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агато просвітлених Божественною
Істиною мислителів минулого століття з усі-
єю впевненістю передрікали той час сум’ят-
тя людської свідомості, який ми переживає-
мо тепер. Здавалося, що після зруйнування
світової комуністичної системи має прийти
мир і стабільність, а покалічені антилюд-
ською ідеологією душі повинні віднайти
спокій і гармонію із зовнішнім світом. На-
томість нестабільність у світі поширюєть-
ся. Число збройних конфліктів, економіч-
них потрясінь і екологічних катастроф лише
збільшується. З’являються нові й нові хво-
роби, наявні ліки проти яких видаються
малоефективними…

На початку дев’яностих років ми-
нулого століття, коли нестерпні пута мос-
ковської окупації впали, нам, українцям,
здавалося, що ми отримали для себе й прий-
дешніх поколінь «манну небесну» і «землю
обетованну». Так, дійсно, ми мали на почат-
ку проголошення державності найкращі
умови для економічного розвитку. Потужній
економічний потенціал, ефективне сільське
господарство, неабиякі військові можливос-
ті й навіть ядерне озброєння. Єдине, чого ми
не мали - це сформованої Нації й націо-
нальної еліти. Потрібно говорити прямо: на-
ші співгромадяни, які давали голоси на ре-
ферендумі за збереження СССР і вже чи не
за рік голосували за Незалежність, робили
це не з примусу або власного світогляду. Ни-
ми рухав звичайний споживацький інтерес,
тваринні пристрасті й гендлярський розра-
хунок. Так само й наша еліта. На провідні
позиці прийшли не світочі думки й сповід-
ники совісті, не кришталево чесні борці за
волю власної Нації й моральні авторитети.
Владу опанувала колишня партноменклату-
ра і її «молодші брати» - хапуги-комсомоль-
ці. Вони швидко замінили партквитки на де-
путатські мандати з тризубом. Вони задля
збереження власних статків допустили до
влади рекетирів і «гопників», дозволили

створити з Донеччини й Луганщини кримі-
нальні анклави та зберегли у недоторкан-
ності «парк радянського періоду» - Крим.
Наслідки цього дворушничества й відвертої
зради ми відчуваємо й тепер. 

Але головне було в іншому. Укра-
їнська Нація ще не прокинулася від присто-
суванства й сплячки, яку прививали їй оку-
панти протягом століть і десятиліть. Україн-
ська Нація, яка отримала неоціненний Боже-
ственний дар – Незалежність безкровно, не
могла оцінити своє покликання в сучасному
мінливому світі, у часі й просторі. Це тепер
українська мова вільно лунає по обидва бе-
реги Дніпра. Це тепер кожному воякові,
який став на захист Вітчизни, ми говоримо
щиросердечне: «Дякуємо!» і підносимо мо-
литви до Бога. Це тепер навертаються сльо-
зи радості, коли, прикладаючи руку до сер-
ця, ми співаємо «Ще не вмерла…». Це тепер
громогласне: «Слава Україні!» лунає на всіх
просторах нашої нескореної країни.

Між цими змінами нашої свідо-
мості - нелегкий шлях. Між цими змінами
ціла епоха, яку ще будуть досліджувати ака-
демічні історики, хоча для кожної віруючої
людини все зрозуміло: ми пройшли шлях
внутрішнього оновлення й переродження,
вибору між тимчасовим і вічним і, врешті-
решт, ми обрали Істину. Поки що ми усе це
усвідомлюємо серцем, і вже приходить стій-
ке розуміння, що вороття в минуле не буде
ніколи…

А ще поділом між непевним мину-
лим і вічністю майбуття була кровна жертва
наших безсмертних Героїв. «Ліш би нє било
вайни», - причитала біомаса в зачумлених
анклавах на сході й півдні країни й незаба-
ром запросила окупантів у свої домівки.
«Ліш би чєлавєк бил хароший», - самозаду-
рено заспокоювала себе біомаса, обираючи
двічі судимого кримінального злочинця
Януковича. Як кролики на удава, дивилася
зачумлена «рускім міром» біомаса, очікую-

чи «покращення життя вже сьогодні». Так
було, але так вже не буде.

Щоби позбавитися усього цього
сурогату ницості й пристосуванства, зрад-
ництва й проституційності багатьох, чи по-
трібна була кровна жертва обраних? Чи по-
трібні були жертви Сповідників Небесної
сотні й Героїв АТО та Новомучеників схід-
ного фронту?

Відповісти на це можна з точки зо-
ру раціональності, але серце людське ніколи
не погодиться з тим, щоби для спасіння На-
ції, як фізично, так і духовно, потрібні були
незчисленні жертви. І так само, як наш Спа-
ситель Ісус Христос приніс себе в жертву за
гріхи людства, так само й тисячі наших Ге-
роїв імена яких уже на «віки вічні» вписані
на скрижалях нашої непростої історії, по-
жертвували власним життям, щоби зцілити
своєю кров`ю усю Націю. Цього ми не за-
будемо НІКОЛИ!

На тлі нашого оновлення й покли-
кання до життя вічного, навколишній світ
все більше поринає у безвихідь. Про Росію
зайве говорити. Але європейці, до спілки з
якими так наполегливо прагнуть наші неда-
лекоглядні політики, вже нездатні, як ко-
лись, захищати власні цінності й історію,
традиції й, врешті-решт, власне існування.
Від древнього Риму й Константинополя, ім-
перії Карла Великого й небачених прикладів
духовної величі європейських народів зали-
шилися лише багатотомні праці хроністів і
істориків, яких ніхто не читає. Європейські
лідери вже самі закликають мігрантів хазяй-
нувати в європейському домі, а «свобода со-
вісті» й деградуюча мораль завершать існу-
вання Старого Світу… На цьому тлі ми, ук-
раїнці, маємо Національну перспективу не
розчинитися у мішанині обезличених наро-
дів та, за євангельськими словами, «стати
сіллю для землі і світлом для світу», бо спо-
відуємо Істину.

Валентин СОКОЛОВСЬКИЙ

Україна 
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РРооссііяя..  ІІссттееррииккаа..
ББееззввииххііддьь

Скоріше всього розпочався зворотній відлік
існування Росії. Останні істерики з Кремля свідчать,
що кремлівській фюрер переживає феноменальний
напад, який притаманний психічнохворим, помно-
жений на тваринний переляк. Вимоги до США «ком-
пенсувати» «імперії зла» втрати від санкцій та погрози
не утилізувати плутоній наочно свідчать про повне
банкрутство політики «вставанія с колєн». Росія у
своїй основі завжди була примітивною державою, яка
існувала за рахунок інших народів і їх матеріальних
можливостей. Тому погроза ядерною дубиною єди-
ний аргумент Кремля.

Путін навіть своїм куцим розумом чудово
розуміє, що завів свою країну в безвихідь. І хоча є ще
ресурси для проїдання, а бидло під назвою «расіян»
ще заглядає йому до рота, доля зґвалтованого Кадда-
фі все окресленіше майорить над Кремлем. 

