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и стоїмо на порозі кардинальних
змін національних етносів на планеті. Не-
контрольована, а інколи штучно стимульо-
вана міграція. Глобалізація ринку праці й
послуг. Всеохоплюючі інформаційні тех-
нології, домінування електронних ЗМІ на
тлі деградації суспільної моралі й тради-
ційних вірувань доповнюють загальний за-
непад усіх сфер духовного життя людства.
Гонитва за матеріальними цінностями й
наживою знищують усе живе на планеті,
ставлячи на межу виживання кожного з
нас, наших дітей і онуків, наших нащадків.
Ми, українці, не можемо й не зможемо сто-
яти осторонь цих та інших глобальних
процесів, які напряму будуть впливати на
наш розвиток та пошук місця й ролі в су-
часному мінливому й багатополярному
світі. Ми не зможемо відгородитися, як це
було колись, і жити за рахунок натураль-
ного господарства в нашому замкнутому
українському колі. 

Але на тлі цих, здавалося, незво-
ротних кроків у прірву ми, українці, мож-
ливо, поодинока Нація на Європейському
континенті, яка переживає правдиве духов-
не переродження. Це поки що мало хто ус-
відомлює, але на скрижалях новітньої ук-
раїнської національної історії вже накрес-
лені імена наших новітніх Новомучеників,
від Героїв Майдану й відчайдухів Небесної
сотні до безіменних Героїв добровольчих
батальйонів та вояків східного фронту. На
тернистому шляху нашого поступу ми пе-
режили багато. Столітнє національне поне-
волення, духовне рабство у формі облуд-
ного «московського православ’я», заборо-
на рідної мови й культури, облудне братст-
во в так званій «колисці трьох братніх на-

родів», у якій ми всім зобов’язані людо-
жерним «старшим братам», голодомори й
концтабори. Здавалося, що після усього
цього жаху нашого щоденного буття ми
повинні були розчинитися у мішанині по-
неволених московською імперією народів,
втратити слово й пісню, забути наші уні-
кальні національні традиції й звичаї. Цьо-
му повинні були прислужитися й перші де-
сятиліття відродженої Державної Неза-
лежності, які мали поховати саму сутність
національного державотворення. Верши-
ною цинізму й подвійності став факт отри-
мання президентської булави криміналь-
ником і україножером Януковичем. «Добо-
ролась Україна до самого краю…», - писав
колись наш Пророк Тарас Шевченко. Розг-
рабована країна зі знищеним військом і
спецслужбами, зруйнованою економікою й
роз’єднаним, дезорієнтованим суспільст-
вом повинна була легко впасти в лабети
людиноненависницького «рускава міра».
Ми мали бути знищені остаточно й стати
«м’ясом і рабами» (вислів митрополита
Іларіона (Огієнка) для новітньої Московсь-
кої орди. Здавалося, немає жодних шансів
уникнути прірви, над якою стояла країна
наприкінці 2013 року. Але так думали ма-
ловірні… Першим на захист нашого ба-
жання бути вільним народом у вільній сі-
м`ї європейських народів постало україн-
ське студентство. Малоорганізоване, роз-
різнене, але щире у своїх почуттях і помис-
лах та святій Вірі у незнищенності націо-
нального поступу. Це був їх світоглядний
вибір…

Студентство підтримала вся На-
ція. Потужний Євромайдан та сотні майда-
нів по всій країні засвідчили банкрутство
московських ставлеників в Україні. Але

режим Януковича не хотів і не міг відійти
мирно. І тоді на вівтар непереможної Віри
була принесена кровна жертва: Герої Не-
бесної Сотні відійшли у вічність, до Сонму
Українських Мучеників, які Небесними
Заступниками стоять понад нами. Це був
їх світоглядний вибір…

Однак і тоді сили зла не могли за-
спокоїтися. Було загарбано український
Крим, і пожадливий люмпен запросив оку-
пантів на Донеччину й Луганщину… І пер-
шими на захист рідного краю повстали
безсмертні Герої добровольчих батальйо-
нів та батальйони новоствореної Націо-
нальної Гвардії, сформовані з сотень Євро-
майдану. Вони першими поряд із пооди-
нокими боєздатними підрозділами Зброй-
них сил України прийняли на себе підступ-
ний удар Московської орди та їх даунбасо-
лугандонівських холуїв. Це був їх світог-
лядний вибір.

Перші місяці війни на сході вия-
вили небачений вибух національного укра-
їнського патріотизму, який оформився у
велетенський волонтерський рух. Розгра-
бована й жебракуюча країна віддавала ос-
таннє фронту: одягала, взувала й годувала
свою армію, купувала засоби особистого
захисту й ремонтувала бронетехніку, ліку-
вала поранених і хворих. У єдиному пори-
ві Україна об’єдналася по обидва береги
Дніпра, поховавши таким чином, усі надії
людиноненависницького «рускава міра» на
якісь «недоросії» та інший сурогат терито-
ріально-конвульсійних судом Кремля. Це
був і є світоглядний вибір всієї Нації нині,
повсякчас і на віки вічні!

Валентин СОКОЛОВСЬКИЙ

Україна 
в ІІІ тисячолітті 

Світоглядний вибір

ВВіідд  ««ооззааббооччєєннооссттіі»»
ддоо  ««ууллььттииммааттуумміівв»»

Російські літаки розбомбили гуманітар-
ний конвой Червоного Півмісяця в Сирії. Заги-
нули ні в чому не винні люди. Російська авіація
систематично бомбардуює житлові квартали
Алеппо та інших сирійських міст. Гинуть мирні
жителі: діти, жінки, особи похилого віку. Медич-
ну допомогу пораненим лікарі вимушені надава-
ти прямо на вулицях зруйнованих міст, в антиса-
нітарних умовах, під бомбардуваннями та обстрі-
лами. І усе це відбувається під час так званого
«перемир’я»!

Такого відвертого геноциду, порушення
елементарних норм гуманітарного права під ци-
нічні заяви про мир світ ще не знав. Організатор
бійні в Сирій відомий. Це кремлівський маніяк,
придурок, вбивця й шизофренік Путін.

Сьогодні прийнято порівнювати Путіна
з Гітлером. Але навіть Гітлер за всю ІІ світову
війну не демонстрував такого відвертого нехту-
вання міжнародним правом. Гітлер старанно
приховував свої злочини, переважна більшість
яких стала відома вже після війни. Натомість Пу-
тін відверто демонструє свою злочинну
сутність…

У черговий раз кволі європейські полі-
тики помахали Путіну «пальчіком» і висловили
«глубокоє (наскільки - це друге питання) сожалє-
ніє». Скликано, зрозуміло, безрезультатне засі-
дання Радбезу ООН та навіть йде мова про так
званий «ультиматум» США, Великобританії та
інших європейських країн щодо мракобісної Ро-
сії. Але ми добре знаємо, що жодні «сожалєнія» і
навіть ультиматуми не зможуть мати на Путіна
будь-якого впливу. Путін, як і кожен дрібний
злочинець, гопник, розуміє тільки силу. Тільки
під впливом сили він і може «абмачіть парткі».

І нічого у світі ніколи й не зміниться,
допоки існує Росія - цей виплодок квазі-держав-
ності, тим більше, що навіть на нещодавніх вибо-
рах в «країні зеків» перемогли, зрозуміло,
«вертухаї».

ООллееккссааннддрр  ССТТЕЕППААННІІВВ
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«Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ
никогда не знавший и не говоривший правды - народ рабов духовных и физических. Убогие
люди».

Микола КАРАМЗІН, російський історик і філософ

Український ГГООЛЛООСС2
Підтримай українську армію: зателефонуй «565»!

ПРЕЗИДЕНТ
На окупованих територіях на сході Ук-
раїни знаходиться величезна армія, яка
підтримується Росією - Президент в ін-
терв’ю CNN. Президент Петро Порошен-
ко в інтерв’ю американському телеканалу
CNN розповів про російську військову
присутність на окупованих територіях на
сході України та назвав кількість техніки.
У окупованих районах Донбасу перебуває
більше 700 російських танків, 1250 арти-
лерійських систем, більше 1000 БТРів та
300 систем залпового вогню. За словами
Президента, ця величезна армія підтри-
мується Росією, окупує території та напа-
дає на Україну. Глава держави також навів
приклад, коли українськими військовими
в серпні 2014 року було затримано 22 ро-
сійських десантника, відповідаючи на за-
питання про те, що росіяни, включно з
президентом Росії, часто говорять, що «їх
нема у східній Україні». «Ми показали їх
всьому світові. Їх батьки просили мене, як
Президента, про помилування та їх повер-
нення. Наприкінці дня, коли ми показали
їх танки, їх посвідчення, їх уніформу, ро-
сійське керівництво заявило, що вони за-
губились...», - сказав Петро Порошенко.
Глава держави наголосив, що ці особи не
просто «загубились». Вони пройшли
вглиб території України на 72 кілометри,
вбивали українських солдат та мирне на-
селення, здійснюючи наступальну опера-
цію. Такі дії Президент назвав агресією.
Петро Порошенко також підкреслив, що
ці дані підтвердженні свідченням росій-
ських військових у суді.

РНБО
Оборонний бюджет на 2017 рік склада-
тиме понад 129 мільярдів гривень –
РНБО України. Рада національної безпе-
ки і оборони України на засіданні у вівт-
рок розглянула оборонний бюджет країни
на 2017 рік. Рада визначила пріоритети
оборонної та безпекової політики і відпо-
відний бюджетний ресурс, необхідний для
їх забезпечення. За результатами розгляду
Кабінету Міністрів України доручено у
межах Державного бюджету на 2017 рік
забезпечити фінансування сектору безпе-
ки і оборони відповідно до Стратегії на-
ціональної безпеки на рівні не менше 5%
ВВП, що відповідно до макропоказників,
затверджених Урядом, складатиме понад
129 млрд. гривень. Також на засіданні
прийнято за основу Комплекс заходів із
протидії гібридним загрозам та основні
заходи державної політики з відвернення
загроз державному суверенітету та від-
новлення територіальної цілісності Укра-
їни. За словами О.Турчинова, РНБО Укра-
їни знову збереться наприкінці тижня,

«щоб розглянути питання корекції Дер-
жавного оборонного бюджету з метою
збільшення видатків на сектор безпеки і
оборони на поточний рік». «Також буде
розглянуто питання застосування персо-
нальних спеціальних економічних та ін-
ших обмежувальних заходів (санкцій)», -
підсумував Секретар РНБО України.

