
Уявіть собі: на початку 
2013 року тодішній 
міністр закордонних 

справ України Леонід Кожа-
ра запевняв нас, себе і світ: 
«По-перше, у Брюсселі у нас  
є друзі, небайдужі до долі Укра-
їни. Це – головний висновок.  
Ні про яку ізоляцію не йдеть-
ся. В ЄС усвідомлюють реалії й 
хочуть допомогти нам. На ділі,  
а не на словах».

Дивно, правда? Але ні, 
тоді йшла мова про укла-
дання угоди. Про Зону 
вільної торгівлі між Укра-
їною та країнами ЄС.

Саме тієї уго-
ди, від якої казив-
ся «Русский миръ»  
і намагався затягнути 
нас до свого Митного 
союзу (якщо ви ще 
пам’ятаєте про ньо-
го, любий читачу).

Але минув рік,  
і вже для самої  
«сестри» почали
ся «веселі» часи. 
Традиційно, як  
і протягом усієї іс-
торії існування  

Московської держави, наші 
«родичі» самі влаштували собі  
неприємності, влізши у Крим.  
Що тоді відбулось?

 Українська дипломатія у бе-
резні 2014 року винесла на Гена-
самблею ООН резолюцію, що засу-
джувала дії РФ по відношенню до 
України. Нас тоді підтримало сто 
країн, тобто більшість. Це могло 
здатися дріб’язком, чимось ефе-
мерним (мовляв, ООН – далеко, 
підтримку маємо лише на словах, 
а ворог тим часом – уже на порозі). 
Але ж ні! У сучасному світі ніхто 
ні з ким просто так не свариться.  
І світова спільнота пильно стежить 
за дотриманням цього правила.

Що ж було далі? А далі почали-
ся перші санкції, з яких так регота-
ли «Іскандери». Звісно, що санкції 
економічні.

Сучасний світ нагадував за-
блукалій у часі й застряглій чи то 
у радянщині, чи то у середньовіч-
чі «супердержаві», що сьогодні 
країни не тільки намагаються не 
сваритись, але й стараються пе-
реводити будьякі міждержавні 

конфлікти виключно 
у мирну площину – дипломатичну 
й економічну. 

А російська економіка – чу-
дернацька річ. У ХХІ столітті наші 
сусіди замість розвитку високо-
технологічного виробництва за-
ймаються розкраданням власних 
надр, збагачуючи купку навко-
локремлівських олігархів і зали-
шаючи за межею бідності решту 
населення, яку (задля уникнення 
можливих хвилювань, протестів і 
пошуків справедливості) постій-
но заколисують шовіністичними 
байками. Це – аж ніяк не справ-
жня ресурсна економіка. Це еко-
номіка сировинної колонії.

Як же діють західні санкції? 
Якщо казати просто, без довгих 
пояснень, то вони просто пе-
рекривають ворожій економіці 
доступ до світового платіжного 
засобу – американського долару.  
Що менше товарів Росія експор-
тує, то менше її економіка отри-

мує валюти, то менше 
коштів вона може витратити 

на закупівлю… всього за кордо-
ном. Відповідно, падає курс рубля.

У санкціях, як інструменті сві-
тової ізоляції Росії, присутній один 
цікавий момент. Обмеження, що їх 
накладають США та країни ЄС, не 
стосуються продовольчих товарів 
і ліків. Світ досі не перекрив по-
стачання їжі до Північної Кореї, 
яка до останнього часу вважалась 
головним джерелом загрози.

«Сестра» і тут допомогла сама 
собі – почала нищити іноземні сири, 
чавити бульдозером закордонне 
м’ясо, забороняти іноземні ліки.

Перші результати такої полі-
тики світового суспільства по від-
ношенню до агресора можна було 
побачити наприкінці 2014 року.  
Майже половина росіян відчу-
ла, що їхня країна опиняється 
в ізоляції. Але тоді це не дуже 
їх засмутило. Навіть навпа-
ки, більшість із них побачили  
у цьому перемогу.

Щоб зменшити долю росій-
ської нафти на світовому ринку  

й позбавити агресора додатко-
вих валютних надходжень, 

було знято санкції з Ірану. 
Це дозволило донедав-

на ізольованій країні 
повернутися на на-

фтогазовий ринок, 
тим самим істотно 
зменшивши ціни 
на енергоресурси.

Власне, й си-
рійську авантюру 
з боку Росії деякі 
експерти поясню-
ють намаганням 
з а б л о к у в а т и 
європейським 
країнам шлях 
до енергетичної 
свободи. Розв’я-
завши військо-
ві дії в Сирії,  

агресор заважає будівництву газого-
нів із Перської затоки до Європи.

Але, як свідчить історія, у дов-
гостроковій перспективі на Росію 
чекає поразка. І наскільки важкою 
ця поразка буде, залежить лише 
від самої країниагресора.

Світ же тим часом налашту-
вався на серйозну розмову: витяг-
нув ізпід сукна старі гріхи Путіна 
– якот убивство Литвиненка, зви-
нувачення у педофілії – й гатить  
з великого калібру по репутації 
безумцядиктатора. 

Одночасно готуються висно-
вки і щодо найновіших його грі-
хів. Незабаром буде названо вго-
лос винуватців загибелі «Боїнга» 
у липні 2014 року. Отже, процес 
занепаду путінської «імперії» 
упевнено просувається до зако-
номірного фіналу. І занепад цей – 
невідворотний. Світ виконав свою 
основну місію – загнав кремлів-
ського щура у пастку. І тепер лише 
пильнує, аби цей хижак не надто 
агресивно поривався на волю. 

Нам же ж залишається роби-
ти кожному свою справу. Комусь 
– тримати фронт. Комусь – пода-
вати патрони. Комусь – боротись 
із внутрішнім ворогом у владних 
кабінетах і бізнесструктурах.  
А комусь і газети видавати.

Віталій Павленко

Файні 
новини
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У родині української стрілець-
кої зброї – поповнення. «Зріст 
новонародженого» – сімсот два 
міліметри, вага – три кілограми. 
Проте силі та ефективності цього 
малого «вояка» вже можуть позаз-
дрити й більш габаритні «брати».

Стор. 2 ►

ЗРОБЛЕНИЙ В УКРАЇНІ

Який 
грізний 
«малюк»!

Нищення ворога заслуговує не 
лише на пишні славослів’я, але й 
на матеріальну подяку. Цього разу 
наша правознавча рубрика розпо-
відає про кар’єрні та грошові за-
охочення для фронтовиків. 

Стор. 6 ►

КРІМ ЩИРОГО «СПАСИБІ!»

Винагорода 
за бойові 
заслуги

Що думають рядові громадяни 
РФ про заслаблих на совкову хво-
робу жителів окупованого Сходу? 
Фанатів «русского мира» Росія зу-
стрічає прокльонами і бійкою.

Стор. 6 ►

«ПОДЯКА» ЗА СЕПАРАТИЗМ

Росіяни 
проти 
«новоросів»

Зустріч  
із шефом 
Генштабу: 
поточні 
проблеми 
й досягнення 
нашої армії
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З чого почалася міжнародна 

блокада Москви і які плоди 

принесе вона нам? ТАКА ЦІКАВА ІЗОЛЯЦІЯ!



Від засновника

1 У Луцьку відкрили виставку картин бійців АТО

2 «Газпром» упав у рейтингу світових брендів майже 
на 200 позицій

3 Боєць АТО з позивним «Дантист» за рік служби... вилікував зуби 
1 258 бійцям

4 Українські швидкісні броньовики «Варта-2» поїхали в АТО

5 Відкриття курсів української мови в Маріуполі — немає вільних  
місць

6 Польща знайшла заміну російському газу

7 У Грузії знайдено велике газове родовище

8 Вірменія розриває газові відношення з Росією й веде перемовини
з Іраном про постачання газу

9 Польща відновила розслідування катастрофи 
літака Качинського в РФ

10 Кримські комуністи погрожують Росії революцією 
за влаштований геноцид

11 З березня «Шовковий шлях» в обхід Росії запрацює на повну

12 Відлякати Москву і дати впевненість союзникам: 
у Польщі пройдуть масштабні навчання НАТО

13 Німецькі двигуни замінять морально застарілі російські, 
які використовує українська армія

14 У Національному університеті оборони відбувся перший
випуск офіцерів запасу зі складу учасників АТО

15 В Україні почнуть виробляти міношукачі нового покоління 3D

16 ГПУ оголосила підозру у державній зраді ще 50-м кримським
суддям

17 Китайські банки де-факто підтримали санкції проти Росії

18 Українська соняшникова олія — перша у світі

19 «Війна не забере твою мрію» — талант-шоу для дітей учасників 
АТО і переселенців

20 Норвегія дасть Україні 4 мільйони євро гуманітарної допомоги

21 Goldman Sachs: Ціна на нафту може впасти нижче $20 за барель

22 Розвиваємося: ЗСУ отримали нові вітчизняні безпілотники-
розвідники «Фурія»

23 Туреччина розглядає питання про постачання зброї Україні

24 У порт Батумі увійшли чотири кораблі НАТО

25 У Росії можуть запровадити податок у тисячу доларів  
на закордонний туризм

26 Суднам, що самовільно ввійшли у Крим, заборонили вхід  
в Україну

27 Україна повністю призупиняє транзит російських фур

28 В Україні за рік експорт перевищив імпорт на $4 мільярди

29 США передадуть Україні технологію виробництва систем
прикордонного контролю

Вас вітає підрубрика «Швабова копа». Тут ми постаралися зібрати 
докупи шістдесят найголовніших і найпомітніших позитивних новин 
за останні кілька тижнів. Запрошуємо до їх перегляду й бажаємо отри-
мати від того бодай невеличке задоволення й душевний відпочинок.