За підсумками поточного року частка ВВП
Росії у світовому ВВП складе не більше 1,5% на про-
тивагу 55% ВВП США та країн Західної Європи. А є
ще Японія, Канада, Австралія та близькосхідні союз-
ники США, які не виявляють особливих симпатій до
Росії. Зазначимо, що частку у 1,5% від світового ВВП
можна порівняти з економічними можливостями Ні-
герії або Ірану, які теж добувають нафту.

Саме тому в Росії набуває популярності гас-
ло: «Пєй водку і нє раскачівай лодку». Пропозиції по
значному зменшенню цін на «важкий» алкоголь при-
йшлися до душі тамтешнім аборигенам. Більше того.
Стрімко набуває й вживання «оздоровітєльного» ал-
коголю. Наприклад, виробництво настоянки глоду
(«бояришніка») вже може конкурувати з виробницт-
вом горілки! І як підсумок серед новацій російської
дійсності стало масове встановлення автоматів, які
«відпускають» так званий «оздоровітєльний» алкоголь 

Не є принциповим, як подохне Путін і буде
розвалюватися сама Росія, яку почнуть шматувати
Китай та США. Головне, як Україні вберегтися від ка-
таклізмів, які незабаром почнуть накривати 1/6 час-
тину суходолу…

ООллееккссааннддрр  ССТТЕЕППААННІІВВ
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«Любой контакт с Россией и народонаселением, ее населяющим – токсичен. Я не общаюсь с русскими «бизнес-
менами». Я не даю интервью российским СМИ. Я избегаю русских «наблюдателей» и «международных органи-
заций». Я не встречаюсь с их «правозащитниками»… Не верить русским. Никогда и ни при каких обстоятель-
ствах. Первое правило нашей войны за Независимость. Дурачьё, ездящее в Крым «отдыхать», запомните этот
пост».

Борис ФІЛАТОВ, мер Дніпра

Український ГГООЛЛООСС2
Підтримай українську армію: зателефонуй «565»!

ПРЕЗИДЕНТ
Реформа правосуддя значно підвищує
рівень захисту прав і свобод громадян
– Президент. Президент Петро Поро-
шенко наголошує, що зміни до Консти-
туції в частині правосуддя, які набули
чинності 30 вересня, є фундаментом для
реформування сфери правосуддя, Кон-
ституційного Суду, значно підвищують
рівень захисту прав українців. Дуже ва-
жливо, що зараз громадяни отримали
право звертатися до Конституційного Су-
ду із конституційною скаргою, у випадку,
якщо особа вирішить, що застосований в
кінцевому судовому рішенні в її справі
закон не відповідає Конституції. Це нова-
ція, яка значно збільшує рівень захисту
прав і свобод громадян», - наголосив Гла-
ва держави під час виступу на міжнарод-
ній конференції «Конституційний конт-
роль і процеси демократичної транфор-
мації у сучасному суспільстві», яка про-
водиться з нагоди 20-річчя Конститу-
ційного Суду України. «Це - потужний
додатковий механізм, який успішно вико-
ристовується в інших країнах» - додав
Петро Порошенко зауваживши, що укра-
їнські правники ретельно вивчали прак-
тику і досвід інших країн. Президент та-
кож акцентував увагу на необхідності ви-
вчення досвіду суддів з інших країн, які
беруть участь у конференції, аби якісно
імплементувати цей інструмент до про-
фільного законодавства, яке наразі про-
ходить стадію ретельного експертного
обговорення. Президент також підкрес-
лив, що реформою запроваджуються
норми, які суттєво посилюють незалеж-
ність Конституційного Суду - звільняють
його від непритаманних функцій і роз-
ширюють повноваження. «Конституцій-
ний Суд в періоди реформування та
впровадження надважливих змін, має не-
ухильно стояти на сторожі верховенства
права і Конституції. Дуже важливо, щоб
тут не було жодної фракційності, жодної
підкилимної боротьби. В суді точно не-
має бути поділу на суддів за чиєюсь кво-
тою, у тому числі за квотою Президента,
за походженням, освітою, спеціалізаці-
єю чи за будь-якою іншою ознакою», -
переконаний Глава держави. «Найголов-
ніше, щоб кожен з суддів, склавши при-
сягу, мав змогу працювати чесно і про-
фесійно, відповідно до букви закону і ду-
ху права, керуючись власною совістю. Це
стосується як розгляду доленосних для
країни справ і рішень, так і скарг звичай-
них громадян», - також наголосив він.
Президент зазначив, що після підготовки

експертами тексту законопроекту «Про
Конституційний Суд України», де будуть
закріплені механізми реалізації зазначе-
них змін, та після його обговорення вне-
се його на розгляд Верховної Ради. «На-
голошую, що я зацікавлений не затягу-
вати цей процес», - зауважив Петро По-
рошенко. Глава держави висловив спо-
дівання, що запровадження новацій спри-
ятиме відновленню справедливості і ав-
торитету суду. «Тепер, коли до Консти-
туційного Суду зможуть звертатися без-
посередньо громадяни, Суд має шанс на
нове дихання, на укріплення і будівницт-
во власного авторитету - і в очах суспіль-
ства, і в очах експертів. Саме професій-
ність суддів та юридична бездоганність
його рішень стануть гарантами неза-
лежності КСУ та відновлення довіри з
боку громадян», - сказав він. Петро По-
рошенко підкреслив, що саме на суддів
Конституційного Суду – як нинішніх, так
і тих, хто прийде до суду незабаром, –
покладається величезна відповідальність
за зміцнення ролі суду у сфері захисту
конституційних прав і свобод громадян.
«Позиції, які висловлюватиме Консти-
туційний Суд у своїх рішеннях, мають
впливати на розвиток права в країні, фор-
мувати правову культуру, та бути орієн-
тирами у професійній діяльності юрис-
тів-практиків та науковців-правників», -
зазначив Президент. Голова Венеціансь-
кої комісії Джанні Букіккіо, який також
взяв участь у роботі Конференції, приві-
тав зміни до Основного Закону України в
частині правосуддя, які набули чинності
наприкінці вересня. «Ці поправки давно
були на часі, вони є важливими для ре-
формування судової системи в Україні», -
сказав він зазначивши, що в законі були
враховані всі рекомендації Венеціанської
Комісії. «Ми сподіваємося, що реалізація
цих поправок буде виконана у повній
відповідності з принципами судової не-
залежності та судової відповідальності»,
- додав він. Голова Венеціанської комісії
звернув увагу на питання боротьби з
корупцією, яка нині «на жаль, залиша-
ється дестабілізуючим фактором для
судової системи», а також на проблему
некомпетентності судових рішень. У
цьому контексті він наголосив на необ-
хідності очищення судової гілки влади.
«Ті особи, які просто обіймають посади,
ті, хто буде надалі вперто відкидати здій-
снення правосуддя, не повинні залиша-
тися у судовій системі», - сказав Джані
Букіккіо. Він також підкреслив важли-
вість реформи виборчого законодавства
та законодавства, яке регулює діяльність
політичних партій. Джанні Букіккіо вис-
ловив сподівання, що процес реформ у
цьому напрямку буде успішним і неза-
баром реалізованим і зазначив, що Вене-
ціанська Комісія готова допомогти у
цьому.