УРЯД
У Києві відбулася конференція з роз-
робки концепції українсько-американ-
ського навчання «Сі Бриз – 2017». Кон-
ференція з розробки концепції українсько-
американського навчання «Сі Бриз –
2017» відбулася у Києві за участі предс-
тавників Військово-Морських Сил Зброй-
них Сил України та Сполучених Штатів
Америки. Під час брифінгу сторони про-
аналізували досвід, набутий під час про-
ведення навчань «Сі Бриз-2016», обгово-
рили формат проведення, сценарій та мо-
жливий склад учасників міжнародного
навчання «Сі Бриз-2017». Крім того, під
час заходу було узгоджено мету, навчальні
питання, основні елементи, райони, термі-
ни, місця проведення конференцій з пла-
нування та навчання, а також перелік кра-
їн та організацій, що мають бути запроше-
ні на майбутні навчання. За словами зас-
тупника командувача ВМС ЗС України з
бойової підготовки капітана 1 рангу Олек-
сія Неїжпапи, який очолював робочу гру-
пу від української сторони, особливістю
міжнародних маневрів «Сі Бриз-2017»
буде завчасна підготовка штабів морсько-
го, сухопутного та авіаційного компонен-
тів за стандартами НАТО із залученням
іноземних фахівців. Крім того, голова гру-
пи зазначив, що в ході проведення нав-
чання  планується швидка зміна обстанов-
ки вже безпосередньо під час виконання
завдань. За результатами обговорення,
метою майбутнього навчання буде прове-
дення багатонаціональної операції з без-
пеки у кризовому регіоні. Варто також
зазначити, «Сі Бриз-2017» поєднуватиме
теоретичний та практичний курси про-
цесу планування та проведення операції
за стандартами НАТО, курс лідерства,
курс з надання медичної допомоги у бо-
йових умовах, ведення розвідувальної об-
становки та  інформаційного обміну, вис-
вітлення надводної, підводної та повітря-
ної обстановки з використанням даних від
кораблів та літаків, протидія засобам ра-
діоелектронної боротьби та кібер-атакам
тощо. Подальше проведення українсько-
американського навчання серії «Сі Бриз» є
дієвим механізмом підготовки кораблів та
підрозділів Військово-Морських Сил ЗС
України за стандартами провідних країн.
Міністр оборони України підписав тех-
нічні умови для харчових наборів ново-
го зразка. Міністр оборони України гене-
рал армії України Степан Полторак підпи-
сав технічні умови для харчових наборів
нового зразка. «Позаду – об’ємна і напру-
жена робота волонтерів, спеціалістів
Центру розвитку та супроводження мате-
ріального забезпечення Збройних Сил
України, – наголосив Степан Полторак. –
Попереду – не менш важливий етап – по-
годження цих технічних умов із профіль-
ними міністерствами та Кабінетом Мі-
ністрів України. Але на шляху до рефор-
мування та вдосконалення забезпечення
військовослужбовців не маємо права зу-
пинятися». Варто зазначити, що даними
технічними умовами розширено асорти-
мент страв, - наразі до раціону розроблено
18 страв. Калорійність для польових на-
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«Дівчинко, а ти з ким приїхала?» – за-
питують вчителі у маленької переселенки з Дон-
басу, яка прийшла навчатися до однієї з шкіл міс-
та-супутника Києва. «С мамой», - відповіла вона.
«А де твій тато?» - запитали вчителі з нотками
співчуття до напівсироти. «Бьот укропов!», - щи-
ро й чесно відповіла маленька…

Це більш ніж типова ситуація, коли про-
тягом усіх років війни наша влада постійно, сис-
тематично й наполегливо допомагає російським
бандформуванням та їх поплічникам на сході кра-
їни. Те, що роками за наш з вами рахунок і за ра-
хунок законослухняних українських пенсіонерів
виплачували пенсії «пенсійним туристам», які до
того повзали по «рехверендумах» та верещали
«Путін, ввєді вайска», визнала навіть наша влада.
Те, що навіть у керівництві опереткових деле-
нерій ніби донедавна були отримувачі українсь-
ких пенсій (а може, вони їх отримують і досі?)
знають усі, окрім, зрозуміло, наших правоохо-
ронців. Те, що україножерні олігархи вільно ве-
дуть свій бізнес в окупованих анклавах, знають
усі. Більше того. Вони навіть постачають так зва-
ну «гуманітарну допомогу» для бандформувань
(тіпа «житєлєй») окупованих анклавів. А саме
головне. ПРОТЯГОМ УСІЄЇ ВІЙНИ НА СХОДІ
КРАЇНИ НАША ВЛАДА БЕЗКОШТОВНО
ПОСТАЧАЄ ПРИРОДНИЙ ГАЗ, ЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГІЮ ТА ПИТНУ ВОДУ НА ОКУПО-
ВАНІ ТЕРИТОРІЇ. У той же час вона регулярно
виплачує бандитам кошти за вугілля з оку-
пованих анклавів, переробляє його на власних
електростанціях і БЕЗКОШТОВНО постачає
електроенергію для подальшого ведення бойо-
вих дій проти нашої країни. За рахунок безкош-
товної української електроенергії та інших без-
коштовних енергоносіїв бандити ремонтують
бронетехніку й озброєння, оболванюють через
власні ЗМІ населення та живуть у комфортних
побутових умовах. Усе це робиться свідомо, щоби
війна тривала до безкінечності, а це, в свою чергу,
дозволяє й надалі красти.

Що це, як не ДЕРЖАВНА ЗРАДА?
Показово, що в той же час наша влада

клянчить по світах кошти на «реформи», підвищ-
уючи для нас із вами, законослухняних українсь-
ких громадян, ціни та тарифи на «все й уся». При-
гадуєте, як до мозолів у роті холуйські експерти
захлиналися про чергову подачку від Міжнарод-
ного валютного фонду у 1 млрд. $? Але ці ж самі
пустодзвонні брехуни забули сказати, що станом
на 1.09.2016 року окуповані анклави заборгували
понад 1,2 млрд. $ лише за електроенергію! І у ко-
го, власне, є сумнів, що мільярд, отриманий від
МВФ, знову вкрадуть?

Не відстають у своєму цинізмі й наші
мінливі західні партнери, які за вказівкою Росії
постійно торочать про необхідність діалогу з те-
рористами. Безвольне ОБСЄ, нашпиговане росій-
ською агентурою й купленими «із тельбухами»
європейськими політиками, не має й не може
мати жодного авторитету.

На цьому тлі активізувалися розмови
про так звану «відбудову Донбасу» і потайки від
українського суспільства приймаються норматив-
ні документи. А коли наша влада потайки ухва-
лює якісь документи, це значить, що готується

чергова афера із грабунку власного народу та на-
бивання кишень усілякою наволоччю, яка на кро-
ві Української Нації приповзла до влади й спільно
з так званою «апазіцією» проводить цілеспря-
мовану політику геноциду власного народу.

Коли, нарешті, припиниться політика
капітулянтства й зради національних інтересів?
Коли наші урядові вороги подавляться накраде-
ним? Коли на лаві підсудних опиняться не «стрі-
лочники» та ті, кому за «мзду» дали можливість
втекти, а безпосередні виконавці й організатори
того безлад, який триває в країні останні роки?

Сьогодні потрібно називати речі своїми
іменами, без «високої поітики», «доцільності» та
хохляцької подвійності. Той, хто виступає за так
званий «особливий статус» для окупованих тери-
торій, Є ДЕРЖАВНИМ ЗЛОЧИНЦЕМ І МАЄ СІ-
СТИ НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ. Той хто за рахунок
усієї країни ОРГАНІЗОВУЄ БЕЗКОШТОВНЕ
ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ЕЛЕКТ-
РОЕНЕРГІЇ ТА ПИТНОЇ ВОДИ на окуповані
анклави, Є ДЕРЖАВНИМ ЗЛОЧИНЦЕМ І МАЄ
СІСТИ НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ. Той, хто висту-
пає за переговори з терористами, Є ДЕРЖАВ-
НИМ ЗЛОЧИНЦЕМ І МАЄ СІСТИ НА ЛАВУ
ПІДСУДНИХ, і т.д. і т.п.

Артур ГУБАР

Р.S. На сторінках нашого часопису ми
неодноразово писали про необхідність заміни ук-
раїнських представників у Мінському переговор-
ному процесі. «Багатофлюгерний» Леонід Кучма,
у якого, як відомо, «національна ідея не спрацю-
вала», і його українофобні підручні, професійна
«плакальщиця» Ірина Геращенко не найкращі
представники Української Нації на цьому дійстві.
І взагалі, чи потрібні так звані «мінські угоди»,
які не є правовими документами й не мають жод-
ної юридичної сили, оскільки навіть термін їх дії
втратив чинність з 1 січня 2016 року? Тоді чому
торочать про їх виконання та влаштовують однос-
торонні «перемир’я»? Може, тому, що «Путін на-
паде», і під це пугало легше красти й теревенити
про реформи, які ще навіть не починалися?