30 Україна вперше в історії перезимувала без російського газу

31 Науковці навчилися лікувати рак крові за допомогою 
ГМО-клітин

32 Хірург із Німеччини безкоштовно прооперує у Львові 25 дітей 

33 МЗС Латвії: Ми ніколи не визнаємо анексію Криму

34 Фотофакт: Усик прогулявся Сімферополем 
у формі з українською символікою

35 Експорт українських харчів до ЄС у січні зріс на 16%

36 З окупаційних військ «ДНР» та «ЛНР» звільняються 
російські найманці — розвідка

37 У Тернополі бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посадили на 14 і 15 років

38 У Красноармійську і Волновасі запрацювали українські канали

39 Одесити допомогли відремонтувати водолазне судно ВМСУ:
воно вже виходить у море

40 Книга «Майдан. Свідчення», присвячена Революції Гідності, 
надійшла у продаж

41 Збитковий Запорізький електровозоремонтний завод за рік
вийшов у плюс

42 ЄС продовжить санкції проти Януковича і 15-х його чиновників

43 Україна вже готує спецпідрозділ Нацгвардії для повернення 
Криму

44 6-річий Денис Проценко, що заробив собі на операцію 
€75 тисяч, переміг рак крові

45 Українцям відкрили онлайн-доступ до бази власників
земельних ділянок

46 Два роки тому загальна чисельність українського війська
дорівнювала нинішній 62-й бригаді

47 На Луганщині заарештували депутата за участь
у сепаратистському «референдумі»

48  У Одесі випустилися курсанти, що співали гімн України
у Севастополі

49 Малий, та молодецький: в Україні створили перший автомат
за стандартами НАТО

50 Латвія будує новий полігон для солдатів НАТО неподалік
від кордону з РФ

51  Україна потрапила до шістки найбільших світових 
постачальників сухого молока

52 «Антонов» запустить виробництво Ан-132 у Саудівській Аравії

53 Джамала гідно представить Україну на Євробаченні, —  Джемілєв

54 На честь Героїв Майдану у Варшаві хочуть назвати вулицю

55 У Франції заарештували російське майно на 1 мільярд євро 
у справі ЮКОСу

56 Євросоюз запустив кампанію для протистояння російській
пропаганді

57 Ніжні смс воїнів АТО з Кіровоградщини хочуть зібрати у книжку

58 Росія у прольоті: Саудівська Аравія передумала скорочувати
видобуток нафти — ЗМІ

59 У 2016 «Газпром« заплатить за транзит газу втричі більше, 
ніж торік

60 Українець Абраменко здобув Кубок світу з фристайлу

ШВАБОВА КОПА

Представники Всеукраїнського 
альянсу бійців та волонтерів АТО 
відвідали відкриття художньої фото-
виставки, присвяченої мужності лю-
дей з обмеженими можливостями. 
Вона експонується у Національному 
музеї Тараса Шевченка. ЇЇ героями є 
бійці та волонтери, які втратили ча-
стини тіла під час бойових дій.

Основою проекту стала серія 
фотознімків відомого українсько-
го фотографа Олександра Морде-

рера, який демонструє, що люди 
з протезами — повноцінні члени 
суспільства, що вони, як і всі інші, 
залишаються щасливими, краси-
вими та повними сил для нового 
життя. «Побачивши фотографії та 
відеоролик з бекстейджу проекту 
«Переможці», відчуваєш неймо-
вірну жагу до життя. Хлопці, які 
втратили кінцівки, захищаючи 
кордони нашої держави, своїм 
прикладом показують кожному з 

нас, що ми не маємо права здава-
тися. І ми не здаємося», — поділи-
лася враженнями Ольга Касьян, 
заступниця голови правління 
Всеукраїнського альянсу бійців 
та волонтерів АТО.

Проект «Переможці» реалізо-
вано спільно із журналом «Viva», 
благодійним фондом «Save Lives 
Together» та благодійною органі-
зацією «Підмога.інфо».

Джерело: ТСН

Малий, та 
молодецький

Автомат «Малюк», тестуван-
ня якого здійснюється зараз 
бійцями загону спеціально-
го призначення зі складу ЗСУ, 
у тому числі й у бойових умовах, 
уже виготовлений і  в  калібрі 
5,56×45  мм, який НАТО вико-
ристовує як один із основних 
калібрів стрілецької зброї.

Як повідомляє компанія 
-виробник «ІнтерПроІнвест», 
використання патронів калібру 
5,56×45  мм істотно поліпшує 
тактико-технічні характеристи-
ки «Малюка». Зокрема, через 
початкову швидкість кулі, що 
забезпечується «натовським» 
патроном, збільшено дальність 
прямого пострілу і  поліпшено 
показники купчастості й точ-
ності стрільби, за якими наш 
автомат не поступається голов-
ним конкурентам.

На випробуваннях було 
представлено версію «Малюка», 
адаптовану для використан-
ня підрозділами спеціального 
призначення під час штурму 
ворожих об’єктів і  ведення 
бою на коротких дистанціях. За 
бажанням, цей автомат може 
доукомплектовуватися супре-
сором, тепловізійним прицілом, 
ручкою перенесення вогню —  
звичайною або трансформо-
ваною у  сошки для прицільної 
стрільби з  упору, тактичним 
ліхтариком, багнет-ножем, дво- 
або триточковим ременем та 
іншим обладнанням.

У низці зарубіжних кра-
їн уже вивчають можливість 
придбання автоматів «Малюк» 
в одному з трьох можливих ка-
лібрів (7,62×39  мм, 5,45×39  мм 
і  5,56×45  мм) для озброєння 
антитерористичних підрозділів 
і загонів спецпризначення.

За результатами випробу-
вань «Малюк» отримав най-
вищі оцінки щодо більшості 
параметрів. Його вже рекомен-
довано до прийняття на озбро-
єння українськими спецпри-
значенцями.

І новина для повоєнного 
майбутнього. Вже невдовзі по-
ціновувачі спортивно-мислив-
ської зброї зможуть узяти до рук 
цивільну версію «Малюка», ви-
робництво якої буде розгорнуто 
у Львові на базі концерну «Елек-
трон». Побажаймо собі, аби той 
час прийшов якнайскоріше!

Джерела: «Обозреватель» 
і «Defense Express»

Проект «Переможці»: «Це — моє життя. І я хочу просто жити»

Газета друкується за підтрим-
ки Сергія Яковича Політучого, 
співзасновника фонду «Мир 
і порядок» та друкарні «Фак-
тор-друк». Велика подяка та 
низький уклін за можливість 
друкувати «Файні новини»!
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Громадська організація «Сту-
дена» запустила проект під наз-
вою «Без броні» (www.bezbroni.
net) — онлайнбазу ініціатив, 
впроваджених для надання юри-
дичної, психологічної та медичної 
допомоги бійцям АТО. Інтерак-
тивна мапа України дозволить 
швидко і легко знайти найближчу 
організацію, що підтримує фрон-
товиків у будьякому регіоні.

Усі можливості нанесені на 
мапу, їх можна фільтрувати за ти-
пом і локацією. Про кожну ініціа-
тиву автори підготували довідку 
з описом профілю діяльності, кон-
тактами тощо.

«На сайті нема організаційпу-
стишок, усі вони — реальні та 
дієві. Наші працівники поповню-
ватимуть базу щодня, додаючи 
дедалі більше й більше держав-
них та недержавних організацій. 
Всі, хто справді займається юри-
дичною, медичною, психологіч-
ною, соціальною допомогою вій-
ськовослужбовцям, — всі будуть 
обдзвонені і додані. Рано чи пізно, 
так чи інакше», — розповідають 
засновники проекту.

Крім того, користувачі можуть 
самі запропонувати організацію, 
якої ще немає у списку, натиснув-
ши кнопку «Додати ініціативу».

«Також проект передбачає ме-
дійну кампанію, покликану під-
вищити психологічну культуру 
українського суспільства загалом 
та зруйнувати поширений серед 
воїнів стереотип про те, що звер-
татися по допомогу до психолога 
є ознакою слабкості. Зовнішня 
соціальна реклама та ролики по 
телебаченню за участю реальних 
бійців, а також відверті розповіді 
фронтовиків про свій досвід пра-
цюють на те, аби зробити процес 
соціальної адаптації легшим і 
ефективнішим», — додають авто-
ри стартапу.

Джерело: 5й канал.

Президент України Петро 
Порошенко провів відеопре-
зентацію нового українського 
багатоцільового літака Ан132. 
Цією новиною Глава держави 
поділився на своїй сторінці  
у Facebook.

Державне підприємство 
«Антонов» планує збирати Ан
132 разом із Саудівською Араві-
єю. Проект Ан132 розробили у 
квітні 2015 року. У червні його 
представили на авіавиставці 

«Le Bourget2015». Того ж місяця 
керівництво «Антонова» підпи-
сало угоду про участь у проек-
туванні та будівництві авіацій-
ного заводу в Саудівській Аравії, 
на якому заплановано серійне 
виробництво Ан132. 

За оцінками підприємства, 
потреба ринку в літаках тако-
го типу на найближчі двадцять 
років становить приблизно  
900 одиниць.