РНБО
О.Турчинов: Маємо швидко реагувати
на будь-які кіберзагрози. Секретар Ради
національної безпеки і оборони України
Олександр Турчинов провів засідання
Національного Центру кібербезпеки.
Учасники засідання розглянули питання
захисту інформації в державному секторі
та на критично важливих об'єктах інф-
раструктури. Також були визначені про-
токоли спільних дій та інформаційного
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толіттями й десятиліттями московська
окупація нав’язувала нам, українцям, перекру-
чену (надуману) історію й сфальшовані цінності,
скалічену мораль й абсолютно чужинські звичаї й
традиції. Помножена на винищення національної
еліти, голодомори й концтабори цілеспрямована
політика геноциду мала перетворити Українську
Націю на біоматеріал для людиноненависницько-
го «рускава міра».  

Але «не в силі Бог, а в правді»! Саме то-
му депутати Київської міської Ради продовжили
позбавляти мапу міста від імен та назв часів
совітської окупації.

Вулицю папуаса Патріса Лумумби, який
намагався прищепити комуністичне мракобісся
на Африканському континенті, було переймено-
вано на вулицю Іоана Павла II. Брехливу назву
«проспект Возз'єднання» (скоріше «приєднання»)
— на проспект Соборності. Площу на честь по-
мийної Москви — на площу Деміївську.

Також депутатський корпус ухвалив «за
основу» проект рішення про перейменування ву-
лиць, які ще й досі носять імена ґвалтівників і
вбивць, пов’язаних із комуно-фашистським ре-
жимом минулого та іншим сурогатом есесерії. Це
вулиці Павла Дибенка й Кіквідзе, головоріза-кри-
мінальника Котовського й покидька-стукача Пав-
ліка Морозова, проституційного Профінтерну й
холуя-хохла Миколи Скрипника, партфункціоне-
ра Петра Шелеста й провулку Бакинських Комі-
сарів (причому це до Києва й України?) та про-
вулку Шаумяна (ще один холуй совдепії). Перей-
менування вказаних вулиць відбудеться на нас-
тупному пленарному засіданні, про що ми обо-
в’язково повідомимо шановних читачів.

Нагадаємо, що один зі значимих «оси-
кових кілків» у так зване братство зі стадом «ра-
сєян» Київська міська Рада «забила» 7 липня, ко-
ли Московський проспект було перейменовано на
проспект ім. Степана Бандери. Аналогічним шля-
хом очищення від «братської скверни» ідуть і
інші міста.

Так, вже перейменовано сотні міст і мі-
стечок, назви який були пов’язані з нашим страш-
ним комуністичним минулим. Перейменовано й
«ілічівський» порт, тисячі вулиць (лише в Києві
151!). Депутати Подільська (колишній Катовск)
вирішили, нарешті, віддати землі залишки чучала
гвалтівника й кримінального авторитета Котов-
ського, який підзаробляв бандитизмом у більшо-
виків і загинув у п’яній «поножовщині» у 1925
році. У Волновасі демонтовано пам’ятник алкого-
ліку-головорізу Чапаєву. А свідками «лєнінопа-
ду» та утилізації ідолів совдепівського минулого
ми є усі. І навіть у Нью-Йорку позбавилися від
шестиметрового пасивного педераста «лєніна»,
який колись нав’язала місту підла совдепівська
агентура.

Ще один показовий приклад на пост-
радянському просторі. У Молдові згідно розпо-
рядження міністра оборони Анатола Шалару де-
монтовано радянський танк Т-34, що бовванів на
території мотопіхотної бригади «Штефан чел
Маре». Цей совдепівський витвір агресивної по-
літики передано в музей радянської окупації Мо-
лдови. Під час демонтажу він наголосив: «Нехай

ностальгуючі за СССР покладають там (в музеї
радянської окупації – ред.) свої квіти й співають
там свої пісні. У нас інша країна й ми повинні
виховувати молоді покоління на інших ціннос-
тях». А тепер пригадаємо, скільки подібного ме-
талобрухту бовваніє по всій території України!?
Скільки пострадянського сміття увінчує наші
військові частини? Про що взагалі можна гово-
рити, коли ім`ям сталінського холуя й ката поль-
ського народу Черняховського названо найвищий
український військовий заклад!

При цьому ми усвідомлюємо, що немає
жодної різниці між націонал-соціалізмом Гітлера
(фашизмом) і соціалізмом Сталіна (комуно-фа-
шизмом). Для українців це єдине й нерозривне
ціле. Тому навіть жодної згадки про фашистську
й комуно-фашистську мерзоту не повинно зали-
шитися на нашій землі. Саме ця принципова іс-
тина й має бути дороговказом для теперішніх і
прийдешніх поколінь. Вичавити з понівеченої ук-
раїнської свідомості навіть саму згадку про чорні
десятиліття мракобісної совдепії й століття мос-
ковської неволі - принципове завдання національ-
ної еліти, усіх і кожного.

Безумовно, не все вдається. І причина
тут не в підривній діяльності «п’ятої колони», яка
облудно сховалася під назвою «апазіції» за депу-
татськими мандатами. Століття рабської неволі
виплодили старопердних скацапезованих «сов-
ків», які з патологічним синдромом «ницього хах-
ла» маніакально хапаються за «нашу історію»,
«братскіє связі» та інший сурогат ідеологічно
зґвалтованого світогляду. 

Відходить топоніміка рабства, очищу-
ється від багатостолітнього замулення наша по-
нищена московськими зайдами свідомість. Але
цей вакуум швидко заповнюється мінливими
«цінностями» сучасного зрадливого світу... 

І як нам на цьому тлі важливо повер-
нутися саме до вічно живоносних і незнищенних
джерел національної пам’яті, самобутніх тра-
дицій і звичаїв, щоби перед усім світом засвідчи-
ти: «Я українець! Зі мною Правда! Зі мною Бог!».

Арсен ОЖЕВСЬКИЙ

Відходить 
топоніміка 

рабства
qqqq



обміну в режимі реального часу суб'єктів
забезпечення кібербезпеки під час вияв-
лення кібератак та кіберінцидентів. За
словами О.Турчинова, протистояння в кі-
берпросторі є небезпечною складовою
гібридної війни, розв'язаної проти Украї-
ни, «тому потрібно швидко, надійно та
ефективно реагувати на будь-які кібер-
загрози, що неможливо без інтегрування
та чіткої взаємодії всіх наявних ресурсів
суб'єктів кібербезпеки». «Окрім відпра-
цювання ефективного реагування на кі-
бератаки та кіберінциденти, слід вибуду-
вати активний захист кіберпростору,
створюючи належні умови для інститу-
ційного та технологічного забезпечення
кібербезпеки», - наголосив Секретар
РНБО України. Саме тому на засіданні
були розглянуті заходи щодо удоскона-
лення системи зберігання, передачі та
обробки даних державних реєстрів і баз
даних із застосуванням сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Ок-
рему увагу було приділено розбудові ін-
тегрованої захищеної системи державних
реєстрів, баз даних та дата-центрів для
обробки та резервного збереження ін-
формації і відомостей державних елек-
ронних інформаційних ресурсів. Сек-
ретар РНБО України акцентував, що
найкращі техніка і технології «безсилі
без належного людського потенціалу».
«Тому підготовка відповідних фахівців
для державних суб'єктів забезпечення
кібербезпеки є для нас актуальним пи-
танням», - сказав він, додавши, що така
підготовка повинна відбуватись як в Ук-
раїні, так і за її межами «відповідно до
актуальних завдань, що стоять перед
державою на цьому важливому напрям-
ку». У цьому контексті було обговорено
питання розвитку системи підготовки
кадрів для потреб державних суб'єктів,
що забезпечують кібербезпеку країни, та
розвитку навчального та науково-дослід-
ницького потенціалу системи
кібербезпеки 