Задзеркалля
політичної

подвійності



борів нового зразка складає 3500 Ккал, а в
посиленому варіанті для військовослуж-
бовців у зоні проведення АТО - 4200 Ккал
на добу та передбачається використання
безполуменевого нагрівача їжі. Розроб-
ники врахували досвід країн-членів НАТО
щодо калорійності та упаковки, але у пи-
танні асортименту страв врахували особ-
ливості національної кухні. Окрім цього,
у зазначеному харчовому наборі буде ви-
користовуватися нова технологія паку-
вання (реторт-пакет), що дозволить отри-
мати готові страви не потребуючи терміч-
ної обробки, та забезпечить компактність
й зручність під час використання. 
Уряд виключає навіть тимчасове від-
хилення якості питної води від норми.
Рішенням КМУ ми привели нормативно-
правові акти у сфері питної води та пит-
ного водопостачання у відповідність до
вимог чинного законодавства, - зазначив
Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ Ген-
надій Зубко, коментуючи скасування уря-
дової постанови № 1282 «Про затверд-
ження Порядку відрахування до спецфон-
дів місцевих бюджетів 10% вартості пит-
ної води, яка подається через системи
централізованого постачання з відхилен-
ням від вимог стандартів». Геннадій Зубко
наголосив, що Законом «Про технічні
регламенти та оцінку відповідності» вже
виключено норму Закону «Про питну во-
ду та питне водопостачання» щодо прав
підприємства питного водопостачання
допускати тимчасове відхилення якості
питної води від вимог державного стан-
дарту на питну воду. «Підприємства, які
постачають людям воду, мають забезпе-
чити належну якість своїх послуг у від-
повідності до вимог стандартів. На це,
власне, і спрямовано згадане урядове
рішення», - наголосив Геннадій Зубко.
Уряд упорядкував процедуру занесення
об'єктів культурної спадщини до Дер-
жавного реєстру нерухомих пам'яток
України. Кабінет Міністрів України вніс
зміни до Порядку визначення категорій
пам’яток для занесення об’єктів культур-
ної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України. Відповідну
постанову було прийнято на засіданні
Уряду. Представляючи проект акта на за-
сіданні Уряду, Міністр культури України

Євген Нищук зазначив, що розроблений
Мінкультури документ був розглянути та
схвалений на засіданні урядового коміте-
ту, а також доопрацьований із спеціаліс-
тами Секретаріату Кабінету Міністрів
України. «Майже два роки Мінкультури
не поповнює Державний реєстр нерухо-
мих пам’яток України, хоча на сьогодні
Експертною комісією схвалено рішення та
скеровано відповідні рекомендації про за-
несення до Реєстру понад 1500 пам’яток
за статусом місцевого значення та понад
350 – за статусом національного», - відз-
начив під час свого виступу Євген Нищук.
Головна проблема в тому, що за останні
роки сформувалася негативна судова
практика, відповідно до якої об’єкти не-
рухомої спадщини, які мали статус па-
м’яток місцевого значення були виключе-
ні із Держреєстру через відсутність в об-
ліковій документації на момент прийняття
відповідного рішення Мінкультури довід-
ки про майнову цінність об’єкта. У Києві,
наприклад, це об’єкти на вул. Хорива, 2 та
вул. Грушевського, 4б. Цим самим ство-
рено судовий прецедент, цілком реальним
наслідком якого може стати масове вик-
лючення з реєстру тих об’єктів, які за сво-
єю сутністю мають історичну цінність, є
пам’ятками, проте через порушення фор-
мальної процедури внесення до Реєстру
можуть втрати свій охоронний статус і на-
віть бути зруйнованими фізично». Міністр
культури інформував, що пропонованим
актом, в існуючий Порядок вносяться нас-
тупні зміни: з переліку облікової докумен-
тації, яка є обов’язковою для занесення
об’єкту до Державного реєстру, виклю-
чається паспорт на пам’ятку, довідка про
майнову цінність об’єкта та встановлю-
ється трирічний термін для ініціювання
компетентними органами перед мініс-
терством питання про внесення щойно
виявленого об’єкта культурної спадщини
до реєстру. Результатом реалізації цього
проекту буде удосконалення нормативно-
го забезпечення сфери охорони культурної
спадщини, упорядкування процедури за-
несення об’єктів культурної спадщини до
Державного реєстру нерухомих пам’яток
України та об’єктивне зменшення витрат з
державного і місцевого бюджетів на виго-
товлення облікової документації. «Що
сто-сується трирічного терміну для щойно

продовження на стор. 4

3Український ГГООЛЛООССПідтримай українську армію: зателефонуй «565»!

З З УСІХ УСЮД

оло відвертих агентів Москви в Україні
стрімко звужується, як і електорат людинонена-
висницького «рускава міра». Цьому є багато як
об’єктивних, так і суб’єктивних причин. По-пер-
ше, популяція «новой общності савєтскіх людєй»
в силу незмінних законів природи стрімко змен-
шується, й недалекий той час, коли відійдуть на
Страшний Суд ті, хто був учасником (об’єктом)
жахливого експерименту над людьми на 1/6 час-
тині суходолу. По-друге. Так звана «апазіція» в
Україні представлена в основному підручними
або посіпаками режиму Януковича – звичайними
злодіями й хабарниками, які ховають своє ворова-
те єство за недоторканністю депутатських манда-
тів та спільним «бізнесом» із представниками те-
перішньої влади. Вони не мають політичного
майбутнього, незважаючи на гучні політичні зая-
ви та власний потужний рупор – телеканал «Ін-
тер» та інші засоби масового зомбування україн-
ців. Невипадково на минулих довиборах по мажо-
ритарних округах в Україні представники так зва-
ної «апазиції» не отримали жодного депутатсько-
го мандату. Їх головна надія - на подальше погір-
шення життєвого рівня простих людей, щоби на
цьому тлі отримати хоч якусь легітимізацію свого
існування, а відтак і доступ до відповідних важе-
лів впливу на економіку та бездонного корита
самозбагачення – Державного бюджету України.
Однак ці надії примарні й істотних голосів полі-
тичним банкрутам не додадуть.

Здають крок за кроком власні позиції й
провладні партії. Рейтинг Президента за рахунок
правильних і послідовних кроків щодо збережен-
ня державної незалежності та територіальної ці-
лісності тримається, за нашими мірками, на
більш-менш пристойному рівні. Однак рейтинго-
ві досягнення провладних партій мізерні. І якщо
Блок Петра Порошенка в разі перевиборів ще
може претендувати на 8-10% (в межах похибки),
то прохідний бар’єр для Народного фронту Арсе-
нія Яценюка може виявитися нездоланним. «При
своїх» залишаться Радикальна партія Олега Ляш-
ка та Батьківщина Юлії Тимошенко. За всіма со-
ціологічними оцінками, повинна повернутися до
«великої політики» й «Свобода». Щодо долі но-
вих проектів («Наш край» та інші), які з’явилися
на місцевих виборах минулого року, то про них
говорити зарано і їх майбуття буде залежати біль-
ше від фінансових можливостей партійних спон-
сорів та мінливих уподобань електорату.

Саме це усвідомлюють політичні еліти
в Україні. Приблизно саме такі висновки роблять
і в Кремлі. Але підвищення цін на «все й уся» в
Україні та пов’язані із цим можливі соціально-
економічні катаклізми здатні сплутати будь-які
політичні розрахунки й рейтинги. Невипадково
команда мера Києва Віталія Кличка, який є спів-
засновником політичного блоку БПП, поспішила
відхреститися від соціальних «новацій» уряду, за-
боронивши комунальним підприємствам підви-
щувати ціни на власні послуги. Зрозуміло, що із
цього нічого не вийшло й це був популістський,
але показовий крок.

Саме тому, бажаючи прилаштуватися до
нових політичних умов, Москва створює цілу ни-
зку нових і реанімує багато старих політичних
проектів в Україні. У цьому контексті як додатко-
вий елемент тиску на Київ Москва розглядає й
активізацію діяльності бандформувань в окупо-
ваних анклавах. Ми вже писали, що так зване
«припинення вогню» на східному фронті не може
бути довготривалим, а тим більше всеохоплюю-
чим. Припинення вогню вигідно лише українсь-
кій стороні, оскільки дозволяє не тільки нарощу-
вати військовий потенціал (ремонт техніки, роз-
робка й виробництво нових зразків тощо), але в
умовах економічної кризи зменшити витрати на
оборону. Тому й розвантажуються в Дебальцево й
Іловайську військові ешелони з Росії, збуваючи
на «війну з укропами» прострочені боєприпаси
та залежалу військову техніку, російську кримі-

нально-патріотичну гопоту та зрадливих голово-
різів-чеченців. Але що найбільш небезпечно,
Москва реінкарнує із вимшілої політичної тру-
парні свої колишні політичні проекти. Усвідом-
люючи, що за наявної «апазіціі» до влади не діс-
татися й «під рукою» нового Януковича немає,
першим кроком розглядається розпочати «розк-
рутку» нових/старих кремлівських політичних
проектів. І перша проба сил має статися під час
виборів до місцевих Рад у 2017 році. А далі полі-
тичний безлад, помножений на економічні нес-
татки та «передачу влади на місця», зовнішній
тиск, місцевих «землячків» на зразок Савченка та
іншої кремлівської агентури, дозволить маніпу-
лювати як парламентськими, так і Президентсь-
кими виборами як у потрібному місці, так і в по-
трібний час. Незабаром теперішні провладні пар-
тії можуть опинитися у вічній опозиції, бо нового
Майдану Росія більше ніколи не допустить.

Серед реінкарнації малоросійської полі-
тичної трупарні також звертають на себе увагу
нові політичні судомні прояви. За інформацією
інформагентства «Українські новини», теперіш-
ній нардеп від фракції «Воля народу» (ще одна
«темна конячка» українського політикуму!) Во-
лодимир Литвин заявив про невідворотність від-
новлення контактів із Росією. На його хибну дум-
ку, від співпраці з Європою Україна нічого не от-
римує, але при цьому багато втрачає через припи-
нення економічних зв'язків із Росією та країнами
традиційних ринків збуту української продукції.
Про те, що Росія не тільки з власної ініціативи під
надуманими приводами заборонила ввезення ук-
раїнської продукції, але і їх транзит через свою
територію, Литвин якось промовчав. А коменту-
ючи економічні відносини із країнами ЄС, «зна-
вець економіки» Литвин поскаржився навіть на
відсутність серйозного економічного ефекту для
України. При цьому Литвин підкреслив, що для
України важливо почати заново вибудовувати
контакти з Росією. «Я думаю, що рано чи пізно
вони покращаться, інакше ніколи й не було». Але
тут «політичний труп» Литвин більш ніж поми-
ляється. Так, дійсно, після національних револю-
цій за часів Івана Мазепи та визвольних змагань
1917-1921 років до влади поверталася хохляцька
погань та холуї Москви. Про аналогічну «реін-
карнацію» мріє й Литвин. Багато років не при
владі (поза «коритом»!), а жити треба сьогодні й
зараз. І єдиний капітал подібних «литвинів» -
гендлювання інтересами власного народу. Однак
ситуація змінилася. І допоки в тилу різні «литви-
ни» мріють про нову російську окупацію, тисячі
й тисячі українських Героїв зі зброєю в руках бо-
ронять нашу Незалежність. І допоки різні «лит-
вини» мріють, як знову дістатися до «корита» та
флюгерувати на догоду Москві, тисячі й тисячі
українських волонтерів збирають по крихтах до-
помогу українському війську. Зазначимо, що зая-
ва Литвина, зроблена в кулуарах українського
парламенту, миттєво (!) була розтиражована сот-
нями й сотнями ЗМІ (в тому числі й у Росії). Така
«миттєвість» буває доволі рідко й пов’язана ско-
ріше із замовним характером. 