Джерело: «Факти»

Публіці продемонстрували 
український 
багатоцільовий літак

В Україні засновано комітет 
етики правосуддя 

У лавах ЗСУ на передовій 
служитимуть іноземці

Режисер відомих реалі-
тішоу «Міняю жінку», «Орел і 
Решка. Шопінг», «На валізах», 
«Все для тебе» Петро Святець-
кий уже другий рік воює на 
Донбасі.

Незважаючи на популяр-
ність створених ним передач, 
ексрежисер вважає, що його 
нинішній обов’язок — оборо-
няти  свою країну від агресорів. 
На сьогоднішній день він — уже 
досвідчений боєць і командир, 
який із боями пройшов Піски й 
Водяне, тримав оборону на ме-
теостанції донецького аеропор-
ту, а тепер виконує завдання на 

бойових позиціях у районі се-
лища Опитного. Його військове 
звання — старший сержант де-
сантноштурмового взводу 81ї 
окремої аеромобільної бригади 
ВДВ. Недавній шоумен тепер — 
заступник командира взводу. 

«Моя робота майже не змі-
нилася, — розповідає Петро. — 
У режисера в підпорядкуванні 
чимала група людей: освітлю-
вачі, звуковики, адміністрато-
ри тощо, — він їм усім дає ко-
манди, куди йти і що робити. 
Тож і на війні я — режисер сво-
го взводу...».

Джерело: газета «Експрес».

«На війні я — режисер свого взводу»

Про це на пресконферен-
ції в УНІАН заявив виконавчий 
директор комітету Станіслав 
Батрин. Ця установа вивчатиме 
факти недостойної професійної 
поведінки учасників судових 
процесів — суддів, адвокатів та 
прокурорів — і спрямовувати-
ме свої висновки до Вищої ради 
юстиції, Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, Генерального 
прокурора України та Націо-
нальної асоціації адвокатів. 

Так, учасники проекту «Від-
критий суд» упродовж  2015 
року здійснили відеофіксацію 

понад трьох тисяч судових про-
цесів. Було виявлено ряд фак-
тів непрофесійного ставлен-
ня з боку суддів, адвокатів та 
прокурорів до своїх обов’язків  
під час судових процесів.  

Очільник новоствореного 
комітету наголосив, що саме 
такі випадки розглядатимуться 
його установою  на щомісячних 
публічних засіданнях, а кожен 
громадянин зможе звернутися 
до нього зі скаргою на того чи 
іншого працівника Феміди, що 
й стане підставою для розгляду.

Джерело: УНІАН

«Главком» повідомляє, що 
у складі 25го мотопіхотного 
батальйону «Київська Русь» 
будуть служити бійці «Грузин-
ського національного легіону». 
Крім того, найближчим часом 
його лави поповняться аме-
риканськими  військовиками, 
які мають бойовий досвід ми-
ротворчих операцій. 

Про це на пресконференції 
в «Главкомі» розповів командир 
«Грузинського національного 
легіону» Мамука Мамулашвілі. 

«Грузини стали першими 
іноземцями, котрі офіційно 

увійшли до складу ЗСУ», — роз-
повів офіцер, також нагадавши, 
що Грузинський легіон знахо-
диться на передовій з перших 
днів війни.

«Прийнято закон, завдя-
ки якому ми змогли офіціаль-
но вступити до лав Збройних 
Сил, і Грузинський легіон ін-
тегрувався у 25й батальйон.  
Це дуже важливо для нас, тому 
що тепер ми зможемо пред-
ставляти один із українських 
батальйонів», — зазначив пан 
Мамулашвілі. 

Джерело: «Главком»

Рубрику підготувала Тетяна Риженко

Войовничі предки ни-
нішніх кримських 
татар, які протягом 

трьох століть збирали данину 
з Московського царства, були б 
вельми обурені нинішнім ста-
новищем свого народу, кроки 
якого до гідного місця у світо-
вій співдружності так уперто 
блокує Москва. 

Тож зараз, аби остаточно ви-
значитися з подальшим внутріш-
ньоукраїнським і міжнародним 
статусом кримських татар, не-
обхідне прийняття Організацією 
Об’єднаних Націй відповідного 
офіційного рішення.

Про це заявив на міжнародно-
му форумі «Крим — це Україна. 
Анексований півострів між ми-
нулим і майбутнім», що відбувся 
днями у Києві, віцепрезидент По-
стійного форуму ООН із питань ко-
рінних народів Олівер Лооде.

Представник всесвітньої ін-
ституції констатував (попри поки 
що недостатнє визнання світом 

важливості кримського питання) 
намічання позитивних тенденцій 
у світовому політикумі стосовно 
геополітичної приналежності пів-
острова та долі кримськотатар-
ського народу. «Четвертого люто-
го поточного року Європейський 
парламент прийняв резолюцію 
щодо Криму і кримських татар. 
Поміж іншим, там була заява, що 
кримські татари є корінним наро-
дом», — нагадав він.

Що стосується відверто негатив-
ного ставлення офіційної Москви 
до цієї проблеми, то це не повинно 
вплинути на міжнародне визнання.

«Думаю, було б непогано, якби 
Конгрес США теж прийняв відпо-
відну резолюцію. І тоді Генераль-
ний секретар ООН міг би спокійно 
виступити з такою заявою. Тоді де-
бати про те, чи є кримські татари 
корінним народом, були б завер-
шені. Це сильно б зміцнило позиції 
кримських татар. І неважливо було 
б, що говорить Російська Федера-
ція — це їхнє внутрішнє питання».

Попри розуміння всієї сер-
йозності поставленої проблеми, 
позиція найбільшої країни сві-
ту стосовно маленького Криму 
добряче смішить. І разом із тим 
вселяє оптимізм. Невже Москва  
й досі відчуває десь на генному 
чи підсвідомому рівні страх перед 
нащадками кримських ординців? 
Певно, що так. 

І не лише перед ними. Держа-
ва із псевдоімперськими замаш-
ками, де й досі великою мірою 
«на всіх язиках все мовчить», 
найбільше боїться почути вільні 
голоси малих (і не дуже) наро-
дів, що входять до її складу чи 
тримаються у сфері її впливу.  
Бо це було б неабияким уда-
ром по її «великодержавному» 
іміджу. А відтак — і по її міжна-
родній вазі, базованій не стільки 
на реальній потужності, скільки 
на величезній (але безгосподар-
ній) території та «розкручених» 
шовіністичних міфах.    

Джерело: сайт «Обозреватель» 

ООН має намір визнати 
кримських татар 
корінним народом

У мережі запрацював портал 
перевірених ініціатив  
з допомоги фронтовикам
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БЛОГЕНЕРАЛІТЕТ, 
або репортаж із штабверу
(Блогерський напівжарт про серйозну зустріч)

От шкода, що мій покій-
ний воєнрук, капітан у 
відставці Микола Іва-

нович Черкас, який ставив мені 
трійки за зачіску та стройову, не 
бачив, як я строго допитував аж 
цілого генерала армії! А то відра-
зу зрозумів би, що зачіска і стро-
йова підготовка у військовій 
справі не головне. А головне —  
бойова лють.

Генштаб ЗСУ — це серйозно.  
Це вам не якийсь хіпстерський 
Мінфін чи Адміністрація Прези-
дента, куди можна спізнитися на 
півгодини, тихесенько протисну-
тись у двері, а потім сісти на віль-
не місце й нишком хрумкати печи-
во від Нуланд: мовляв, я від самого 
початку тут сидів, а що таке?

Генштаб, аби ви розуміли, — 
це таке місце, де чай розносить 
щонайменше майор. Тому «Мін
шрайк» був гранично зібраний  
і готовий до майбутніх випробу-
вань. Усіх нас заздалегідь перепи-
сали, просканували жорстким ви-
промінюванням, узяли підписки 
про нерозголошення, видали офі-
ційний текст для подальшої публі-
кації у блогах. І тільки потім пу-
стили всередину. Всіх, крім жінок. 
Тому що жінок серед нас не було.  
У військової журналістики, здебіль-
шого, не жіноче обличчя. Жіноче 
обличчя блогосфери засоромилося, 
мило зашарілося й не з’явилося на 
зустріч суворих воїтелів.

У приймальні начштабу в усіх 
відібрали смартфони, планшети 
й захалявні фінки. Обшукали на 
предмет зради. Попередили про 
«offrecord». А потім уже пустили 
до начальника Генерального шта-
бу ЗСУ нас, дванадцятьох блоге-
рів, серед яких (чисто сюжетно) 
міг передбачатись один юда.

Щоб ви розуміли, блогер без 
планшету — це жалюгідне видо-
вище. Особливо, коли він намага-
ється писати від руки на папірці. 
Тому майже ніхто з нас нічого не 
писав (бо все одно, напевне, напи-
сане довелось би з’їсти). Тож роз-
повідаю просто по пам’яті. 

Вийшов начальник Геншта-
бу генерал армії Муженко. Зверх-
ньобридливотужливо подивився 
на це збіговисько штатських шпаків 
і мережевих фріків. Важко зітхнув, 
дістав із сейфу шість картоплин  
і виклав на стіл — для наочного по-
яснення поточної диспозиції.