ДУМКА, ПОЗИЦІЯ, КОМЕНТАР
Василь БАЗІВ, політичний експерт
Разом із глибоким сумом за невинно убі-
єнними 75 років тому у Бабиному Яру
доводиться шкодувати, що президент Із-
раїлю зіпсував спомини про цю невимов-
но страшну трагедію, спричинену гітле-
рівським нацизмом проти людства. З
приводу практично одностайного засуд-
ження виступу глави держави Їзраїль у

парламенті України, я. як громадянин
України, батько якого боровся зі зброєю
у руках проти нацизму, мушу сказати, що
я думаю.
1.Я згоден із мудрим чоловіком Леонідом
Фінбергом, що винних у злочинах треба
називати за іменами, а не за національ-
ностями. Я цього не знав, але пан Фін-
берг стверджує, що підручними нацистів
біля газових камер, у яких спалювали
євреїв, були етнічні євреї.
2. Під час другої світової війни держави
України не було, тому вона не може нес-
ти відповідальність за те, що було до її
створення. Що стосується жертв нациз-
му, то українською землею двічі проко-
тилося колесо війни, і наші втрати -
найбільші у Європі.
3. Президента Ізраїлю практично спро-
вокував президент України, який раніше
підчас виступу у парламенті держави Із-
раїль впав на коліна і вибачався за голо-
кост. Мені не відомо, щоб український
народ чи будь-хто із громадян України
уповановажував його це робити. Голо-
кост організували німецькі нацисти, і
причому тут Порошенко, оскільки його
батько до нацистів не належав?
4. Раз ми, українці, обрали єврея прези-
дентом України, то хіба можна запідоз-
рювати нас у антисемітизмі?
5. Я негативно ставлюся до Януковича не
тому, що він білорус, я негативно став-
люся до Порошенка не тому, що він єв-
рей, а тому що вони обидва робили і ро-
блять шкоду моїй держави. Я ніколи
нікого не оцінюю за етнічним поход-
женям, і тому серед моїх друзів є багато
євреїв, і серед моїх ворогів є багато
українців.
Циля ЗІНГЕЛЬШУХЕР, народний
політексперт
Сначала Байден объявляет вместо стес-
нительного Порошенко о том, что Укра-
ина уже готова раздать ОРДЛО любые
особые статусы. Вице-президенты США
такими словами не бросаются. Даже на
излёте карьеры, но пребывая при ис-
полнении. Затем уже Liga.net подтве-
ждает инсайдом - нашу «победоносную»
дипломатию таки нагибают. Нежно под-
держивая, союзнически похлопывая по
плечу, но не давая ни патрона для защи-
ты и сильно морщась от заматерелой
двуличности наших бизнес-патриотов у
власти на примерах шокиных, гранов-
ских и настойчивых в своей наглости
попытках слить е-декларирование. Загна-
нный в угол «пэрэможным безальтер-
нативным Минским комплексом меро-
приятий» (никаких «соглашений и угод»
нет, это журналистский эвфемизм), пре-
зидент Порошенко вынужден оскалить
зубы. Иначе-вынесут свои, не выдавая
билета до Ростова и не дожидаясь Плот-
ницкого с депутатским значком в Раде.
Жители Станицы Луганской и Волновахи
готовы ложиться под гусеницы украин-
ских танков, лишь бы ВСУ не оставляла
свои позиции, которые в очередной раз,
одновременно с непрекращающимся и
убийственным обстрелом наших солдат,
украинской делегацией обещано оста-
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ано чи пізно, але на Світ Божий і прав-
дивий Суд Української Нації оскаженіла Москва
повинна буде витягувати все нову й нову аген-
туру. Про засилля в пропрезидентській фракції
БПП у Верховній Раді колишніх «ригоаналів» до-
би Януковича (а хіба «ригоанали» бувають ко-
лишні?) знають усі, окрім зачумлених «міром»,
«стабільностью» та «покращенням життя вже
завтра» виборців.

«Лакмусовим папірцем» чергового
вбросу нових діячів промосковської «п’ятої коло-
ни» стало провальне голосування в парламенті
щодо заборони гастролювання російських поп-
придурків та україножерів в Україні. До візового
режиму із країною-агресоркою, як відомо, навіть
не дійшли, а вже на наступний день новопроголо-
шена «п’ята колона» у ВР остаточно визначилася
підтримувати й надалі «братські» відносини з
людиноненависницькою Росією та вважати її
«стратегічною партнеркою».

На сторінках нашого часопису ми не-
одноразово наголошували, що у «Блоці Петра
Порошенка» в парламенті мінімум 2/3 депутатів
є в опозиції до діючого Президента й займаються
відвертим саботажем та дискредитацією його
політики. Показовий в цьому контексті так зва-
ний «незалежний» журналіст Сєрожа Лєщєнко,
який систематично з року в рік обливав брудом
будь-які рішення Глави Держави, позиціонуючи
себе, як «борця з корупцією» та «євроінтегра-
тора». «Перший постріл» українська громадсь-
кість і правдивий журналістський корпус зробили
під час купівлі «незалежним» журналістом не-
дешевої квартирки. А тепер Сєрожа обгадився
вже остаточно.

Показові на цьому тлі й «рюмсання» ві-
домого україноненависника Альоші Гончаренка
про долю українських заробітчан у Росії. Пог-
ляньте на його колишні заяви про «втарой рускій
язик» - і все стане зрозумілим…

Не вселяє особливої надії й щирість ав-
торів законопроектів про обмеження контактів із
Росією. Усі «ініціативи» йдуть від «Народного
фронту», який остаточно дискредитував себе ан-
тиукраїнською економічною політикою та кри-
чущою корупцією. Теперішнє бажання «підняти
рейтинг» на антиросійській риториці навряд чи
допоможе «фронтовикам» отримати бодай міні-
мальну частку довіри українських виборців. При-
гадується, як у кулуарах парламенту журналісти
«вітали» один одного із вкраденим Яценюком
«першим мільярдом $». Таке не забувається, а усі
ЗМІ купити неможливо. Та й українці поволі оду-
жують від традиційних пропагандистських шта-
мпів та оболванювання. 

Зазначимо, що на цьому тлі «злигалася»
із традиційною «п’ятою колоною» (брехливою
опозицією) багатофлюгерна на предмет «влад-

ного корита» Юлія Тимошенко. На Херсонщині
в місцевій Раді вона вже створила «більшість» із
поплічниками Януковича, поділивши владу й за
допомогою колишніх «ригоаналів», обравши
«свого» голову (теж колишнього «ригоанала»!).