Як би там не було, але ми вступили в
нову, завершаючи епоху побудови Національної
Державності. Назад вороття немає. Тому й немає
й не може бути місця в новітній українській істо-
рії «литвинам», «медведчукам», «бойкам», «рабі-
новичам» та іншій засмальцьованій картковій
«колоді» Москви.

Наша влада повинна діяти. Діяти рішу-
че й послідовно, «до ноги» викорінюючи парост-
ки зради й запроданства в нашому тилу. Потрібно
нагадати нашим правоохоронцям, що той же Лит-
вин проходив у справі вбивства Георгія Гонгадзе,
яке не розслідуване й досі. Може, нехай змінить
депутатський мандат та костюм Brioni на тюрем-
ну робу, тоді й дурня з голови про відновлення
відносин з Росіє вийде…

Арсен ОЖЕВСЬКИЙ

jjjj

Реінкарнація
“політичної трупарні”
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виявлених об’єктів - ми намагаємося об-
межити зловживання з боку місцевих ор-
ганів охорони культурної спадщини, які
безпідставно включаючи об’єкти до пере-
ліку щойно виявлених пам’яток, тим са-
мим їм надають тимчасовий охоронний
статус, який згодом «за відповідну наго-
роду» знімають», - сказав Євген Нищук.
Уряд схвалив призначення 73 держав-
них стипендій видатним діячам культу-
ри і мистецтва. 14 вересня Кабінет Мі-
ністрів України схвалив проект Указу
Президента України «Про призначення
державних стипендій видатним діячам
культури і мистецтва», що сприятиме ре-
алізації державної політики у підтримці та
поліпшенні матеріальних умов життя ви-
датних діячів української культури і мис-
тецтва та соціальному захисту професій-
них творчих працівників і працівників ку-
льтури. Рішення щодо кандидатур на
одержання державних стипендій прийня-
то Комісією Міністерства культури з пи-
тань призначення державних стипендій
видатним діячам культури і мистецтва.
Встановлений розмір стипендії складає
1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність. Відповідно до
Закону  України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» розмір стипендії
складатиме з 1 травня  – 1695 грн., з 1
грудня – 1871 грн. Станом на 1 серпня
2016 року державні стипендії отримують
423 діячі культурної галузі (довічні дер-
жавні стипендії - 285 осіб,   дворічні – 138
осіб). Призначення 73 (13 довічних та 60
дворічних) державних стипендій, перед-
бачене проектом Указу, не потребує  до-
даткових  матеріальних  витрат  та  інших
витрат з Державного бюджету. У разі
прийняття вищезазначеного Указу Прези-
дента України «Про призначення держав-
них стипендій видатним діячам культури і
мистецтва», кількість  державних стипен-
діатів складатиме 496 осіб (довічні –   298
осіб та дворічні – 198 осіб).

Думка. Позиція. Коментар
Віктор НЕБОЖЕНКО, Директор соціо-
логічної служби «Український барометр»,
політичний експерт
ПУТИН КАК БОГ РОССИЯН. Можно
смело сказать, что Путин - это Бог росси-
ян. Он решат все их большие и малые
проблемы, отвечает на все их жизненно
важные вопросы. Они гордятся им и рас-
сказывают всему миру, что Путин «стал с
колен» и теперь их очередь последовать за
ним куда угодно. Гордость за Путина за-
меняет им достоинство и справедливость.
Путин - демиург, с которым им хорошо и
даже радостно. ОН заменяет им религию,
культуру, политику, пока и экономику. По-
этому россияне явно не хотят с ним рас-
ставаться. Без Него им убудет неуютно и
все придется решать самим - брать ответ-
ственность за большие и малые, хорошие
и плохие дела. А пока все это делает за
них Путин. Это называется у Него - «ра-
бота на галерах». Российский народ и Пу-
тин едины в том мнении, что Путин будет
вечно, ибо «нет Путина- нет России». Но
Слава Богу, что «Украина - не Россия»
Аркадій БАБЧЕНКО, незалежний росій-
ський журналіст, політичний експерт,
блогер
Наша страна (Росія – ред.) сегодня —
страна международных террористов, го-
ловорезов, полоумных сталинофилов,
мракобесов и дикого, необузданного во-
рья. Потому что внутреннюю, да уже и
внешнюю повестку в стране определяют
именно эти группы населения, а не хо-
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З З УСІХ УСЮД

продовження на стор. 5

Закускі нє нада,
- сказала Савченко, допиваючи

черговий гранчак горілки…
У мене голодовка, 

- підтвердила вона, занюхуючи 
волоссям Медведчука…

Нар.

езславно закінчилося «масове» голоду-
вання під Адміністрацією Президента України,
спровоковане горе-«героїнею» Савченко «купно»
з російськими спецслужбами. Навіть згорьованим
родичам українських заручників, що опинилися в
полоні путінських головорізів, була зрозуміла уся
провокативність акції, організованої «п’ятою ко-
лоною» в Україні. А тепер припинила так зване
«голодування» й сама Савченко. У ЗМІ промайну-
ла інформація, що вона під час «голодування»
пила лише воду й вино. Воно й зрозуміло, що під
«шмурдяк» голодувати можна, однак не зовсім
«комфортно». Але це вже минуле…

Які б дурниці Савченко не влаштовувала
і які б провокативні ідеологічно-диверсійні «кач-
ки» не вкидала в інформаційний простір, її рей-
тинг обвалився, як кажуть, «нижче плінтуса». Як-
що під час гучного повернення в Україну довіра
до неї сягала рейтингів Порошенка і Тимошенко,
то тепер її обігнали навіть «бойки» і «рабинови-
чі». Сьогодні відраза до Савченко, якої не може не
відчувати кожна нормальна людина, притаманна
не тільки інтелектуалам й правдивій еліті україн-
ського суспільства. Кожен український патріот ус-
відомлює, що за «героїня» перед ним і в чому її
злочини перед Нацією й Державою. Крах москов-
ського проекту «савченко» очевидний навіть «п`я-
тій колоні» в Україні. Чому так сталося і в чому
принципова помилка кремлівських ляльководів?

Перше і принципове. Савченко опри-
люднила усі вимоги і «побажання» російської
пропаганди (Кремля) щодо України як у вирішен-
ні ситуації на сході країни (прямий діалог з банди-
тами, «вибачення» перед бандами, обмін полоне-
ними за московськими вимогами, «однакові цін-
ності» Майдану та антимайдану тощо), так і внут-
рішньополітичного устрою в дуже короткий тер-
мін. Під московські балалайки й бражку, як з
Кремля, так і з кожної «пєльмєнной» і «рюмоч-
ной» як в «городє», так і в кожній «прогнівшей
дєрєвнє» здається, що «хохли» доживають ос-
танні дні. Ось – ось, і Україна впаде та на колінах
приповзе до головного чума Московської орди.
Карколомне зростання в Україні цін на природний
газ і послуги ЖКГ, на продукти харчування і то-
вари першої необхідності. Неймовірні витрати на
оборону і постійна девальвація національної гро-
шової одиниці. Тисячі загиблих наших Святих
Героїв-Новомучеників… За таких умов, в розу-
мінні кремлівських фюрерів, Україна не може іс-

нувати й має впасти до ніг коротуна-шизофрені-
ка… Саме тому російським спецслужбам і зда-
валося: якщо «вистрелити» в інформаційний
простір, а відтак в український загал потуж-
ною порцією неймовірної маячні, то ситуація,
помножена на нестатки Нації «купно» з регу-
лярними обстрілами та жертвами на східному
фронті й іншими спецопераціями російських
спецслужб, стане катастрофічною. Цьому мало
прислужитися й імовірне зняття західних санкцій
з Росії (зміна зовнішньополітичного лідера ЄС на
Могеріні, подвійність ПАСЕ), відносне підвищен-
ня цін на вуглеводні, активізація вимог по боргу
Януковича, відмова в кредитах МВФ, бряцкання
зброєю вздовж кордонів з Україною тощо.

Однак усі прорахунки московських ля-
льководів виявилися хибними. Східний фронт
вистояв. До лав Збройних сил України влилося
понад 50 тисяч контрактників. Послідовно й на-
полегливо відновлюється потенціал ЗСУ, ремон-
тується й модернізується військова техніка й озб-
роєння. Продовжено санкції проти Росії, а нещо-
давно Україна отримала черговий транш МВФ. І
кремлівські мрійники й «п`ята колона» в Україні
забувають про ще одну нашу національну «еко-
номіку». Це присадибні ділянки й українські за-
робітчани. В той час, коли на алкоголістичній Ро-
сії, за азійською традицією, ніколи й не намага-
лися працювати, а жили з грабунку, привласнення
надбань інших народів та природних багатств, в
Україні завжди працювали. І сьогодні приватні
домогосподарства дають 2/3 «другого хліба» -
картоплі, більше половини усіх овочів, ягід і
фруктів, 60-70% молока й птиці тощо. А кілька
мільярдів доларів, які регулярно перераховують
заробітчани? А скільки вони привозять готівкової
валюти? Саме цього не врахували кремлівські
«стратеги» та й досі не розуміє Савченко…

Артур ГУБАР

(далі буде)

aaaa

Крах 
московського проекту 

“савченко”

Як ФСБ і Кремль примітивно 
підтримують своїх агентів

Одещина. До місця останнього
спочинку проводжають Героя АТО,

розвідника на псевдо “боцман” 
Вадима Матросова. 