Особисто я хотів поставити 
начальникові тільки одне питан-
ня: «Яка найголовніша Військова  
Таємниця України?» А потім зро-
бити вигляд, ніби вийшов у туа-
лет, тихцем хапнути у приймальні 
свого планшета і тут же запости-
ти Таємницю у соцмережі, аби 
блискавично здобути шалену по-
пулярність і вийти у топавтори. 
Але зробити цього не судилося 
— ніяк не міг згадати ім’я та по 
батькові Муженка. Бо ж у нас усі 
чиновники (іноді навіть із дуже ви-
соким статусом), на відміну від віп 

політиків, запам’ятовуються за 
прізвищами. Це лише всякі Арсенії 
Петровичі, Юлії Володимирівни 
та інші Микіли Їновичі йменують-
ся П.І.Б, а ось від тих, хто нижче 
рангом, — міністрів та чифофде-
партаментів, які у публічних деба-
тах участі не беруть — у спогадах 
залишаються здебільшого тільки 
прізвища. Ну, хто з вас зможе по 
пам’яті (без Гуглю) згадати, як 
звативеличати, наприклад, Абро-
мавичуса? Отож!

Спитав про це Матюшина  
і Паштета. Ті без смартфонів теж 
не пам’ятають. Нібито Микола. 
Стали шушукатися, виясняти. Ви-
явилося, що цього не знає ніхто. 
Як же мені бути? Не звертатися 
ж до голови Генерального штабу: 
«Агов, люб’язний!»?! Тож Голов-
ну Військову Таємницю я так і не 
вивідав. Зате дізнався про всяке 
інше цікаве. Попереджаю: мені 
цього ніхто не казав. І я вам теж…

Спілкування з начальником 
Генштабу — ну дуже нудна про-
цедура, яка складається із назв 
військових частин, абревіатур, 
номерів і прізвищ. Це вам не мила 
Хатія, хитрий Ложкін або приємно 
заколисуюча Яресько, під голос 
якої так добре покемарити у зруч-
ному кріслі. Тут, якщо заснеш, роз-
стріляють просто на подвір’ї.  Або 
й узагалі: «Після зустрічі з будівлі 
Генштабу вивели дванадцятьох 
голомозих блогерів у пом’ятому 
камуфляжі і з трилінійками» (про-
сто з комфортного генеральсько-
го кабінету — на передову!)…

Отже, перш за все, начальника 
Генерального штабу України звуть 
Віктором Миколайовичем. Далі — 
у нас об’єктивно мало техніки, і вза-
галі суцільна зрада щодо матчасти-
ни. Фронт сяктак комплектується, 
а от резерв — не дуже. Попри все 
це, бойові якості, підготовка і мо-
ральний стан особового складу 
підтримуються на належному рів-
ні. У перекладі на людську мову: ми 
— зулуси, відважні й незрівнянні  
у рукопашних боях із асегаями, про-
те беззахисні проти англійських 
рушниць. Щастя, що ми воюємо  
з такими самими зулусами, а ан-
глійці цього разу — на нашому боці.  
Але майбутнє дуже сильно залежить 
від нашого ВПК. Треба терміново 
прокачуватись і клеїти танчики.

У цьому відношенні країна 
вже й так напружується сильно, 
проте в умовах таймліміту ба-
гато що робиться панічно, з по-
спіхом і ризиком, а отже й з усіма 
супутніми помилками. Звичайно, 
при такому розкладі «найро-
зумніші» — це коти матроскіни, 
які резюмують, лежачи на печі:  

«А я казав: не так треба було фіг-
вам малювати!» Самі ж вони ма-
лювати фігвами не поспішають.

Грошей це коштує, щоб ви ро-
зуміли, більше ніж достобіса. Про-
те вибору немає.

Кількість «собак» К9 у ЗСУ ви-
росла з семи голів у 1992му році 
до п’ятдесяти шести у році поточ-
ному (тому що розмножуються 
у вільний від служби час — я так 
думаю). А от кількість генералів 
скоротилася. Це добра тенденція.  

Я вважаю, що це неправильно, 
коли генералів більше, ніж псів 
нерізаних — тим більше, що від 
песиків є пряма користь, а від ге-
нералів   не завжди. Крім того, 
росте наш офіцерський корпус, 
причому якісний і вмілий. На Захо-
ді вже вивчають досвід російсько 
української війни — як приклад но-
вої тактики, де сполучаються осе-
редки і протяжності бойових дій.

Більшість «котлів», із яких 
складається ця війна у свідомо-
сті середньостатистичного ка-
цапа, взагаліто для цих самих 
кацапів і вигадані їхньою снігері-
йською пропагандою. В реально-
сті ж війна, як відомо, складається  
з офензиви й дефензиви, й інколи 
доводиться відступати. В анало-
гічних умовах для «несокрушимої 
і легендарної» (котра, як відомо  
з телевізора, була набрана ви-
ключно з москвичів і самаодна пе-
ремогла Гітлера) подібні розклади 

перетворювалися на моторошну 
криваву різанину — типу М’ясного 
Бору чи Майкопського шашлику. 
Хто б навчав, а хто б навчався!..

Україна має стати на крило. 
Цьогоріч і в році наступному знач-
ну частину ресурсів буде відведе-
но на розвиток авіації. На жаль, 
у нас її мало. Проте буде більше. 
Зате у нас є льотчики, й дуже до-
брі. До речі, пілоти збитих бойо-
вих машин не гинуть — усі втрати 
припадають на беззахисні тран-
спортники, які нещадно валила 
кацапня, дійшовши отаким чи-
ном до малайзійського «Боїнга».  
Це дуже показово — у порівнян-
ні з російською льотною елітою, 
типу «Витязів Аквафрешу», які 
останнім часом не можуть про-
вести жодного авіашоу без того, 
щоб черговий ас не врізавсь у най-
ближчий корівник або водонапір-
ну башту. Після чого його колеги 

здіймають жалісний стогін: «Бог 
забирає найкращих!» Боже, забе-
ри їх усіх! І найгірших теж!

Від Мордоросії воюють не 
відпускники, а цілком повноцін-
ні військові частини. Для наших 
армійців це вже давно не секрет. 
А по телевізору це крутити сен-
су немає. Що воно дасть, і кого з 
опонентів ви цим переконаєте? 
Тож коли якийсь ракоцап укотре 
вимагатиме від вас «А докажь!», 
просто посилайте його якнайдалі.  
Бо присутність на українському 
Сході російських регулярів у вигля-
ді військових формувань — це вже 
давно доведений науковий факт. 

На додачу до цього знайте: 
«народ Криму у складі Росії», що 
поцупив величезну кількість 
української бойової техніки, пе-
рекинув її на Схід — для війни  
з нами ж. Це і є ота сама «віджата в 
укропів трофейна». Віджали її, як 
ви розумієте, після кровопролит-
них боїв у Криму, переправивши 
морем до ростовського воєнторгу. 
А там її миттю розкупили доне-
цькі шахтарі, таксисти, вчителі  
й виховательки дитячих садків.

Оце я взагалі коментувати не 
хочу, бо огидно. Згадуйте про це, 
коли вам захочеться пожаліти 
крисчанина, рака з людськими 
очима чи інший «одиннарот».

І останнє: за два дні ніхто ні на 
яких танках ні до якого Києва не 
дійде. Не говоритиму, що все пре-
красно, проте питання хоч і по-
вільно, але впевнено переходить  
у іншу площину: «Чи встигнуть 
їхні танки протягом двох годин 
змотатися звідси?» Тому що цьо-
го разу снігерійці втратили орі-
єнтацію у просторі й необережно 
стрибнули на білих людей.

Українським воякам, безумов-
но, потрібна інформаційна допо-
мога й підтримка — вони самі про 
це говорять. Проте як її надавати 
в умовах, коли нічого говорити не 
можна, мені поки що незрозуміло. 
Цього не скажи, того не означ, про 
те не натякни. Тому не дорікайте, 
що мій звіт вийшов у форматі «За 
все добре проти всього поганого». 
Тим більше, коли навколо — зра-
да, за столом — дванадцять бло-
герів, а Андрій Скатерний увесь 
час ходить із фотоапаратом, а 
після зустрічі ховає у багажнику 
машини щось за формою підозрі-
ло схоже на зраду, а за запахом —  
на Плохишеве варення й печиво.   

Ну й на кого думати?
Ну і як вам допомогти?
Я вже хотів запропонувати по-

слуги бойових сурдоперекладачів 
— коли нібито й мовчиш і в той 
же час говориш. Аж тут випадково 

ввійшов міністр оборони Полто-
рак і спитав: «А чого ви тут сидите? 
Футбол скоро!» Ми закруглилися, 
сфоткалися з начгенштабу, який 
зібрав свої картоплини зі столу  
й поклав їх назад до сейфу. А потім 
поїхали дивитися футбол. Перед 
виходом нас іще раз опромінили 
рентгеном, стерши запам’ятоване 
із наших смартфонів, планшетів  
і головних мізків. А найцікавішим 
вкололи спеціальний секретний 
військовий забуватель. Тому чес-
но попереджаю: дещо я міг наплу-
тати або й зовсім вигадати.

А тепер про добре й погане.
Спершу про погане. Не було 

ще жодної зустрічі «Міншрайку» 
з міністерствами, відомствами й 
департаментами, на якій би не 
пом’янули незлим тихим словом 
депутангів ВР, які тупо не ходять 
голосувати. Ні за, ні проти. Я розу-
мію, що цим вічно юним небожи-
телям з Грушевського плювати на 
податкові проблеми — у них свої 
податки. Я розумію, що їм плювати 
на стан МВС — у них своя охорона. 
Я розумію, що їм плювати на еконо-
міку — вони зайняті власною еко-
номікою. Проте коли їм плювати на 
армію — це я відмовляюся розумі-
ти. Не буде армії — не буде країни. 
Не буде країни — не буде й депу-
татів? Так? Чи у них крім запасних 
паспортів є ще й запасні мандати? 
Тому проект «Хунтінг на депутан-
га» треба впроваджувати в життя.  