У теперішніх умовах, коли «всі»-«по-
палили»-«всіх», парламент дискредитував себе
остаточно. Показово, що під час нещодавнього
експрес-голосування на «112 каналі» 93% опи-
таних назвали парламентарів головною загрозою
країні. У той же час перевибори не на часі й мо-
жуть призвести до реваншу теперішньої «п’ятої
колони»-«апазіціі», які спільно з Юлією Тимо-
шенко та іншими політичними приблудами мо-
жуть створити «більшість», котра остаточно по-
ховає надії Української Нації щодо майбутнього.

Альтернативою парламентському без-
ладу та його промосковській політиці можуть
слугувати дві складові теперішньої політики дію-
чого Президента. Це швидкі й ефективні рефор-
ми та консолідація правдивих проукраїнських
депутатів у ВР. Але саме тут є проблеми.

Загальновідомо, що у виконавчій владі,
незважаючи на наявність «свого» прем’єр-мі-
ністра, у Президента немає багато надійних
спільників, а хибна політика так званої «децент-
ралізації» ще більше унеможливлює ефективне
керування державою. І навіть у безпосередньо
підпорядкованих Главі Держави Збройних силах
України та СБУ є непоодинокі факти саботажу
(підривної діяльності) на користь антиукраїнсь-
ких сил та російських агресорів. Пригадуєте сло-
воблуддя СБУ про недоцільність заборони росій-
ських фільмів, у яких беруть участь україножери
та українофоби? Кращої дискредитації Президен-
та годі й шукати. Тому слово за Главою нашої
Держави…

Артур ГУБАР

pppp

Нові «вуха» старої
«п’ятої колони»

Сєрожа Лєшєнко у всій своїй антиукраїн-
ській красі. Поряд верещить Червакова.

Нижче “вболівальник” за заробітчанами
Альоша Гончаренко... теж “патріот”.
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вить в том же Минске. Украина умирот-
воряет агрессора, отдавая пошагово свою
землю. Если бы не кретинизм Путина,
который лезет в бутылку своими смеш-
ными угрозами по плутонию и санкциям,
а также демонстративно бомбардирует
больницы и гуманитарные колонны
«Красного креста и полумесяца» в Си-
рии, то наши западные друзья вполне
согласились бы уже на «свободное воле-
изъявление неуслышанного Киевом «до-
нбасского народа». Только слёзы гордос-
ти и умиления от приближающегося
триумфа «Анаконды» не дают насладить-
ся мечтами о скором и полнейшем разгу-
ле на наших тэрэнах плана «Витрина».
Борислав БЕРЕЗА, народний депутат
України
Меня удивляет, что наши украинские
СМИ пропустили важный сигнал из
США. Тем более, что послан этот сигнал
не кулуарно, а через Нью-Йорк Таймс.
Для кого-то «The New York Times» - это
всего лишь американская ежедневная га-
зета, публикуемая в Нью-Йорке с 18
сентября 1851 года и вторая крупнейшая
по тиражу газета в США, после The Wall
Street Journal. Но для большинства ана-
литиков и журналистов это главное поли-
тическое издание США. 29 сентября в
редакционной колонке выходит статья с
заголовком «Vladimir Putin’s Outlaw Sta-
te». Хочу пояснить, что «THE EDITO-
RIAL BOARD» - это редакционная ко-
лонка и отражает мнение не только всей
редакции, а и настроение политических
элит США. Издание является незави-
симым, но зачастую месседжи которые
публикуются в NTTimes являются основ-
ными для внешней и внутренней поли-
тики Вашингтона. Именно поэтому то,
что Россия впервые за все время названа
«государством вне закона» является
важным сигналом. Произошло это после
отчета по Боингу MH-17. Как говориться
делайте выводы. Но эскалация конфликта
между Вашингтоном и Москвой неиз-
бежна, а значит вполне возможно, что
уже вскоре Россия столкнется с еще бо-
лее жесткими санкциями и мировой об-
струкцией на подобии той, через кото-
рую прошла Ливия после того, как ли-
вийские террористы взорвали Боинг над
Локбери. Не знаю купили себе уже Пу-
тин, Шойгу и все причастные билеты в
Гаагу, но то, что они уверенно ведут Рос-
сию к катастрофе и к мировой изоляции -
уже очевидно. И статья в «New York

Times» это уже не звоночек, а набат.
Віктор НЕБОЖЕНКО, директор Соціо-
логічної служби «Український барометр»
ТРАГИЧНЫЙ ДИАЛОГ. Сепаратисты
«ДНР И ЛНР», из последних сил, кричат
президенту России Путину: «услышь
Донбасс». В ответ Кремль цинично отве-
чает: «а Донбассу никто и ничего не обе-
щал». Вы не нужны России. Возвращай-
тесь в Украину. Начинайте жизнь с на-
чала. Готовьтесь к санации, демилитари-
зации и пацификации со стороны Киева
и в конечном счете- к «щадящей
украинизации».
Олександр БРИГЕНЕЦЬ, народний
депутат України
Путін готовий обміняти заручників на
пом'якшення санкцій, щоб РФ стала
потужнішою - розбомбила нові гумкон-
вої в Сірії і вбила нових українців на
Донбасі, взяла нових заручників і і знов
обміняла їх на ще більшу безкарність. Я
проти того, щоб світ дозволив Путіну об-
мінювати свободу однієї людини на мож-
ливість більше вбивати і більше брати
нових заручників.
Володимир АРІЄВ, народний депутат
України
Така європейська інстітуція як ПАРЄ
починає працювати в традиціях Госдуми
РФ. І це не жарт. У вересні лідери трьох і
заступники двох політичних груп Асамб-
леї з'їздили в Москву, де отримали від
росіян ультиматум (!) їхнього повернен-
ня. Неповага до себе і до себе цих полі-
тиків, вочевидь була чимось серйозно
аргументована, бо як ще пояснити що
вони погодились просувати умови ульти-
матуму та ігнорувати факт, що РФ взагалі
не виконала жодної вимоги ПАРЄ? Отже,
низка впливових в Асамблеї персон в по-
неділок 10 жовтня готові ініціювати
зміну правил ПАРЄ таким чином, щоб
делегація РФ змогла без проблем і об-
межень зайти в Асамблею в січні 2017.
Вперше правила ПАРЄ пропонують
змінювати в інтересах одної країни-
члена, а не в інтересах організації. Такий
підхід викликав несприйняття у всіх ко-
лег, з ким я поспілкувався останнім ча-
сом, хоча, вочевидь і прихильників не-
мало. Багато кремлівських консерв в-
бухнуть на ції сесії. Українська делегація
буде боротись проти цього, адже такі дії
повністю нівелюють саму організацію і
знищують довіру до неї.
Ігор ЛУЦЕНКО, народний депутат
України
10 000 убитих Росією не були приводом
для введення візового режиму. Крим і
РДЛО, захоплені Росією, не були приво-
дом для введення візового режиму. При-
водом не став Мирослав Мисла, котрий
загинув наступного дня. Затриманий жу-
рналіст - став. Візовий режим не кроком
з визнання Росії агресором. Візовий ре-
жим не скасовує Договір дружбу, спів-
робітництво і партнерство між Україною
і Російською Федерацією. Високі Дого-
вірні Сторони будуть продовжувати на-
зиватися «дружні та рівноправні». Дип-
ломатичні стосунки ніхто не розрива-
тиме. Добре, що ми вводимо візовий ре-
жим з Росією. Погано, що гідності досі
так і не навчилися.