Нехай “героїня” Савченко скаже
дівчаткам, що стоять на колінах

перед жалобною процесією, щоби
вони вибачилася перед

його вбивцями...  
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бройні сили України - єдиний гарант
нашої Державної Незалежності. Приблизно так,
можливо, вперше в новітній українській історії,
наголосив Президент України під час урочистих
святкувань, присвячених 25-й річниці відновле-
ної Незалежності України. Зазначимо, що це був
найкращий виступ з усіх президентських висту-
пів, які лунали до цього. Відтак «поставлено
хрест» на кравчуківському «між крапельками
пройти» та кучмівській багатофлюгерності. Про
Ющенка і Януковича згадувати взагалі якось
соромно…

Однак забезпечення державного суве-
ренітету й незалежності можливі, лише маючи
потужні національні Збройні сили з добре підго-
товленим особовим складом, ідеологічно переко-
наним і, можливо, чи не саме головне - з найсу-
часнішим озброєнням! Це надзвичайно актуально
з огляду на те, що наші мінливі західні партнери
відмовляють у постачанні летальної зброї. Тому
весь тягар, як економічний, так і науковий, пов'я-
заний із гонкою озброєнь з агресивною Росією,
лягає на наші з вами «плечі» та крихкий націо-
нальний економічний потенціал…

Усі ми пишаємося танками «Оплот» та
БТР -3Е, 4, РЛС «Кольчуга», бронекатерами тощо.
Але забувається, що вартість цих найсучасніших
й найдосконаліших зразків зброї надзвичайно
висока. І хоча вона нижча в порівнянні із зарубіж-
ними аналогами, але для нашої економіки значна.
Тому критерій вартість/ефективність ще багато
років буде визначальним для наших ЗСУ. Однак
це не значить, що новітні розробки українського
військово-промислового комплексу й надалі бу-
дуть надбанням виставкових стендів та експона-
тів військових заводів.

Як відомо, «Укроборонпром» нещодав-
но презентував унікальний дистанційно керова-
ний мінібронетранспортер «Фантом». Цей сучас-
ний багатоцільовий транспортний засіб має ден-
ний та нічний комплекси прицілювання. Іннова-
ційна техніка здатна транспортувати боєкомплек-
ти, евакуйовувати поранених із поля бою та вико-
нувати бойові завдання. Це справжній прорив у
цій сфері, а його вартість у рази менша зарубіж-
них аналогів. Було також презентовано новітній
безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця». Ця
новинка розроблена «Антоновим» у кооперації із
провідними підприємствами України. Це перший
український тактичний безпілотний комплекс,
який може нести засоби враження. Практична
відстань польоту сучасного безпілотника стано-
вить понад 1 000 км.

Ми невипадково почали огляд новітніх
розробок саме із цих зразків. Вони дистанційно
керовані, а відтак не передбачають екіпажів, які
під час бойових дій наражають себе на небезпеку.
Життя кожного нашого захисника не йде в жодне
порівняння з вартістю техніки, тому саме за таки-
ми розробками - майбутнє.

Серед багатьох новинок, які вже знайш-
ли широке застосування у Збройних силах Украї-
ни, Національній гвардії та Прикордонній службі
– ціла низка сучасних зразків лідера національ-
ного автобудування ПАТ «АвтоКРАЗ». Це перш
за все вже знані бронеавто КрАЗ «Спартан»,
КрАЗ «Кугуар», КрАЗ «Фіона», КрАЗ «Шрек»,
КрАЗ «Раптор» і, можливо, найпотужніший бро-
ньований КрАЗ «Ураган» (колісна формула 8Х8,
вантажопідйомність 17 тонн, дизельний двигун
на 350-450 к.с.!). Звертає на себе увагу й КрАЗ-
6322 у версії «Форпост», який має оригінальну
бронекапсулу для особового складу, що витримує
підрив фугасу в еквіваленті 8-10 кг у тротилово-
му еквіваленті! А сегмент автомобілів спеціаль-
ного призначення воістину вражає!

Зазначимо, що в майбутній українській

армії весь особовий склад повинен мати не тільки
особисті системи захисту, але й перебувати за на-
дійним «броньовим щитом» як під час транспор-
тування до місця бойових дій (зосередження), так
і під час їх ведення. Досвід війни на східному
фронті показує, що навіть польові операційні по-
винні мати броньовий захист!

Серед новинок вражає нова розробка
українського ВПК - бойовий броньований модуль
«Дуплет», презентований на SOFEX 2016 в Йор-
данії. Він включає дві 30-мм автоматичні гармати,
два 7,62 мм кулемети, автоматичний гранатомет
та чотири ракети «Бар’єр» з дальністю враження
понад 5 км. Він має в арсеналі тепловізор, елект-
ронно-оптичну камеру, лазерний далекомір та ла-
зерний канал наведення ракет, виявляє цілі на від-
стані 8 та 4 км днем і вночі відповідно (в перс-
пективі 10 і 8 км).

Серед перспективних систем, які знахо-
дяться в стадії розробки - створення самохідного
120-мм міномету на базі БТР-4 та самохідної 155
(152) – мм гармати на шасі БМ «Оплот». Ці робо-
ти ведуться КБ ім. Морозова та польською HUTA
Stalowa Wola. Вони на стадії розробки вже пере-
вищують усі відомі західні аналоги. І нічого по-
дібного Росія немає навіть в проекті.

Ми вже писали про український основ-
ний бойовий танк «Булат», який за всіма парамет-
рами перевищує російські Т-72, які складають
понад 60% усього танкового парку країни-агре-
сорки. Щодо наших БМ «Оплот», то їх практично
немає з чим порівнювати. Крім того, на заводі ім.
Малишева відновлено технологію капремонту та
проводиться повна модернізація «крилатих тан-
ків» Т-80, яких вже зо два десятки надійшли у
війська.

На цьому тлі провалом закінчилося
створення найсучаснішого російського БТР ВПК
7829 «Бумеранг», який через відмову Timoney
Technology (західні санкції працюють!) вже не
побачить світ, хоча на так званому «параді» 9
травня в Москві вони мали пройти «в парадном
страю».

Валентин СОКОЛОВСЬКИЙ,
Гетьман ГС «Об’єднане козацтво України»,

заслужений економіст України
(далі буде)

роший народ. И воспринимается она
именно так, а не как страна хорошего на-
рода. И ведет она себя как страна ворья,
сталинофилов и мракобесов. А не как
страна профессоров. И произошло это
именно потому, что повестку диктуют
агрессивные гопники. Теорию о том, что
это все проклятый Путин, вы можете
рассказывать в России, но не сможете
больше рассказать никому ни в странах
Балтии, ни в Чечне, ни в Грузии, ни в
Молдове, ни теперь в Украине. Особенно
— в Украине. Вот там ближайшие лет
двадцать лучше даже и не заикаться про
«хороший русский народ». Так что вопрос
не в том, кто хороший, а кто плохой —
интеллигенция или народ. Вопрос в том,
кто сумеет захватить и удержать власть. 
Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, політичний екс-
перт, блогер
Кобзон заявил, что Крым обошелся Рос-
сии слишком дорогой ценой. Два с поло-
виной года прошло, чтобы Парик наконец
начал догадываться, что все пошло не так.
Рефат ЧУБАРОВ, Голова Курултаю
кримсько-татарського народу
Невтерпеж.... Настолько ненавидят крым-
скотатарский народ и его высший пред-
ставительный орган, что не могут дож-
даться формального заседания Верхов-
ного суда России, назначенного на 29 сен-
тября 2016 года... Данная ситуация завтра
будет предложена представителями крым-
скотатарских организаций для обсужде-
ния в рамках мероприятий ОБСЕ, прово-
димых в Варшаве...
Андрій ЛОЗОВИЙ, народний депутат
України
Не підігравати «ілюзіям» Обами. Час Ад-
міністрації Президента США Барака Оба-
ми невпинно добігає свого кінця і вона в
лихоманці намагається створити ілюзію
хоча б якихось дипломатичних успіхів,
щоб приховати свої стратегічні помилки
та невдачі у міжнародній політиці протя-
гом каденції, мабуть, одного з найбільш
недолугих і слабких президентів в історії
Америки за останні 100 років (з часу ви-
ходу США на глобальну арену). Команда
лауреата Нобелівської премії миру Барака
Обами, очевидно, розуміє, що на закін-
чення президентства, після 8 років пере-
бування на посаді, об'єктивних зовніш-
ньо-політичних досягнень за час його
світового лідерства явно малувато, щоб
виправдати наданий йому аванс. Адже
ситуація в світі за ці роки стала, безумов-
но, значно більш небезпечною та хаотич-