Хоча б із цікавості — подиви-
тися, чим ці милі й веселі тварин-
ки займаються у робочий час? 
Навіть собаки ЗСУ не повсякчас 
жеруть, розмножуються й біга-
ють за кинутими паличками, а ще  
й чесно служать Батьківщині. Ціл-
ком можливо, що п’ятдесят шість 
псів можуть із тією ж ефективніс-
тю, проте з набагато дешевшим 
утриманням замінити оцих чо-
тириста п’ятдесят павіанів. Усьо-
го три кілограми м’яса щодня на 
депутата плюс будка чи вольєр —  
і от вам новий парламент. І зауваж-
те: вони ніколи не зраджують!  

І про позитивне.
Скориставшись тим, що ува-

гу ворожих шпигунів відволікала 
зустріч блогерів із керівництвом 
Генштабу й міністром оборони,  
а також героїчна самопожертва ки-
ївського «Динамо», яке феєрично 
продуло матч із «Манчестерсіті»  
з голом на дев’яностій хвилині, наші 
війська перейшли у наступ і очи-
стили від російської швалі Широ-
кіне, зайнявши стратегічні висоти.  
З нашого боку втрат немає. Опу-
щенці й кацапські регуляри дреме-
нули звідти, кинувши боєприпаси. 
У них це називається «організова-
ним відходом». Дай їм, Боже, завж-
ди такої організованості!

Тепер над Широкіним україн-
ський прапор, а Маріуполь може 
не боятись обстрілів. 

Слава нам, смерть ворогам! 
Джерело:

http://gorkylook.livejournal.com

Відповіді на кросворд 
з останньої сторінки

Горизонталь:    7. Квартет. 8. Бенфіка.  
11. Сніг. 12. Лір. 13. Сапа. 14. Сіно. 15. Арто. 
17. Ацтек. 18. Туз. 19. Лавра. 20. Арфа.  
23. М’ясо. 25. Скат. 27. Румб. 31. Таксі.  

32. Рис. 34. Тібет. 35. Яхта. 37. Миля. 39. Удав. 
41. ДАІ. 42. Мідь. 43. Гримаса. 44. Хвеська. 
Вертикаль:    1. Свинець. 2. Грог. 3. «Чел-
сі». 4. Дебют. 5. Ефес. 6. Експорт. 9. Флот.  

10. КрАЗ. 14. Скіф. 16. Олія. 21. Рок.  
22. Аут. 23. Мер. 24. Сум. 26. Арія. 28. Устя. 
29. Бандура. 30. Вердикт. 32. Рада. 33. Сміх. 
36. Хонсю. 38. Литва. 40. Вим’я. 42. Меса. 

Муженко... зверхньо-бридливо-тужливо 
подивився на збіговисько штатських шпаків 
і мережевих фріків. Важко зітхнув, дістав  
із сейфу шість картоплин і виклав на стіл —  
для наочного пояснення поточної диспозиції

Опущенці й кацапські регуляри 
дременули звідти, кинувши боєприпаси. 
У них це називається «організованим 
відходом». Дай їм, Боже, завжди такої 
організованості!

4 Файні новини► Спостереження, роздуми, прогнози ◄



► Корисні поради ◄

► продовження. Початок у №14

n  Спробуйте організовува-
ти швид  ке реагування на снай-
перські атаки. Призначте людей,  
що спостерігають за можливими ру-
хами супротивника після пострілу.

Воронки від артилерійських 
снарядів або мін найчастіше ви-
користовуються снайперами для 
укриття. Якщо ворожі стрільці на-
стільки тупі, щоб використовувати 
їх знову, ви можете влаштувати їм 
сюрприз. Якщо можете ідентифі-
кувати позицію, як потенційно 
снайперську, то ведіть вогонь на 
придушення з цього укриття, щой-
но пролунає постріл. Не зволікай-
те, оскільки снайпер залишить це 
місце, аби сховатися негайно. Але 
якщо ваша відповідь буде досить 
швидкою, ви зможете знешкодити 
його. Встановивши кілька манеке-
нів для приманки, можна змусити 
снайпера проявити себе. Манекена-
ми для приманки не можуть бути 
ляльки у новій формі —  робіть ма-
некени лише у старій уніформі.

n  Щойно пролунав снайпер
ський постріл, зберіть від свід-
ків якнайбільше інформації. Яка 
позиція була у жертви в момент 
ураження? Куди жертва дивилась 
і яке мала положення —  стояла, 
сиділа, лежала? Скільки часу ми-
нуло між ударом кулі та спалахом 
пострілу? Люди можуть і не за-
фіксувати точний час, але цілком 
у змозі точно продублювати ритм 
дій, якщо опитати їх відразу ж.  
Запитайте про місце, з якого, на 
їхню думку, велася стрільба. Розшу-
кайте можливий слід кулі. Будьте 
уважні, коли робитимете це, поза-
як снайпер, можливо, ще перебуває 
на цій позиції й може вразити вас. 
Автоматний шомпол, вставлений 
у кульовій канал, вкаже напрямок 
на позицію снайпера. Вся ця інфор-
мація може допомогти вашим кон-
трснайперським командам визна-
чити, де ховається ворог.

n  Найкращий захист проти во-
рожих снайперів —  більша кіль-
кість снайперів власних. Ваша 

снайперська команда може огля-
нути околиці й повідомити вам, 
де, найімовірніше, розташували-
ся ворожі стрільці. Вони можуть 
ідентифікувати місцевість, при-
датну для снайперських укрит-
тів (її необхідно зачистити) або 
підходи, які можуть бути заміно-
вані чи перекриті розтяжками. 
Снайпери можуть проінструкту-
вати ваших бійців, як вести спо-
стереження при пошуку ворожих 
снайперів. У більш серйозних 
ситуаціях вони можуть вийти на 
полювання самі.

n  Снайперські команди, що 
патрулюють зону розташуван-
ня підрозділу, будуть вимо-
тувати й нервувати ворожих 
снайперів. Ваші власні команди 
можуть засікти ознаки снайпер-
ської активності перш, ніж ви 
почнете втрачати людей. Коли 
вони почнуть усувати ворожих 
снайперів, інші хлопці зможуть 
краще виконувати свої дії. Ін-
тенсивна робота ваших власних 
снайперів може просто усунути 
ворожих стрільців із вашої зони. 
І це буде найкращий результат.

n  Іноді хтось із бійців може ді-
стати поранення, потрапивши під 
снайперську кулю, і потребувати-
ме допомоги та евакуації з поля 
бою. У декого при цьому виникає 
непереборне бажання негайно на-
дати допомогу своєму бойовому 
товаришеві. Часто саме такої по-
милки і припускаються недосвід-
чені бійці, які самі залишаються 
лежати поруч із тим, до кого так 
поспішали на допомогу.

Але як же бути тоді? Чи є спо-
соби витягнути пораненого това-
риша і при цьому уникнути снай-
перської кулі самому? Так, є. Хоч 
і непрості.

Зайвим буде нагадувати, що 
в таких обставинах поводитися 
слід украй обережно й обачно.

n  Перш за все, слід розуміти, що 
снайпер —  це професіонал своєї   
справи. Невмілі снайпери по-
просту довго не живуть.

У будьякого підготовленого 
підрозділу, що виконує тактичні 
завдання, завжди є пріоритетні 
цілі на знищення. Серед цих цілей 
числяться гранатометники, ко-
мандири ворожих груп і, звичай-
но ж, снайпери противника.

Саме снайперам доручається 
боротьба з цими пріоритетними 
цілями під час бойового зіткнення.

Але з будьякого правила є ви-
нятки. Іноді снайпери затівають 
нехитру, але брудну гру під за-
гальною назвою «ловля на жив-
ця». Все відбувається ось таким 
чином. Снайпер вибирає легку 
мішень. Зазвичай, це —  простий 
боєць або людина, котра якимось 
чином підходить для приманки й 

може бути вибрана як ціль. Після 
того як снайпер підранює першу 
жертву, починається друга фаза 
полювання. До нібито випадково 
пораненого і ще цілком живого 
бійця, починають підбігати його 
товариші з метою надання йому 
першої допомоги й евакуації 
з зони обстрілу.

Саме цього, терпляче, зача-
ївшись, і чекає снайпер супро-
тивника. Чекає, коли до його 
«підранка» на допомогу почнуть 
збігатися інші бійці.

І ось тут, якщо командиром 
групи вчасно не помічена небез-
пека, підрозділ, у результаті тако-
го «полювання», може позбутися 
відразу кількох людей.

n  Нижче ми розглянемо деякі 
рекомендації, які необхідно вико-
нувати для того, щоб не тільки са-
мим не потрапити у розставлену 
снайпером пастку, але і з певними 
шансами на успіх урятувати свого 
пораненого товариша.