Підтримай українську армію: зателефонуй «565»!

З З УСІХ УСЮД

продовження на стор. 5

еноцид українців, розпочатий післямай-
данними злодіями, які на крові наших Героїв за-
хопили владу в країні, триває й набирає галопу-
ючого характеру. У той час, коли лукава Держ-
служба статистики трубадурить, що «реальний
наявний дохід населення, визначений з урахуван-
ням цінового фактора, порівняно з відповідним
періодом 2015 року збільшився на 5,6%» (!?, ніхто
не може приховати справжніх масштабів цілес-
прямованого винищення Української Нації. У під-
твердження цього жахливі цифри оприлюднив
Інститут демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птахи Національної академії наук Укра-
їни. За даними Інституту (ГолосUA), бідність по
фактичному прожитковому рівню (це - відсоток
населення, який існує за межею фактичного про-
житкового рівня) зросла в Україні вдвічі. Якщо в
2014 році бідних було 28,6%, то в 2015 таких вже
нараховується - 58,3%! А за підсумками поточ-
ного року після підняття цін на природний газ,
електроенергію та всі послуги ЖКГ цей показник
сягне понад 70%! Але усе це вираховується за
так званим прожитковим мінімумом, за яким
нормальна людина взагалі не може існувати. А
якщо взяти до уваги критерій бідності, за яким
цей показник вираховує ООН (витрати менше 5$
на добу на особисті потреби!), то мінімум 80-90%
наших громадян вже живуть за межею бідності!

Однак усе це «квіточки». На тлі цілес-
прямованого геноциду українців теперішня влада
готує остаточне пограбування Нації та закріпачен-
ня згідно «нового світового порядку». Мова йде
про продаж сільськогосподарських угідь у при-
ватну власність. Подібний план вже готувала ба-
нда пройдисвіта Януковича на догоду кремлів-
ським товстосумам. Теперішні постмайданні зло-
дюги готують аналогічну акцію згідно «європей-
ського вибору». Прикривається ця наймасштаб-
ніша афера традиційною брехнею про «широке
обговорення», «пошук моделі» і т.д. і т.п.

Нагадаємо, що таке вже було з тарифами
на природний газ для населення. Так звані «екс-
перти», які утримуються за рахунок влади або
грантів світових центрів впливу, проституційні
депутати, заангажовані провладні холуї-«гро-
мадські діячі» та інша масовка продажної мерзоти
з усіх телеекранів до мозолів у роті чесала язи-
ками, як це «правильно» - здійснювати геноцид
через захмарні тарифи. 

Продажні журналісти через «пресові
бубни» поширювали цю маячню у свідомості на-
ших громадян. Більше того. Навіть Руслана Ли-
жичко, відома просто, як співачка Руслана, на сво-
єму блозі в «Українській правді» й тепер вихваляє
тарифний геноцид українців і навіть записала ві-
део на цю тему. Те, що вона навіть гіпотетично не
розуміється у цьому питанні – зрозуміло. І скіль-
ки ще є таких «діячів культури», які сповідують
принцип «за шмат гнилої ковбаси ти рідну матір
продаси», обґрунтують будь-який злочин проти
власної Нації?

Нагадаємо, що собівартість природного
газу власного видобутку в системі ПАТ «Укргаз-
видобування» за підсумками 2015 року складає не
більше 500 грн. за 1 тис. куб. метрів.

Але цікавим видається й ще один кри-
чущий факт. За транспортування природного
газу розподільчими мережами держава
сплачує приватним власникам обл. - і райгазів
значні кошти. І це при тому, що розподільчі
мережі належать державі (!!!), за користування
якими приватні структури не платять жодної
копійки! Що це за дивна «економічна по-
літика»? У кого є сумнів, що власники при-
ватизованих обл. - і райгазів діляться надпри-
бутками з урядовими злодіями?

Те ж саме стосується й тарифів на
електроенергію. Лише на нещодавньому підви-
щенні цін за думкою багатьох експертів (про це
ми вже неодноразово писали!), структури Ріната
Ахметова додатково зароблять на нас із вами
10 млрд. грн. Тому теперішні й подальші підви-
щення цін на електроенергію, які вже перевищу-
ють європейські (!!!), - лише засіб додаткового
зиску та інструмент геноциду українців. І хто,
власне, має сумнів, що злодії-олігархи не «від-
котять» авторам подібних рішень за «труди»?

Можна бути абсолютно впевненими, що
владна банда через усілякі маніпулювання «обґ-
рунтує» будь-що. Будуть теревеняти «про війну»
(торгуючи з бандитами й безкоштовно постача-
ючи на окуповані території природний газ, елек-
троенергію й питну воду) і при цьому, якщо ми не
захочемо подихати, то нам скажуть, що «Путін
нападе». І в той же час будуть розширювати ви-
робництво на своїх підприємствах в Росії й на
окупованих територіях, ремонтувати російські ко-
раблі в Севастополі, постачати електроенергію до
окупованого Криму, щоби не зупинилися підпри-
ємства Дмитра Фірташа, який ніби у «розшуку».

І далі будуть продовжувати брехати,
брехати й брехати!

В Україні сьогодні побудована система
за російським рецептом. Тільки там брешуть про
світову змову проти «Расеї-матушкі» і її «вєлічія»
та що їй не дають «подняться с колєн». У нас
брешуть про «реформи», «боротьбу з корупцією»,
«європейські цінності», «війну» і т.д. і т.п. І під
цю брехню й маніпулювання крадуть, крадуть і
крадуть.

Але, що об’єднує ці дві системи обол-
ванюавання власних громадян – це телевізор. Піс-
лямайданівські злодії, що на крові приповзли до
владного корита, відразу оцінили переваги нового
вірування – телевізора. Вони навчилися верещати
«Слава Україні! Героям слава!». Вони теревенять
про єдину помісну православну Церкву й усіляко
підтримують московську церковну наволоч – ад-
вокатів диявола. Вони «борються» з «корупцією»
і опанували усі «схеми» режиму Януковича. Цей
список злочинів проти Нації безкінечний.

Можна побудувати нове виробництво
або через суди за нормальної влади повернути
награбоване. Але неможливо буде повернути мі-
льйони гектарів дорогоцінної української землі,
яка стане надбанням світових центрів впливу, за
яким стоять реальні володарі світу – «рокфел-
лери» й «ротшильди». А ці вже ніколи «свого»
не віддадуть.

Ми стоїмо на межі. Єдине національне
надбання, яке ще не встигли вкрасти це наша свя-
та земля - родючі українські чорноземи – без-
цінний скарб, що наданий нам у володіння Волею
Божою. Але сьогодні ми можемо позбавитися й
цього надбання Нації.