ною. Звідси поспішна, укладена з міні-
мальними поступками з боку Ірану, ядер-
на угода з Тегераном, яку зовсім не сприй-
мають в Ізраїлі, вкрай скептично оціню-
ють в арабських країнах Перської затоки
та жорстко критикують в самій Америці
як експерти, так і політики з обох партій. І
яка, по великому рахунку, не вирішує ос-
таточно проблему військової ядерної про-
грами Ірану, а лише переносить можливі
небезпечні сценарії на більш віддалене
майбутнє. В Сирії, яка внаслідок страте-
гічних помилок президента Обами пош-
матована і знекровлена нескінченною вій-
ною диктатури Асада, ісламських фунда-
менталістів і сунітських повстанців,
Кремль нахабно диктує Білому дому умо-
ви принизливої угоди – ілюзорного пере-
мир'я для ворогуючих сторін та російсь-
ко-американської співпраці за секретними
протоколами Керрі-Лаврова, що є фактич-
ною капітуляцією американської політики
в Сирії. А в Україні псевдо-миротворець
Обама пробує дотиснути Київ до реаліза-
ції плану нашої капітуляції, прописаного
у «мирних» мінських угодах. Або хоча б
до публічної готовності та обіцянок укра-
їнської влади до руху цим фатальним
шляхом прямо у путінську пастку. Хоча
реалісти в команді Обами самі при цьому
усвідомлюють, що, за словами віце-пре-
зидента Байдена, це аналогічно згоді Ва-
шингтону на спеціальний статус Техасу і,
як наслідок, на зростання впливу Мексики
в цьому штаті. Тобто фактичну неприй-
нятність таких дій для України. Останні
виступи Президента Порошенка і в Укра-
їні, і закордоном, свідчать, що він, схоже,
починає усвідомлювати те, про що ми
завжди говорили. Що не можна йти на
поступки агресору у його намаганні ство-
рити «ракову пухлину» особливого ста-
тусу Донбасу всередині України з метою
її подальшого розвалу. За словами Олега
Ляшка, «головне, щоб «прозріння» Поро-
шенка не було, як завжди, грою, поклика-
ною приховати від українців чергові заку-
лісні домовленості». Важливо спокійно й
терпляче дочекатися зміни Адміністрації
США після близьких виборів, а потім до-
магатися від нового президента серйоз-
ного перегляду провальної політики США
щодо виконання своїх безпекових зобо-
в'язань перед Україною. А це і поставки
сучасної зброї, і зміна формату міжна-
родних переговорів на «женевський» та
«будапештський», і посилення санкцій
щодо знахабнілої Росії та інші можливі
заходи щодо стримування агресора та
повернення його в рамки міжнародного
права і порядку. А поки, в час слабкості
світового лідера, яка, сподіваємось, вже
добігає кінця, маємо бути пильними і си-
льними самі. Фракція Радикальної партії
Олега Ляшка зробить все, щоб капітуляція
України не відбулася ні в Адміністрації
Президента, ні у стінах українського
парламенту.
Ігор МОСІЙЧУК, народний депутат
України
Висновок з Дніпровської трагедії один -
наші поліцейські не готові до подібних
ситуацій. І хоча загиблі правоохоронці
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проявили мужність, але їх навичок було
недостатньо, щоб зупинити нападника і
зберегти власне життя. Тепер же підійма-
ється питання про розширення прав полі-
ції на застосування сили до громадян, але
насправді їм потрібні не додаткові права, а
краща підготовка. Так само ми маємо
підтримати і пересічних українців. Водій
маршрутки, що був свідком вбивства, став
справжнім героєм – він, беззбройний, ри-
зикуючи власним життям, спробував зу-
пинити нападника. Проте якби він був
озброєний, то можливо запобіг би траге-
дії. Влада повинна довіряти своїм грома-
дянам і дати їм право захищати себе і ото-
чуючих. Голова Національної поліції Ха-
тія Деканоїдзе мала б піти у відставку ще
до цієї трагедії, і тим паче повинна це зро-
бити тепер. Саме на ній лежить відпові-
дальність за провал реформи поліції, де до
роботи допущені люди, які не пройшли
достатню підготовку, що нині коштує їм
життя.
Борислав БЕРЕЗА, народний депутат
України
То, что в Днепре погибли при исполнении
двое полицейских не просто трагедия, но
и напоминание всем нам, что служба в по-
лиции не безопасна. Каждый раз когда мы
сталкиваемся с криминалом то идём в по-
лицию. Ограбили квартиру - идём в по-
лицию. Напали хулиганы- идём в поли-
цию. Совершается преступление - обра-
щаемся в полицию. Помните об этом ка-
ждый раз, когда по привычке зовете их
всех мусарами. Помните об этом когда
всех полицейских гребете под одну гре-
бенку. Виноваты в чем-то полицейские?
Говорите об этом. Но указывайте адресно.
Полиция не однородна. Тех, кто виновен -
наказывать, остальных поддерживать и
помогать им. А с убийцей полицейских
надо делать то, что делают во всех стра-
нах с подобными преступниками. Его на-
до поймать и осудить, но если окажет соп-
ротивление, то должен быть уничтожен. 
И три вывода.
1. Новую полицию надо лучше
тренировать и готовить к екстремальным
ситуациям.
2. Полицейским надо привыкнуть к тому,
что подходя к проверяемому они руку
всегда держат на оружии и должны быть
готовы его использовать. 
3. Криминал не поднимает голову. Он уже
высоко поднял её. Значит необходимо
усилить и ужесточить борьбу с
криминалом на всех направлениях. Иначе,
учитывая сколько не зарегистрированного
оружия на руках, нас ждут времена
похлеще лихих девяностых. 
Мои соболезнования семьям полицейских
и Национальной полиции Украины. У
убитой полицейской осталось двое детей,
а у убитого дочь и у неё сегодня день
рождения. Надеюсь, что семьи погибших
не останутся без помощи и опеки.
Юрій КАСЬЯНОВ, волонтер, блогер
И пусть теперь слово в защиту Пугачева

скажут те, кто самозабвенно делает себе
пиар на выбеливании вонючей шкуры по-
донков и мерзавцев, рядящихся в одежды
добровольцев и патриотов. Ждем пикеты
«правозащитников» под больницей, ми-
тинги народных депутатов под СИЗО,
драки «ветеранов» с полицией под зда-
нием суда. Если, конечно, дело до суда
дойдет. Примитивное крепостное общест-
венное сознание легко делит мир на «на-
ших» и «не наших». На мир, в котором
все полицейские без исключения - менты
и говнюки, только потому, что кому-то не
нравится Аваков, Деканоидзе и Абрось-
кин. На мир, где заведомо нет честного
расследования и справедливого суда, по-
тому что во главе военной прокуратуры
стоит ненавистный Матиос, генпрокура-
турой рулит смешной Луценко, а судебная
система давно превратилась в обслугу си-
льных мира сего. На мир, где все добро-
вольцы без разбору - белые и пушистые.
Даже те, которые шли на войну не вое-
вать, а грабить, насиловать и убивать. Так
просто назначить виновных - ментов, про-
курорских, евреев, понаехавших, оли-
гархов, власть... Так легко ненавидеть
всех полицейских, всех нацгвардейцев,
всех прокуроров, всех... Так просто об-
личать и ничего самим не делать. Не по-
нимать, не знать, что зло не имеет границ,
не принадлежит ни какому ведомству, ни
какой политической силе. Не видеть, что
зло не только носит мундиры, бьет арес-
тованных, вымогает взятки, а просто жи-
вёт рядом, и порой в нас самих.
Андрій ТЕТЕРУК, народний депутат
України
Забули вже? Я нагадаю. В той час, як «оп-
лотівці» катували і вбивали українців,
деякі українські політики, шукаючи під-
тримки, готові були домовлятися з ними!
Яка послідовна і пекельна позиція єд-
натися з ворогами! Тепер лідер «Оплоту»
ліквідований і не може більше приносити
шкоду Україні. А дії проросійські налаш-
тованих лідерів свідчать про те, що жод-
ної шкоди російській окупаційній владі
вони не робитимуть. 
Дмитро СНЄГІРЬОВ, співголова ГІ
«Права справа»
24 вересня представник так званої «гене-
ральної прокуратури лнр» Сергій Рахно
повідомив, що колишній «голова рад міну
лнр» Геннадій Ципкалов вчинив суїцид.
«Труп Ципкалова був виявлений вранці 24
вересня в одній з урядових будівель
«лнр», - повідомив на прес-конференції
С.Рахно. За інформацією місцевих джерел
аналітичного відділу ГІ «Права Справа»,
місцем ув’язнення Ципкалова та інших
заколотників були підвали адміністра-
тивних будівель колишньої Луганської
обласної держадміністрації. Безпосереню
участь у затриманні і допитах Ципкалова
та одного з керівників так званої «народ-
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овірте, я чудово усвідомлюю, нас-
кільки важко хвора наша нація, наскільки
москаль скалічив нашу душу. Ми зараз ма-
ємо найважчу ситуацію за всю історію на-
шого народу, навіть важчу, ніж після голо-
домору 33-го. 

У нас реально лише 5-7% є грома-
дянами, ще 8-10% - близькі до того, аби
ними стати (громадянин у загальносвіто-
вому розумінні – це людина, яка завжди
називає добро добром, а зло – злом, може
в очі негідникові сказати, що він – негід-
ник, та здатна допомогти та захистити). Їм
протистоїть правляча каста та її обслуга –
десь 5 % мародерськи налаштованого на-
селення. А ще 20 % нашого населення ба-
жають нам, українцям, якнайганебнішої
поразки. Зате 30 % готові піти за тими 15-
ма, якщо ті чесно говоритимуть про те, що
діється в Україні й запропонують справж-
ню програму творення сучасної новітньої
держави. Решта зостанеться звичайними
обивателями, але їхні симпатії будуть на
боці здорового суспільства та успішної
держави. 

Але й із громадянами-активістами
біда. Бо розійшлися вони на виборах по
розрізнених партіях, говорять різними го-
лосами. Так, вони створили групу «Євро-
оптимісти», але наші люди ще не знають,
чи то вони хочуть Україну привести в
Європу, чи то просто люблять євро як гро-
шову одиницю. А ще багато наших акти-
вістів хворіють на стару українську, ще
старшу від домострою, хворобу, на яку ук-
раїнська шляхта захворіла ще в Речі Пос-
политій. Це так звана шляхетська демок-
ратія, коли кожен шляхтич прагнув бути
сам собі паном, незалежним від держави
та короля. Але тоді шляхтич просто хотів
нахабно залізти на шию посполитого, аби
безжально й, головне, безкарно нажива-
тися на його праці. А наші активісти твер-
дять, що є слугами посполитого, то чому
всі так рвуться в гетьмани й полковники?
Адже зараз нам потрібні козаки-сірома, з
Богом та Україною в серці. І треба змири-
тися, що в цього козака нічого нема, окрім
шаблюки та честі. І сліпої віри у щасливу
планиду нації – долю. Тому, будь ласка, ко-
заки, не спокусіться на роль пахолка олі-
гархів, бо вам ще вірять. І нехай буде у вас
один гетьман із булавою, який безжально
розіб’є голову злу, і ми разом із ним піде-
мо до чогось кращого. 

Ні, нам не треба біблійного Мой-
сея, який би 40 років тягав нас по пусте-
лях. У Біблії просто вказаний час, за який
може змінитися менталітет нації. Бо якби
євреї реально 40 літ ходили пустелею, то в

жодну війну за «землю обітовану» не всту-
пили б. Коли стільки років Бог годує та
поїть, то нації, настільки розбещеній «ха-
лявою», уже більше нічого не треба, окрім
продовження дармоїдства. Але це було то-
ді, у стародавні часи, а зараз усі події при-
швидшилися. Зміни, і, то дуже радикальні,
ми мусимо провести за 5, ну хай 7 років. 

Нам потрібен гетьман, перший се-
ред рівних, який зможе упокорити себе
заради України, як це колись зробив Бог-
дан Хмельницький. Він став гетьманом,
маючи хутір Суботів, і помер, маючи той
самий хутір Суботів. Та ще й, коли треба
було, заради України залишив у заставі
свого сина Тимоша. Таких людей, таких
авторитетів в Україні зараз менше, аніж
пальців на одній руці. Але вони ще є. 

Джагернаутова колісниця історії
стрімко мчить нас у прірву. Годинник са-
мознищення, запущений Москвою в сере-
дині 60-х, можливо, відлічує останні роки
існування нашої держави. І нації. Бо Мо-
сква – це домостроївський оригінал. Ми –
її бліда копія-гібрид. Копії живуть менше.
І взагалі, історія – наука жорстока. Вона
свідчить: у небуття пішли вже сотні націй.
Чим ми кращі за інших? 