Насамперед треба чітко усві-
домити, що проти досвідченого 
снайпера може результативно 

діяти тільки такий же досвід-
чений снайпер. А снайперів, що 
затіяли «ловлю на живця», може 
бути не один і не два.

n  Навіть якщо у вас є більш 
потужне озброєння, то правиль-
но визначити позицію снайпера 
і вже тим більше вразити її, на-
приклад із гранатомета або вели-
кокаліберного кулемета, не така 
вже й проста задача.

Щоб виявити й тим біль-
ше вразити добре замасковані 
снайперські позиції, навіть про-
фесіоналам потрібно досить ба-
гато часу.

Що ж можна зробити в тих 
умовах, які не дозволяють почати 

антиснайперське протистояння, 
а ваш поранений товариш усе ще 
знаходиться в небезпеці?

За дубльованою командою, 
всій групі слід припинити будь
яке пересування і залягти за 
укриттям.

При необхідності виявлення 
снайперської позиції, найбільш 
досвідченим бійцям потрібно 
акуратно і якомога непомітніше, 
з глибини будівлі або лісу, огляну-
ти всі можливі місця, де міг засі-
сти ворожий стрілок.

У жодному разі не піддаватись 
емоціям і не підбігати до підране-
ного бійця.

Снайпер або його напарник 
усе одно тримають його на приці-
лі і не дадуть ні йому, ні вам піти 
з прострілюваної території.

n  Перше найшвидше і найефек-
тивніше, що можна зробити —  це 
під’їхати до пораненого на бро-
ньованій техніці (якщо вона є) 
і корпусом броні відрізати снай-
перу всяку можливість вплинути 
на ситуацію. Після чого (бажано 
не вилазити з броні) бійцям слід 

затягнути свого товариша всере-
дину машини і негайно зникнути 
з місця, яке прострілюється.

При цьому решті загону по-
трібно бути у повній готовності 
і прикривати всю навколишню 
територію.

Однак, бронетехніку можна 
застосовувати тільки з упевнені-
стю, що поблизу (в зоні ураження) 
немає ворожих гранатометів або 
іншого важкого озброєння.

n  Для ускладнення роботи 
снайпера, можна використовува-
ти армійські дими.

Якщо поблизу від вас є автопо-
кришки то, розпалюючи їх, можна 
досить щільно задимити обстрі-
лювану територію.

При цьому, слід заздалегідь 
враховувати напрям вітру й нама-
гатися, щоб стіна диму проходила 
між пораненим бійцем і зоною, 
з якої ведеться обстріл.

У крайньому випадку можна 
влаштувати невелику пожежу. На-
приклад, підпалити хвойне дере-
во, яке стоїть окремо, або будівлю.

n  Якщо снайпер почав своє по-
лювання в густо забудованій ді-
лянці міста, а поранений боєць ле-
жить на одній із вулиць, то можна 
застосувати такий спосіб.

Взяти довгу мотузку і прив’я-
зати до неї за верхні краї наявні 
в кожному будинку простирадла, 
штори, покривала чи інші широкі 
цупкі тканини. Будьяким чином 
перекинувши, швидко перевізши 
або просто простягнувши мотуз-
ку до сусіднього будинку, можна 
перекрити огляд снайперу, і він не 
знатиме, чи знаходиться хтось по 
той бік завіси. Всі ці дії слід вико-
нувати вкрай обережно, а по мож-
ливості заздалегідь, бо це у май-
бутньому дозволить бойовим 
групам безперешкодно долати 
відкриті ділянки вулиць і не по-
трапляти під прицільний вогонь 
противника.

За будьяких навіть, здавалось 
би, сприятливих обставин, бажа-
но використовувати так звану 
«кішку» —  гак або хоча б мотузя-
ну петлю, за яку поранений боєць 
зміг би вхопитися чи зачепити 
себе за амуніцію. Застосування 
міцного гака на мотузці добре ще 
й тим, що його можна використо-
вувати з укриття (наприклад, ізза 
будинку, паркану або машини), не 
вдаючись при цьому до викори-
стання бронетехніки.

n  Говорячи ж про рекомендації 
тій людині, яка з волі випадку або 
в результаті власної необачності 
стала приманкою, виокремимо 
декілька ключових моментів:

1) якщо снайпер промах-
нувся, стріляючи у вас, або ж заче-
пив несильно, то використовуйте 
будьяку можливість, аби покину-
ти місце обстрілу і знайти укрит-
тя (забігти за будівлю, залягти під 
машину, сховатись у складках міс-
цевості або в темряві);

2) при пересуванні необ-
хідно вибрати непередбачувану, 
рвану і петляючу траєкторію руху 
(«маятник»), аби снайпер не зміг 
чітко зловити вас у приціл;

3) якщо інцидент ставсь 
у сутінках, можна прикинутися 
мертвим і почекати до настання 
ночі; однак треба враховувати, 
що снайпер —  професіонал, лю-
дина терпляча і, передбачаючи 
ваші дії, може й почекати кілька 
годин або ж просто через невели-
кий проміжок часу вистрілити по
вторно для контролю.

Будьте завжди обережні!
Підготував Віктор Гребенник

Джерело: 
www.sergbukarevua.wix.com

Треба чітко усвідомити, що проти 
досвідченого снайпера може результативно 
діяти тільки такий же досвідчений снайпер. 
А снайперів, що затіяли «ловлю на живця», 
може бути не один і не два

від снайпера
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Термінова телеграма від діда: 
абізяни, ми бачимо і чуємо 
вас — повсюди!

(Переклад з російської)

У Свердловську, Ровень-
ках, Антрациті, Крас-
нодоні на ринках є 

все. Більше того, відсотків на 
вісімдесят це —  товари від укра-
їнських виробників. Але доро-
го! Ціни у три-п’ять разів вищі, 
ніж на незвільнених російською 
сараною землях. Як каже сам 
народ, за свободу, виявляється, 
потрібно платити. Ось, мовляв, 
і розплачуємося. 

Тому ті, у кого є зарплата, пен-
сія ЛНР і пенсія України, можуть 
дозволити собі турвояж до Гу-
ково або до Ростова за продукта-
ми. Люди скидаються, наймають 
перевізника (автобус), благо, що 
газети рясніють оголошення-
ми «Тур по супермаркетам Ро-
стовской области». Так, це там 
тепер як поїхати до Єгипту. Так от, 
поїхали торгівки з селища Ново-
дар’ївка, що розташоване між мі-
стами Ровеньки та Свердловськ, 
у бізнестур «Дебдешевшепо-
жерти» до сусідньої держави, що 
так і не визнала «братню» новоот-
бросію незалежною країною.

До цієї поїздки готувалися 
ґрунтовно. Ті, хто колись де-

монстративно спалив укропські 
паспорти, витратили купу грошей 
на їх відновлення. Благо «ріша-
ли» все вирішують. Вклеїли фото 
ті, хто постарів за час віджатості. 
Знову ж таки, добрі люди беруть 
гроші й вирішують усі питання 
без присутності новороса, який 
гребує відвідуванням укропії.

Тихо, ввічливо, кланяючись 
в пояс російській митноприкор-
донній службі, проїхали в Гуково.

Скупилися!
Подихали чистим повітрям ро-

сійської свободи! Прийняли на гру-
ди для «сугрєву» і настрою! Добре! 
Ось що значить Росія! Чисто, мир-
но, їжі повно!

І тут спрацював організм, «су-
грєтий» і розслаблений, і зажа-
дав фізіологічної потреби, імено-
ваної туалетом. Жінки вирішили 
звільнити організм у більшменш 
комфортних умовах, бо попереду 
дорога далека, «на груди й на по-
сошок» іще є, а справляння малих 
і великих потреб біля траси, де 
повно розтяжок, м’яко кажучи, не 
приваблює.

— Скільки посцяти? —  ввічли-
во поцікавилися новороски у касир-

ки громадськогігієнічного закладу.
— Сєм рублєй, —  повідомила та, 

похмуро глянувши на відвідувачів.
— Ви шо?! Вааще тут усі охрі-

ніли?! Та у нас, у вільній Новорос-
сії посцяти за два рублі можна! 
Бєспрєдєл! —  поділовому, щоб зе-
кономити і довести якісно інший 
рівень красивого життя у нововід-
жатості, заволали новодар’ївки.

— А ви що, з України? —  по-
жвавішала касирка.

— Нєа! Ми з НоворосіїЛНР! 
Ми укропів на три букви послали! 
Ми —  країна вільная! Тому на тобі 
два рублі, за посцяти! Ми ж брати, 
у нас грошей нема, а ви нам винні! 
Па жизні! —  І тицьнувши очмані-
лій від братерської любові касир-
ці м’яті гроші під ніс, баби пішли  
по кабінках.

Касирка почала комусь шалено 
телефонувати, набрала купу номе-
рів, дико крикнула у слухавку: «Тут 
оті хвойди, з новодупії!», а потім, 
вийшовши на білий світ із примі-
щення, голосно гукнула у бік ринку:

— Баби, тут новороси посцяти 
заїхали!

Ринок загомонів, загув, наче 
стривожений вулик! До громад-

ськогігієнічної будівлі бігли тор-
гівці й покупці, покинувши свої 
справи і покупки. Коли мої зем-
лячки вийшли з туалету, смачно 
димлячи цигарками, то несподіва-
но опинилися в оточенні.

— Шо нада? —  поцікавились 
гості, презентуючи всю блискучу 
ввічливість, інтелект і перегар.

— Ви війну у себе влаштували! 
Там наші пацани помирають! А ви, 
сволоцюги, сюди приїжджаєте й 
наші продукти задешево купує-
те?! —  зашипіла юрба.