Артур ГУБАР 

(далі буде)
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На межі 
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родовжуючи тему легкої бронетехні-
ки, зазначу, що це не тимчасова необхідність, а
спрямована стратегія на довгі роки. Широко-
масштабні бойові дії в сучасному світі, в ціло-
му й в Україні зокрема, малоймовірні, а проти-
стояння тероризму й сепаратизму, організо-
ваним проявам бандитизму, охорона кордонів
і техногенних об’єктів (нафто – і газопроводів,
атомни й теплові електростанцій, аеродромів
тощо) - актуальне питання. 

Саме тут потрібні бойові броньовані
машини, переважно на колісній базі, які по-
винні не тільки постачати особовий склад у
певну точку, але й надавати вогневу підтримку.
Це давно зрозуміли в Росії, де нараховується
приблизно 17 тис. бойових броньованих ма-
шин усіх питів.

У цьому контексті зазначимо, що в
нас є не тільки найсучасніші розробки та не-
обхідна економічна база для їх виробництва,
але й значимі резерви. У пресі вже лунали по-
відомлення, що на третьому році війни на збе-
ріганні перебуває 800 одиниць БРДМ-2, майже
1000 БРДМ-1, 700 – БТР-70 та понад 100 БТР-
60. Існує багато проектів капітального ремонту
та модернізації згаданої бронетехніки (заміна
двигунів, антикумулятивні решітки, підсилен-
ня бронювання тощо). 

Феноменальні можливості з насичен-
ня військ бронетехнікою відкриває модерні-
зація гусеничних бронетранспортерів МТ-ЛБ.
Надійна й відпрацьована ходова база цих ма-
шин і наявність широкого асортименту бойо-
вих модулів - запорука беззаперечного успіху в
цьому напрямку.

Зазначимо, що окрім нових зразків
бойових модулів (про бойовий модуль «Дуп-
лет» ми говорили раніше), наша промисловість
серійно випускає «Грім», «Інгул», «Тайфун»,
3ТМ1, «Штурм» тощо. Усі вони дистанційно
керовані, мають найсучасніші системи наве-
дення та найширший асортимент озброєння
(автоматичні гармати, кулемети, ПТ-ракети,
гранатомети тощо).

І розвиток озброєння для української
бронетехніки невпинно розширюється. Так,
«СпецТехноЕкспорт», що входить до складу
«Укроборонпрому», представив новітній бойо-
вий модуль «Тайпан» на міжнародній виставці
озброєнь «ADEX-2016» в Азербайджані. Він
має автоматичну систему точного наведення на
ціль на надмалих та високих швидкостях обер-
тання, утримує озброєння в заданому поло-
женні та супроводжує цілі. Система автома-
тичної видачі команд наведення враховує мете-
оумови, тип снарядів, вид озброєння, кутову
швидкість і дальність цілі. «Тайпан» облад-
наний скорострільним двоствольним кулеме-
том калібру 23 мм, ефективна дальність стріль-
би якого сягає 1,8 км. Дистанційне керування
здійснюється на відстані до 500 м, час авто-
номної роботи становить 3 год. Мінімальна
вага – 350 кг.

Ще один «прорив» в забезпеченні
обороноздатності країни. На державному під-
приємстві «Житомирський бронетанковий за-
вод», яке також входить до складу ДК «Укр-
оборонпром», адаптували німецький двигун

від Deutz до використання у бойових машинах
піхоти. Оновлена машина піхоти отримала офі-
ційну назву БМП-1УМД. 

Роботи по заміщенню радянського
двигуна УТД-20 зайняли лише три місяці.
Двигун від Deutz має потужність 330 к.с., з
можливістю програмного підвищення до 390
к.с., він економічніший, тихіший та має біль-
ший ресурс. 

В Україні на озброєнні перебуває по-
над 200 одиниць БМП-1 і усі вони мають прой-
ти згадану модернізацію. Крім того, модерні-
зація БМП-1 здійснюється й шляхом встанов-
лення сучасних бойових модулів, що істотно
підвищує бойові можливості машини. Серед
продукції цього провідного підприємства - й
БТР-3Е з бойовим модулем КБА-105ТБ та
багато інших цікавих новинок. На часі й мо-
дернізація БМП-2.

Зазначимо, що усе це не просто
досягнення. Наш «Укроборонпром» нещодав-
но піднявся на 24 позиції у світовому рейтингу
виробників озброєння й посів 68-місце в що-
річному світовому рейтингу виробників озбро-
єння аналітичного видання Defense News. Це
стало можливим завдяки нарощуванню вироб-
ництва сучасної військової техніки для зміц-
нення обороноздатності України та для іно-
земних замовників. «Укроборонпром» –  єдина
українська компанія в рейтингу. Показовим є й
той факт, що керівництво «Укроборонпрому»
та керівництво Агенції передових оборонних
дослідницьких проектів США (DARPA)
провели робочу зустріч, яка була присвячена
досвіду нашої компанії у протистоянні
російській агресії.

Валентин СОКОЛОВСЬКИЙ,
Гетьман 

ГС «Об’єднане козацтво України», 
заслужений економіст України

(далі буде)

Денис КАЗАНСЬКИЙ, незалежний
журналіст, блогер
Если поверить российским СМИ и на
минуту согласиться с тем, что в Украине
идет гражданская война, то выходит, что
Ростовская область — это Украина. Рос-
тов принимает в нашей гражданской
войне такое активное участие, что при-
дется нам вскоре закрашивать этот реги-
он на карте в свои цвета и требовать вы-
воды российских войск. В Ростов возят
из Донбасса груз-200, с территории об-
ласти по нашим позициям бьют «Грады»,
оттуда к нам пришел отряд Гиркина, туда
уехал «Бук», сбивший «Боїнг». А вчера в
Ростове прошел съезд участников нашей
гражданской войны. Были все - Козицын,
Бородай, казаки, черносотенцы. Ничего
уже не понятно, то ли их там нет, то ли
их тут нет, то ли у нас с Ростовом война,
то ли Ростов — это Украина. Жду, когда
Руслан Коцаба с Татьяной Монтян все
разъяснят.
Анатолій ВЕЛІМОВСЬКИЙ,
політичний експерт, блогер
А знаете, какая основная проблема стр-
ны? Как это не парадоксально - кадровая.
Впрочем, в эту проблему входит еще и
переломанная психика двух поколений.
Но факт остается фактом. Найти про-
фессионалов практически невозможно.
Сволочей и воров - хватает. Профи -
почти не видно...
Антон ГЕРАЩЕНКО, народний
депутат України
Сделанная на «тяп-ляп» система элект-
ронного декларирования доходов не поз-
волит привлечь чиновников к отвествен-
ности! Совершенно правильную и юри-
дически грамотную позицию в вопросе
проблем с электронным декларировани-
ем занял глава Национального Антико-
ррупционного бюро Артем Сытник. Он
сказал правду - форма электронной дек-
ларации не соответсвует утвержденным
самим НАЗК параметрам. Как так могло
получиться? Ведь десятки экспертов по-
следние три месяца убеждали общество,
что нет никаких проблем с программным
обеспечением для электронного декла-
рирования доходов чиновников, разра-
ботанным ООО «Миранда» по заказу
офиса программы развития ООН (ПРО
ООН). А тех, кто пытался сказать правду
о «дырах» в работе системы - немед-
ленно предавали осбструкции и обли-
вали потоком грязи и градом публичных
угроз. Суровая правда жизни в том, что
вся история разработки программного
обеспечения для электронного деклари-
рования - это череда преступной халат-
ности, жажды наживы и просто голово-
тяпства, как со стороны органов государ-
ственной власти Украины, так и между-
народных организаций и некоторых
украинских общественных организаций. 
Олексій КУЧЕРЕНКО, економічний