Але я відчуваю, що Бог ще з нами.
Бо якщо ми зосталися після жахів 33-го
року, значить, Бог ще чогось від нас чекає.
Просто зараз треба, аби цей величезний
домостроївський нарив, який досі отруює
кров нації, хтось рішуче різонув скаль-
пелем і сказав нації те, про що зараз пишу
я (бо хто я такий у цім світі?). Він, цей ав-
торитетний, має жорстко сказати нам:
«Дорогі мої, перестаньмо тішити самих
себе, які ми чудові, розумні, високомо-
ральні та працьовиті, бо це не так. Ми –
хворі, і наша хвороба - це безвідповідаль-
ність, зневага до розуму та моралі. Ми –
ліниві й злодійкуваті, та ще й по-російськи
зарозумілі, думаємо, що вже всі розуми
поїли. Ми – продажні та нехлюйські, через
невпевненість у собі, у своїх силах ми не
віримо ні собі, ні в себе, тому недовірливі
й цинічні до інших. Такими зробив нас мо-
скаль. Але ніхто, крім нас самих, не змі-
нить нічого в Україні. Ми мусимо зміни-
тися, бо цього від нас чекають мертві й не-
народжені. Ми не маємо права не виправ-
дати їхніх сподівань. Якщо ми не зуміємо
переламати самі себе, то знаймо, що на-
віки будуть прокляті й наші могили, і наші
душі. І тоді справдиться жахливе пророцт-
во: «Погибнеш-згинеш, Україно, не ли-
шиш по собі сліда».

І третього нам не дано.

Ярослав БОРСУК, 
м. Підгайці

oooo

Цинізм влади. 
І самогубство Нації?

Наші горе-партнери за 100 км від
Східного  фронту
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ної міліції лнр» Кисельова (поганяло «ко-
муніст»), брали бойовики підпрозділу
«спарта» (ватажок -А. Павлов, псевдо
«моторола»). Під час допиту Ципкалова
бойовиками «спарта» останньому були
нанесені травми, несумісні з життям. З
метою приховування інформації про
справжні причини смерті Ципкалова «Ге-
неральною прокуратурою «лнр» була оз-
вучена версія про його самогубство. За
інформацією Директора агенства з рефо-
мування сектору безпеки, генерал-майора
запасу СБУ В. Ягуна, участь бойовиків
загону «спарта» у ліквідації «заколоту» на
території самопроголошеної «лнр» нав"я-
зана Плотницькому російськими курато-
рами по лінії ФСБ РФ. У такий спосіб
російські куратори намагаються вирішити
для себе декілька питань одночасно, а са-
ме: ліквідація політичної опозиції Плот-
ницькому, зменшення ризиків військово-
політичного протистояння між «братніми
республіками» і перерозподіл фінансових
потоків всередині «лнр». Місцеві джерела
аналітичного відділу ГІ «Права Справа»
повідомляють, що, наразі, разом з «офі-
ційною» версією щодо причин смерті
Ципкалова, так званими «правоохорон-
ними органами «лнр» здійснено контро-
льований виток інформації про причет-
ність бойовиків батальйону «спарта» до
загибелі Ципкалова і справжіх причин
його смерті. Поширюючи цю інформацію
«силовики» самопроголошеної «лнр», що
діють за вказівкою Плотницького, мають
на меті перекласти відповідальність за
ліквідацію колишніх «соратників по бо-
ротьбі» на плечі російських кураторів і
підконтрольних їх стуктурам бойовиків
«днр». Метою цієї контроперації співро-
бітників «силового блоку» самопроголо-
шеної «лнр» є бажання показати «зачист-
ки» опозиції як результат втручання зов-
нішніх сил, а не як внутрішній конфлікт
всередині самої «республіки». Примітно,
що у своїй грі Плотницький спирається на
підтримку російських кураторів з числа
співробітників ГРУ МО РФ.
Карл ВОЛОХ, «Ведущий жыдобандеро-
вец украинского ФБ»
За массовый падеж лэнээровской «элиты»
Плотницкого нам придётся когда-нибудь
наградить. Только чур - посмертно!
Євген ДЕЙДЕЙ, народний депутат
України
Видел ли кто-то из вас в каких условиях
лежат наши раненые в госпиталях? Койки
с истекающими кровью бойцами вдоль
стен коридора... Переполненные палаты,
отсутствие минимума медикаментов, вы-
мотанный медперсонал... Неужели такого
достойны те, кто рискует своими жизнями

ради будущего нашей страны?! Нет!!!
Нет!!! Нет!!! Многие знают о том, что
творится сейчас в медучреждениях, но
никто до конца не понимает причин и об-
ъективной ситуации. О каких мега-прог-
раммах по реабилитации мы говорим, ес-
ли в некоторых госпиталях элементарно
не хватает обезболивающего? Волонтеры
из последних сил бьются за каждого бой-
ца! И за это им низкий поклон. Но где в
это время государство?!? Инициатива по
созданию рабочей группы как раз продик-
тована желанием получить ответы на эти
вопросы. Так не может продолжаться веч-
но! Ведь ребята, которые каждый день
рискуют своими жизнями на передовой,
достойны большего!!! Они герои! Они те,
кому мы обязаны мирным небом над голо-
вой!!! И мы не имеем права забывать об
этом!!! Не имеем права закрывать глаза на
их проблемы!!! Не имеем права опускать
руки!!! Слава Украине!!!
Антон ГЕРАЩЕНКО, народний депутат
України
Шеф Марии Стояровой, фунт-директор
службы новостей телеканала «Інтер»
Александр Пилипец, забился в истерике
после моего вопроса о черной кассе те-
леканала «Інтер», из которой выплачива-
ется зарплата прокремлевски настроен-
ным пропагандистам. Та же Маша Сто-
лярова, судя по её переписке, получала за
зомбирование украинских граждан из
«черной кассы» 5 000 долларов в месяц в
конверте, не считая премиальных. Что
позволяло ей содержать в конюшне под
Киевом собственного жеребца. Или мы
вышвырнем российскую пропаганду из
украинского медиапространства, или Ук-
раина погибнет!
Андрій ЛЕВУС, народний депутат
України
Минулотижневий моніторинг ефірів ва-
токаналу «Інтер». Співпрацею з каналом,
яким управляє російський інфодиверсант
Шувалов не гидують партії Батькіщина,
Радикальна партія, Самопоміч, каплін,
БПП, Народний контроль, УРП. Ну і зви-
чайно Окупаційний блок. І це після Сто-
лярової, після пропаганди т.зв. Хресної
ходи рпц та Бесмєртного полку, після
стьобу над Героями Небесної Сотні... Нас-
тупний моніторинг буде опубліковано
завтра. Усі політики та партії, які послуго-
вуються послугами українофобського ка-
налу будуть нагороджені «цінними при-
зами і подарунками». Патріоти бойкоту-
ють Інтер!

підготував 
Микола ЯГОТИНСЬКИЙ
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Дебільна Расєя

Ангел прилетів ближче до третьої
години ночі. Я все сидів і бездумно дивився
у вікно на порожню вулицю.
«- Що шукаєш, божевільний?" - Сказав
Ангел.
«- Та ось сенс життя намагаюся повер-
нути.Вчора ще був, а сьогодні втратив, а як
шукати не навчений!». - Трохи нудно про-
мимрив я.
«Ти смертний, навіть не дивуєшся з мого
приходу?» - Сказав урочисто Ангел.
«-Пробач, Світлокрилий! Я вже нічому не
дивуюся, просто втомився жити. А ти часом
не Ангел Смерті? А то я вже зачекався." -
Прохрипів мій утробний голос.
«- Ні, тобі ще рано, ще не всі справи
завершив». - Відповів Ангел.
«-Так які тут можуть бути справи, я ж уже
давно нікому не потрібний». - байдужим
тоном заперечив я.
«- Справа не тобі, а в тих кого ти завтра зус-
трінеш! Їм не можна бачити твого згаслого
погляду. Я посланий подарувати тобі блиск
Небес і повинен запалити цей світлий про-
мінь в твоїх очах! »- Прорік Небожитель.
«- А хіба це можливо? Наскільки я розумію,
щоб цей блиск був в моєму погляді, то світ
Божий повинен бути в моїй душі, а вона
випалена вщент і там вже нема чому горіти».
- Заперечив я Ангелу.
«- Ти нікчемний, може і не вартуєш цього
світла, але він необхідний тим, хто завтра пі-
де тобі назустріч і вони відродять його в цьо-
му згасаючому світі. Твою душу наповнити
світлом ми не можемо, а ось світлий дар
твоєму погляду дарує Всевишній тут же!» -
урочисто вирік Ангел. На мить я осліп від
ангельського світла і коли відкрив очі, то ні-
кого поруч уже не було, але кімната осві-
тилася легким сяйвом. «Світає» – подумав я,
але глянув у вікно, а там все так же горіли
тьмяні ліхтарі і ніч не поступалася свого
панування.

Тоді я озирнувся і в дзеркалі поба-
чив чиєсь світле відображення, невже це я,
насилу доходило до моєі заяложеноі свідо-
мості. І в глибині душі почув відповідь Ан-
гела - « це не ти, а Світлий Дар в твоїх очах».
І раптом повіяло спокоєм від дзеркального
відображення. Я розумів, що всередині я за-
лишився той же, з усіма моїми сумними мір-
куваннями, бо не може Бог замість тебе зро-
бити твою внутрішню роботу.

Люди вже давно закинули свій внут-
рішній світ, готові робити все що завгодно і
на землі і під водою і в повітрі і в космосі,
крім одного відкрити свою внутрішню лю-
дину. І я такий же, мені на себе було насрати
і нас таких цілий натовп,якщо сказати декі-
лькома словами , то така срана рать.

Рать скигліїв, песимістів, маргіналів
і іншого скептично-уїдливо налаштованого
людства. З цими думками я не помітив як
заснув і як завжди прокинувся з невдоволен-
ням від того як вищить на телефоні будиль-
ник. Понуро вмився, пожував бутерброд і
похапцем зібрався на обридлу роботу, тільки
вийшовши з під'їзду я щось ніби пригадав:
«Треба ж насниться таке, що ні до села, ні до

городу!».
Перше, що здивувало, це вітання

завжди байдужих школярів. У нас в місті
майже ніхто ні з ким не вітається, тим біль-
ше молодші зі старшими, може злегка кив-
нуть не витягуючи навушників і далі побре-
дуть недбалої ходою.