— І шо? —  дихнули у натовп 
цигарками новороски.

— Ви, дебіли, міста свої зни-
щили, а тепер сюди приїжджаєте 
пожерти?!! —  ще грізніше шипів 
натовп, розпалюючись.

— І шо? Вам же бабки веземо, —  
спокійно докурювали приїжджі.

— Та ми тут усе життя заро-
бляли тим, що в Україну їздили 
й дешеву їжу там купували! Все 
у вас було смачно, дешево, якості 
нормальної! А ви! Ви все те обги-
дили! Ви пацанів наших повбива-
ли! Ми тепер жебракуємо через 
вас! Податки з нас деруть на вій-
ну, на гумконвої оті! Ану валіть 
ізвідси на …! —  натовп гикнув, 
придушивши сльози, гнів і гіркі 
спогади.

— Та пішли ви! Нас Путін лю-
бить! — сепарки плюнули у юрбу 
недопалками.

Це була остання крапля.  
Натовп не витримав. Новоросок 
тягали за волосся, топтали сумки 
з покупками.

Хтось із них, сховавшись у туа-
леті, набрав водія автобуса.

Водій під’їхав на площу до вби-
ральні, кинув оком, оцінив загрозу, 
крикнув у відкриті двері:

— На ходу заскакуй, б…!
І чкурнув, рятуючи техніку. 

Новороски, на бігу підхоплюючи 
залишки розтоптаної ковбаси, по-
мчали за автобусом. Натовп наздо-
ганяти їх не став. Гуковці стояли, 
стискаючи кулаки й вилиці.

Очевидець сказав, що він бачив 
такі обличчя тільки на картинах 
радянських художників, типу «Бій 
за Сталінград» або «За нами Мо-
сква».

Загалом, недобрі такі, непривіт-
ні обличчя. Люблять, виявляється, 
новоросів росіяни, ой як люблять!

P. S. Приїхавши додому, витер-
ши подолами соплі й поправивши 
зачіски, пішли скаржитися комен-
дантові Ровеньків на російське без-
законня.

— Спокійно, баби! —  втішив 
їх «можновладець». —  То все ук-
ропська пропаганда на них так 
діє. Головне, шо нас Путін любить. 
А вони… —  махнув він у бік Росії. —  
Ну шо, звільнимо —  перевиховає-
мо! Дикий край! Дикі люди!

Олена Степова

До сусідів… у туалет
(Переклад з російської)

Днями ходили погуляти. 
Крап ка. Кілька абізян зустрілися 
на шляху. Крапка. Абізяни поз-
дихали від свинцевого отруєння.  
Крапка. Ми продовжили нашу 
прогулянку. Крапка. 

З легким боєм дійшли до 
розбитого мосту на Путилівці. 
Крапка. Так само заглянули у 
салони «Міцубіші» й «Порше».  
Крапка. Потім пішли перевіряти, 
чи є абізяни на блокпосту, який 
біля Точмашу. Крапка. Абізяни ви-
явилися на місці, але, побачивши 
нас, обгидилися. Крапка. Кілька 
абізян чомуся здохло, пересліду-
ючи нас. Крапка. Наступного дня 
ми зв’язалися з розвідкою у стані 
бомжів. Крапка.

Розвідка розповіла нам дуже 
цікаві речі. Крапка. Тим абізянам, 

котрі нас побачили біля їхнього 
блокпосту на «Точмаші», наказа-
ли думати, що це був звичайний 
глюк, а тих сепарів, які погналися 
за нами, мовляв, знищила чупа-
кабра. Крапка.

Хочу передати привіт МДБ 
«ДНР» і сказати таке: «Ми чудово 
знаємо те, що вам сказали ваші 
кремлівські куратори». Крапка.  
А сказали вони вам ось що: «Якщо 
просерете блокпост на «Точмаші» 
й за чотири години не виб’єте укрів 
ізвідти, то Донецьк можна залиша-
ти, бо утворюється нехилий кори-
дор, по якому зайде техніка ЗСУ». 
Крапка. Так ось, абізяни, ми бачи-
мо і чуємо вас — повсюди. Ходіть  
і озирайтеся. Крапка.

Джерело: Фронт звільнення 
Донбасу та Луганщини

Чудовий відпочинок 
російського туриста

(Переклад з російської)
Один російський турист купив 

путівку до Єгипту.
Відпустка планувалася на 

початок грудня. Після заборони 
Єгипту йому в турагенції запро-
понували Туреччину. З доплатою. 
Він погодився.

Після заборони на Туреччину 
йому запропонували заміну на 
В’єтнам. З іще більшою доплатою, 
бо далеко летіти. Він знову по-
годився — дуже вже хотілося на 
морі побувати.

Але чи то його в агентстві наду-
ли, чи то сам щось не зрозумів, тож 
приїхав громадянин великої Росії 
у повній упевненості, що у ньо-
го оллінклюзів. А оллінклюзіву  
у В’єтнамі немає, про що йому 
було невідомо. Грошей із собою 

бідолаха не прихопив аніскільки, 
бо всі наявні кошти пішли на до-
плати турагенції. Вдома, в Росії, 
не знайшлося нікого, хто б вислав 
йому грошенят. У сусідів по готелю 
позичити теж не вийшло. Ситуація 
стала не просто сумною, а майже 
екстремальною.

На другий день зголодні-
лий, невдалий турист нава-
жився на зухвале викрадення 
шматка свинини на міському 
ринку Нячанга. Був спійманий, 
публічно зганьблений ринко-
вими торгівцями і доставлений  
у відділ поліції. Там його нареш-
ті нагодували й депортували до-
дому.

Не відпустка — казка!     
Сергій Куропов
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На допомогу захисникам Батьківщини

Рішення 
міністра оборони України 
від 22.09.2014 № 20627/С:
n учасникам антитерористичної операції 
норму Указу застосовувати одноразово;
n офіцерам, які перебувають на посадах 
зі штатнопосадовими категоріями, що 
є нижчими від фактичного військового 
звання, норму Указу не застосовувати:
n військовослужбовців, які виявили муж-
ність, самовідданість та героїзм під час за-
хисту незалежності, суверенітету і територі-
альної цілісності України у ході проведення 
антитерористичної операції та вже отримали 
чергові військові звання у порядку заохочен-
ня відповідно до Указу і тих, які перебувають 
на посадах зі штатнопосадовою категорією, 
що є нижчою від фактичного військового 
звання, подавати до інших видів заохочення.

Строки вислуги 
у попередньому військовому 
званні
Для осіб сержантського та старшинсько-
го складу, які проходять військову службу 

за контрактом, установлюються такі стро-
ки вислуги у військовому званні:
n молодшого сержанта (старшини 2 стат-
ті) —  1 рік;
n сержанта (старшини 1 статті) —  1 рік;
n старшого сержанта (головного старши-
ни) —  1 рік;
n старшини (головного корабельного 
старшини) —  1 рік;
n прапорщика (мічмана) —  3 роки.
Строк вислуги у військовому званні стар-
шого прапорщика (старшого мічмана) не 
встановлюється.
Для осіб молодшого та старшого офіцер-
ського складу, які проходять військову 
службу або службу у військовому резерві 
Збройних Сил України, встановлюються 
такі строки вислуги у військовому званні 
(крім офіцерів льотного складу авіації та 
плавскладу підводних човнів):
n молодшого лейтенанта, лейтенанта —   
2 роки;
n старшого лейтенанта, капітана (капі-
танлейтенанта) —  3 роки;
n майора (капітана 3 рангу) —  4 роки;
n підполковника (капітана 2 рангу) —  5 років;

Документи 
(щодо присвоєння первинного військо-
вого звання офіцерського складу)

На кандидатів до присвоєння первинно-
го військового звання «молодший лейте-
нант» подаються такі документи:
n подання для осіб, які проходять військо-
ву службу на посадах офіцерського складу;
n подання для осіб, які призначаються на 
посади офіцерського складу, де додатко-
во зазначати клопотання про присвоєння 
первинного військового звання офіцер-
ського складу;
n атестація на присвоєння первинного 
військового звання офіцерського складу 
(додаток 8);
n два примірники контракту про проход-
ження військової служби у Збройних Силах 
України на посадах осіб офіцерського складу;
n особова справа;
n завірені копії диплому про вищу освіту 
та додатку до нього;
n витяг з оціночної відомості здачі основних 
предметів командирської підготовки під час 
підсумкової перевірки за навчальний рік;

n дві послужні картки;
n дві картки пономерного обліку;
n витяг із наказу про призначення на по-
саду офіцерсь кого складу для осіб, які про-
ходять військову службу на посадах офі-
церського складу;
n рапорт військовослужбовця;
n витяг із протоколу засідання атестацій-
ної комісії;
n витяг із оцінної картки військовослуж-
бовця;
n копії паспорта, ідентифікаційного но-
меру фізичної особи —  платника податків 
та інших обов’язкових платежів, свідоцтва 
про шлюб (розірвання шлюбу).

Атестація на присвоєння первинного вій-
ськового звання офіцерського складу скла-
дається безпосереднім командиром (на-
чальником) і розглядається на засіданні 
атестаційної комісії військової частини, де 
військовослужбовець проходить військову 
службу, та затверджується посадовою осо-
бою, яка має право призначення на вказа-
ну посаду офіцерського складу відповідно 
до номенклатури призначення.

Указ Президента України № 480/2014. Про заохочення військовослужбовців —  учасників АТО
З метою заохочення військовослужбовців, які залучаються до проведення антитерористичної операції, та відповідно до пункту 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції 
України постановляю: дозволити Міністерству оборони України, Головному управлінню Національної гвардії України, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордон-
ної служби України, Управлінню державної охорони України під час проведення антитерористичної операції присвоювати в порядку заохочення військовослужбовцям —  учасникам 
антитерористичної операції — чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно незалежно від займаної посади та строків вислуги у відповідному званні.

Додаткова 
винагорода 
за безпосередню 
участь у бойових діях
Безпосередня участь у бойових діях визна-
чається тільки за ті дні, коли військовос-
лужбовці виконують завдання на напрямку 
зосередження основних зусиль (напрямку 
головного удару), а саме під час:
n виконання військовою частиною бо-
йових завдань в умовах безпосереднього 
зіткнення (взаємного вогневого контакту)  
з противником;
n виконання завдань ракетними війська-
ми та артилерією з вогневого ураження 
противника під час контрбатарейної бо-
ротьби.

Також додаткова винагорода за безпосеред-
ню участь у бойових діях виплачується за ті 
дні, коли військовослужбовці беруть участь у:
n веденні оперативної (військової, спеці-
альної) розвідки;
n здійсненні польотів у район ведення бо-
йових дій (у район АТО);
n веденні повітряного, морського бою.

Безпосередня участь у бойових діях визна-
чається на підставі:
n бойового наказу (бойового розпоря-
дження, рапорту) командира військової 
частини;
n наказу командира військової частини 
(по стройовій частині);
n журналу бойових дій (журналу ведення 
оперативної обстановки), книги служби 
нарядів;
n бойового донесення (підсумкового, тер-
мінового та позатермінового).

Бойові донесення (рапорти) про безпосе-
редню участь у бойових діях із зазначен-
ням кожного військовослужбовця пода-
ються командирами військових частин за 
підпорядкованістю до органів військового 
управління (штабу АТО).

За результатом розгляду бойових доне-
сень (рапортів) орган військового управ-
ління (штаб АТО) підтверджує конкретні 
дні безпосередньої участі у бойових діях 
військово службовців. На підставі підтвер-
дження органу військового управління 
(штабу АТО) командир військової частини 
видає наказ про виплату додаткової вина-
городи за безпосередню участь військо-
вослужбовців у бойових діях. 

Додаткова 
винагорода 
за успішне виконання 
завдань із знищення 
(захоплення) техніки
Підтвердженням успішного виконання 
завдання із знищення (захоплення) тех
ніки є:
n журнал бойових дій (журнал ведення 
оперативної обстановки);
n підсумкове бойове донесення (до-
повідь, рапорт) командира підрозділу, 
який безпосередньо виконував завдання,  
та (або) командирів суміжних підрозділів, 
які за результатом візуального спостере-
ження підтверджують знищення (захо-
плення) техніки.

У донесенні (доповіді, рапорті) детально 
зазначаються обставини, місце (коорди-
нати), час, спосіб знищення, тип знищеної 
техніки, яким підрозділом або особою зни-
щено, зокрема якщо знищення здійснено 
силами та засобами інших підрозділів;
n дані фото та відеоспостереження з коор-
динатами місця знищення техніки;
n особистий рапорт командира екіпажу 
літака (гвинтокрила), льотчика щодо зни-
щеної техніки;
n акт оприбуткування трофейного майна 
— щодо безпосередньо захопленої техніки.
Рішення про визнання техніки такою, 
що знищена (захоплена), приймається 
на підставі не менше трьох із вищеза-

значених документів, з яких можливо 
зробити висновок про знищення (захо-
плення) техніки, і оформлюється наказом 
керівника органу військового управління 
(штабу АТО). 
У цьому наказі зазначаються:
n обставини, місце, час, спосіб знищення 
(захоплення) техніки, тип цієї техніки;
n конкретні особи підрозділу, екіпажу або 

окрема особа, які виконали завдання із зни-
щення (захоплення) техніки;
n сума додаткової винагороди, що на-
лежить кожній особі підрозділу, екіпажу, 
особі.
Витяги з наказів про результати знищен-
ня (захоплення) техніки надсилаються до 
військових частин за місцем проходження 
служби військовослужбовців.

Продовжуємо публікувати корисну юридичну 
інформацію. Будемо вдячні за зворотній 
зв’язок. Які теми для вас найбільш актуальні?

Випуск №3

1
2
3
4

в день події:

Виконано 
бойове завдання, 

знищено танк 
противника

Усна доповідь командира 
БАТАЛЬЙОНУ про виконання 
бойового завдання, участь у 

бойових діях, знищення танка

Запис у журналі 
ведення бойових операцій 
(оперативної обстановки) 

БРИГАДИ

Запис у журналі 
ведення бойових 

операцій (оперативної 
обстановки) СЕКТОРУ «А»

Запис у журналі 
ведення бойових операцій 
(оперативної обстановки) 

ШТАБУ АТО

Наказ 
керівника

АТО 
про оцінку

бойових дій
(із визначенням 

розмірів 
винагороди)

Витяг 
із наказу

керівника АТО
(надається 

до військової 
частини для ви

дання наказу про 
виплату нагород)

Умовні 
позначення:

усна 
доповідь
письмова 
доповідь
підтверд
ження

Наказ 
командира 

частини 
про виплату 
винагороди

(із визначенням 
розмірів)

10
9
8
7
6
5

наступна доба:
Підсумкове бойове донесення 

(оперативне зведення) 
до ШТАБУ АТО

Рапорт КОМАНДИРА ВЗВОДУ 
щодо виконання бойового 

завдання, участі у бойових діях, 
знищення танку противника

Резолюція командира роти
на рапорті командира взводу

Резолюція командира 
батальйону на рапорті 

командира взводу

Резолюція командира бригади 
на рапорті командира взводу

Підсумкове 
бойове донесення 

(оперативне зведення) 
до штабу СЕКТОРУ «А»

Джерело: сайт «Волонтери України» http://xn--b1agjkkebsq.xn--j1amh/?page=2

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ 1000 ГРН НА ДЕНЬ

Алгоритм дій командирів (начальників) 
щодо виплати додаткових винагород 
військовослужбовцям
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Плач підпилого ватника:
– Не дає спокою великій 
Росії проклятуща нерусь! 
То молдавани нападуть 
на Молдову, то грузини на 
Грузію, то українці на Укра-
їну, а тепер ось іще й сирій-
ці – на Сирію!

***
— Володимире Володими-
ровичу! Турки нашого літа-
ка збили! Що робити? Як їм 
помститися?
— Відповімо жорстко! Ем-
барго на їхні овочі й забо-
рона нашим туристам їзди-
ти на їхні курорти!
— Так і пишу: «Заборонити 
обмін овочами!»

***
Україна — це така диво-
вижна країна, в якій у Льво-
ві приймають російських 
біженців, котрі тікають із 
Криму, де Росія захищає їх 
від львівських бандерівців.

***
На конкурсі дитячого ма-
люнку на асфальті за те-
мою «Ми – за мир!» переміг 
обведений крейдою контур 
тіла Путіна.

Кросворд «Україна»

Горизонталь:
7. Ансамбль із чотирьох виконавців. 8. Португальський 
футбольний клуб. 11. Зимові опади. 12. Шекспірів-
ський король. 13. Ручне селянське знаряддя праці. 
14. Сухий корм для тварин. 15. Білий пудель із повісті 
О. Купріна. 17. Древній житель Мексики. 18. Монарх, 
який б’є короля. 19. Православний монастир. 20. Старо-
винний струнний музичний інструмент. 23. Продукт, 
заборонений для вегетаріанця. 25. Морська риба із 
плоским тілом та вузьким хвостом. 27. Поділка на 
шкалі компаса. 31. Громадський транспорт з лічильни-
ком. 32. Головний китайський злак. 34. Гірський масив 
в Азії. 35. Вітрильне судно, яке вважається символом 
достатку. 37. Морська міра довжини. 39. Великий 
змій. 41. Дорожня міліція в Україні. 42. Метал, з якого 
виготовляють духові музичні інструменти. 43. Вираз 
обличчя. 44. Язиката героїня народної казки. 

Вертикаль:
1. Метал у кулі. 2. Гарячий алкогольний напій. 3. Англій-
ський футбольний клуб. 4. Перший виступ артиста чи 
спортсмена. 5. Руків’я шпаги. 6. Вивіз товарів за межі 
країни. 9. Велике з’єднання військовоморських суден. 
10. Український вантажний автомобіль. 14. Древній 
житель степів України. 16. Рослинний жир. 21. Зла  
доля, фатум. 22. Положення м’яча за межами поля.  
23. Сучасна назва градоначальника. 24. Важкий настрій, 
печаль. 26. Сольна частина опери. 28. Інша назва гирла 
річки. 29. Український народний струнний музичний 
інструмент. 30. Рішення суду. 32. Чорна у Пантелеймона 
Куліша. 33. Прояв радості. 36. Один з чотирьох найбіль-
ших японських островів. 38. Колишня республіка СРСР, 
яка стала учасницею Євросоюзу. 40. Молочні залози  
у корови. 42. Богослужіння у католиків. 

Відповіді до кроссворду на 4-й сторінці

ЧЕКАЮ ТЕБЕ 
З ПЕРЕМОГОЮ, 
ГЕРОЮ!
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8 Файні новини► Позитивне завершення ◄