А тут всі ніби змовилися, тут тобі і
«Добрий Ранок» І здоров'я бажають, «- може
таке нове знущання» - подумав я. І на роботі
на кшталт день ввічливості оголосили.
Моїй морді неголеній говорили, що я сьо-
годні дуже добре виглядаю. Це вже занадто,
я вже подумав, що телевізійники з прихо-
ваною камерою і до нас добралися. Ось ось
пролунає - «посміхніться це розіграш!». Але
не тут то було, невже це все всерйоз і зі
мною. Я спочатку як зазвичай уникав диви-
тися людям в очі, але коли при зустрічі з чер-
говим співробітником,я побачив, що він не
тільки привітався, а на деякий час зупинився
і уважно дивиться мені в очі, я розвернувся
і вже прискорюючи крок пішов до вбиральні
і подивився в дзеркало. Все як завжди злегка
пом'ятий костюм, скуйовджене волосся, але
що стало з моїми очима, ніби вчора нічого
не пив, а вони блищать. - Невже це був не
сон-насилу почало доходити до мене, - і як
тепер з цим жити, - згадалися слова пісні, -
«просто жити тепер не вийде, коли приник
ти в одкровення Божого, Правда стане твоєю
супутницею в пізнанні неможливого!».

Не буду розповідати, що далі було в
зовнішньому світі, розповім, що трапилося
зі мною всередині. Світлий Ангельський
Дар відбивався в очах моїх зустрічних і моя
душа нарешті то відгукнулася, я впустив це
світло в моє серце, і більше не міг відвер-
татися від тих хто з такою дитячою Надією
дивився на мене. Звичайно я не став супер-
меном і не літав всім бідним на допомогу,
але все так само ходив на роботу. Тільки зау-
важив, що оточуючі, яким ще вчора здава-
лося, що виходу немає з скорботної ситуації,
раптом подивившись мені в вічі відкрива-
ли,напевне ще більше ніж Колумб Америку,
вони відкривали в своїй душі цілий безмеж-
ний, вічний світ і в цьому світі всі проблеми
вирішувалися, бо там немає часу, там Панує
Бог Вседержитель в Трійці Поклоняємий і
там Ангели і Архангели і Всі Святі! Якщо
можна висловити це одним реченням то,
навіщо переживати, що щось не встигнеш
або не зробиш, адже попереду Ціла Вічність
і все позитивне не тільки там, а й тут на
землі завжди перемагає, наприклад темпера-
тура плюс не має меж, а мінус завжди обме-
жений. І зрозумів я, що зло короткочасне бо
темрява сама по собі нічого не означає - це
просто відсутність світла. І коли моя душа
змогла досягти інших світів, то можете
чесне слово мені повірити, якщо тільки ви
вірите моєї честі, що там усе наповнене
Добром і Світлом. А якщо ще ти сумніва-
єшся, то негайно подивися мені в вічі і
скажи, що ти побачив там і що тепер ти
відчуваєш !!!

о. САВВА

Ангельський 
погляд
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Український ГГООЛЛООСС Підтримай українську армію: зателефонуй «565»!

Мінінфраструктури в
черговий раз продемонструвало
у всій своїй рабській красі «син-
дром ницього хахла». 

За офіційною інформаці-
єю, згадане відомство відмови-
лося присвоїти аеропорту Бо-
рисполь ім’я Національного
Героя України гетьмана Івана
Мазепи. І це незважаючи на те,
що на офіційному сайті мініс-
терства під час голосування
думка про присвоєння аеропор-
ту імені Великого Гетьмана була
безальтернативною. При цьому
міністерські відписувачі посила-
ються на те, що «трудовий ко-
лектив» ніби проти такого
перейменування...

Холуйська сутність хох-
ляцького світогляду зрозуміла.
Пошанування Національних
Героїв не вкладається у свідо-
мість таврованого раба. Це у
Франції аеропорт «Орлі» можуть
називати на честь сина гетьмана
Пилипа Орлика – Національ-
ного Героя Франції, графа й
маршала українця Григора Ор-
лика. Це в США та Ізраїлі мо-
жуть називати «повітряні воро-

та» своїх країн іменами Націо-
нальних Героїв. І це тільки в
Україні «раби, підніжки, грязь
Москви» можуть турбуватися,
«как би нє абідєть Расєю», як
прогнутися й стати в позу холуя
людиноненависницького
«рускава міра».

Виникає питання: це
який такий «трудовий колек-
тив»? Це наймані працівники
визначають назву державного
підприємства, яке належить усій
Нації, тобто кожному з нас? Ко-
му ви це мелете, пройдисвіти з
Мінінфраструктури? І коли дум-
ка і якого «трудового колективу»
мала для вас хоч якесь значен-
ня? І взагалі, коли й де було це
обговорення в «трудовому
колективі»?

Про те, що теперішній
уряд, як, до речі, і всі попередні,
перенасичені пройдисвітами й
запроданцями всіх мастей, барв і
кольорів, дилетантами й тим-
часовиками, відомо. Така сут-
ність укоріненого промосковсь-
кого холуйства. Така сутність
підривної діяльності «п’ятої
колони» та відвертої агентури

Москви. Тарас Шевченко на-
зивав таких «землячків» не інак-
ше, як «раби, підніжки, грязь
Москви». І дійсно, в особі чи-
нуш із Мінінфраструктури має-
мо «грязь Москви»…

ААррссеенн  ООЖЖЕЕВВССЬЬККИИЙЙ

ВВііссттіі  зз  ттооггоо  ссввііттуу

ЛЛаавврроовв  ппееррееввооддииттьь
ссттррііллккии  ннаа  ППррааввиийй

ссееккттоорр
Як заявляє кремлівська пропаганда з поси-

ланням на главу  МЗС Росії Сєргєя Лаврова, російсь-
ка і сирійська авіація непричетні до нападу на Спі-
льний гуманітарний конвой ООН та Сирійського то-
вариства Червоного Півмісяця. За словами Лаврова,
конвой могли атакувати “укропи, щоб остаточно  пе-
ресварити РФ зі США та міжнародними організація-
ми. (Далі подаємо текст мовою оригіналу).

"Наши военные уже сделали
соответствующие заявления, что наша авиация там не
работала. Си-рийская авиация работать не могла, по-
тому что атака на конвой произошла в темное время
суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них
таких возможностей нет и атака произошла в момент,
когда гуманитарный груз разгружался уже в восточ-
ном Алеппо - заявил Лавров. - Все свидетельствует  о
том, что конвой разбомбили “укропы”. У них лучшие
в мире грузовые самолеты, способные летать в любое
время суток и в любую погоду на огромные расстоя-
ния. По данным космической разведки ВС РФ, имен-
но такие самолеты, переоборудованные правосеками
в штурмовики и бомбардировщики, были использо-
ваны в нападении на гумконвой. Факт нападения ук-
ропов на конвой подтверждается и тем, что на месте
падения бомб была найдена а визитка лидера “Пра-
вого сектора” Дмитрия Яроша”, - сказал он. Об этом
передает ТАСС.

Нагадаємо, що спільний гуманітарний
конвой ООН та Сирійського товариства Червоного
Пів-місяця був обстріляний в районі Алеппо 19
вересня. Як повідомили у всесвітній організації, було
знищено або пошкоджено 18 із 31 вантажівки у
складі автоколони.

записав
ААннттіінн  ШШУУЛЛЬЬГГАА

“Грязь Москви”

1 жовтня вітер західний і йде дощ – Новий рік буде зі снігом.
Як жовтень студений, то й зима буде нетепла.
Який жовтень, такий березень.
Осінь дощова – на врожай.
Коли на Покрову (14 жовтня) вітер, то й весна буде вітряна.
Як на Покрову з півдня вітер, буде тепла зима.
Якщо до Покрови журавлі не відлетять, зима наставатиме
поволі.
Покрова накриває траву листям, землю – снігом, воду –
льодом, а дівчат – шлюбним вінцем.
Прийшла Покрова – всохла діброва.
Хто сіє на Покрові, не має що дати корові.

Минула Покрова – з’їла полудень корова.
По Покрові – по теплові.
Грім у жовтні – на малосніжну, м’яку й коротку зиму.
Як у жовтні дерева в листі, то буде пізня зима.
Миші й кроти роблять великі запаси корму – зима буде
довгою й сніжною.
Білки роблять великий запас горіхів – на холодну зиму.
Сова кричить – холод накликає.
Галки зграйками літають – на дощ.
Круки тому крячуть, бо зміну в погоді бачать.
Гуси лапи піднімають – перед морозами.

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
жовтень

В аеропорту Домодєдово митники конфіскували у
подружньої пари, яка поверталася з відпочинку в швейцарських
Альпах, 38 кг власноруч замаринованих білих грибів. 

- Не розумію, в чому наша провина, - сказав
кореспонденту сайту «Знай нашіх!» винуватець інциденту,
мешканець міста Орєхово-Зуєво, бізнесмен середньої руки
Нікіта Міхайлов. – Ми з дружиною поїхали до Швейцарії на
відпочинок. Зняли номер у п’ятизірковому готелі. А коли пішли
на прогулянку в сусідній ліс, побачили, що білих грибів там
видимо-невидимо. Один - в - один і без жодної червоточинки. І
що цікаво, дурні швейцарці їх зовсім не збирють. «Не пропадати
ж добру», -  вирішили ми. Назбирали по два повні великі пакети,
занесли в номер. Потім сходили ще пару раз. Але так і не змогли
все зібрати. На вечерю дружина зварила кип’ятильником повний

графин бєлєнькіх (а моя Любаша по грибочках -
неперевершений кулінар). Поласували під водочку. І так всі
десять днів снідали, обідали й вечеряли боровичками під
«бєлєнькую». Але грибів у лісі було так багато, що нам прийшла
в голову ідея - засолити боровички у ванні свого номера, щоб
привезти друзям оригінального гостинця. Правда, довелося
увесь час перебування в Швейцарії не приймати ванну. Але
результат був вартий того. І раптом удома, на Родінє, стався
такий облом. У нас конфіскували усі гриби як «санкціонниє
продукти», та ще й оштрафували за контрабанду. 

Варто додати, що туристам-грибникам настільки
сподобався відпочинок у швейцарському готелі, що вони
вирішили повернутися туди знову. 

Антін ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ

ОБЛОМ НА МИТНИЦІ

“Від Богдана до Івана не було геть-
мана”. Так говорить давня народна

мудрість. І за думкою Мінінфра-
структури не буде... Допоки?