експерт, екс-міністр ЖКГ
Их там оказывается целый «букет».
Каждый из них говорит о том, в чем не
разбирается. И каждый говорит полуп-
равду. Но этих двух прокомментирую.
1. Святослав Павлюк – руководитель
киевского офиса ассоциации «Энерго-
эффективные города Украины». «Пла-
тёжка состоит из двух чисел: тарифа и
объёма потребления. Ни в одной стране
никто не может влиять на тариф – это
просто надо принять. Можно менять то-
лько объём потребления...». «Експерт»
по энергосбережению, заговоривший о
тарифах нагло врет. Любой тариф это
предмет компромисса. Именно для этого
и создаётся арбитр - специальный инс-
титут «регулятора». И уж точно ни в од-
ном стране премьер не устанавливает
«рыночные» цены на газ. Признаюсь,
именно общение с этим демагогом и
«псевдопатриотом» послужило причиной
глубокого разочарования в «рыночниках»
в вышиванках. Я люблю Украину и люб-
лю вышиванки. Но я не люблю идиотов.
Кстати, «експерт» Павлюк. Вот кто точно
не может влиять на тарифы ни в одной
стране, так это бизнес-юнцы из корпора-
ции президентов этих стран для обслу-
живания бизнес-интересов его друзей и
бизнес-партнеров. И не стройте из себя
полного дурака с выпученными глазами,
впервые услышавшего про это!
2. Василь Рудницкий – глава ОСББ «Ав-
тотранспортник-2». «Для меня и моих (!
– авт.) жителей эти новые тарифы совер-
шенно не страшны! Провели энергомо-
дернизацию нашего дома и будем вдвое
меньше платить!» Надо бы сходить в
этот дом: перенять опыт, порадоваться за
счастливых жильцов пана Василя. Пожи-
лой и вроде бы нормальный человек
стыдливо забыл упомянуть - энергомо-
дернизация дома была проведена пол-
ностью за счёт бюджета Киева и стоила
нам, плательщикам налогов около 2 млн
грн. В Киеве около 6 тысяч домов нуж-
даются в энергомодернизации. По такому
«алгоритму» на это понадобится 12 млрд
грн. Где они?! Они есть, Петр Пантеле-
ев?! Мы записываемся в очередь. Короче,
ему и «его» жильцам просто сильно по-
везло. Видимо, там жила чья-то теща!).
3. Что касается этого «финансово незави-
симого» персонажа, то, думаю, вы все
уже сами поняли. «Эксперт-универсал»,
ни одного дня не работавшая нигде, кро-
ме как в грантоедских организациях. Од-
на из первых, нащупавших эту «золотую
жилу». «Гений» авантюры и клоунады.
Также, «национальносвидома». (Думаю,
уже ставит ветряки и солнечные панели в
своём коттедже. Татьяна Бойко - коорди-
натор жилищных программ в «ОПОРА».
«Гражданская сеть «ОПОРА» — непра-
вительственная, внепартийная и фи-
нансово независимая всеукраинская сеть
общественных активистов (опять
активисты! - авт.).

З З УСІХ УСЮД

продовження на стор. 6

Валентин 
СОКОЛОВСЬКИЙ

oooo

ЗБРОЯ 
нашої ПЕРЕМОГИ
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Юрій КАСЬЯНОВ, волонтер, блогер
Главный порохобот и «первый волонтер»
Юрий Бирюков разразился гневным
постом в защиту своего обожаемого пат-
рона, ветировавшего закон, отменяющий
контрактное рабство в армии. Дескать,
многоумный Пётр Алексеевич всегда
бесконечно прав, как всегда бесконечно
неправы слабоумные депутаты Верхов-
ной Рады, проголосовавшие закон, под-
рывающий безопасность государства.
Дескать, пацаны, воюющие с 2014 года
по бессрочному контракту на «особый
период», запросто могут разорвать его по
семейным обстоятельствам, по состоя-
нию здоровья, и другим причинам, надо
только заплатить юристам, и они найдут
лазейку. И нечего тут зраду разводить.
Дескать, если закон подписать, то из ар-
мии сразу же уйдут тысяч 40-50 конт-
рактников, и виноваты в этом будут, ко-
нечно, только депутаты, только Юрий
Касьянов со своими предательскими
постами, и только сами контрактники,
зачем-то уходящие с войны. А никак не
военное ведомство, не создавшее прив-
лекательных условий для службы в ар-
мии, и уж точно не власть со своей поли-
тикой «ни войны, ни мира», за которую
никто не хочет умирать. Да, люди не хо-
тят умирать неизвестно за что - за дого-
ворняки с Кремлем, за выгодную тор-
говлю с сепарами, за возвращения рыгов
к власти, за жирных котов, живущих
беспечной, безопасной, сытой жизнью в
мирном тылу. И никогда ни за что ни в
коем случае не попадающие ни под ка-
кую мобилизацию, и не идущие ни на
какой контракт. Я помню 2014 год. На-
чало войны. Тысячи добровольцев осаж-
дают военкоматы. Где все эти люди?..
Оглянитесь вокруг, посмотрите - почет-
ная военная служба, настоящая мужская
работа стала рабством. Добровольчество
сведено на нет, фактически уничтожено
руками таких людей как Бирюков по
указке первого чиновника в стране. Ар-
мия стала рабоче-крестьянской, но не
современной, и не сильной. При этом
толпы идиотов восторгаются гламурным
парадом, стройными стадами записыва-
ются в секту беспричинно оптимистич-
ного Пономаря, и постят бесконечную
муть про близкий крах путинского ре-
жима. Это они требуют от профессио-
нальных военных «не нить» из-за того,
что третий год не видят близких. Ведь
это их выбор. Это их профессия - вое-
вать. Это инфантильные тыловые «пат-
риоты» наставительно объясняют бой-
цам, что «надо было думать», подписы-
вая в 2014 году бессрочный контракт.
Ведь они же думали, и потому не подпи-
сали. Это завсегдатаи ресторанов и ноч-
ных клубов призывают отправить на

войну «бесполезных полицаев», погра-
ничников, таможенников, налоговиков, и
даже железнодорожников. Потому что
сами они никогда не пойдут воевать. Не
отправят на фронт своих детей. Не пой-
дут на Майдан в самое пекло, и не станут
драться с Беркутом. Потому что всё это
делает сильное и смелое меньшинство.
Не считающее себя рабами. Защищаю-
щее Украину не потому, что президент
запретил расторгать контракт, а потому
что Украина - это нечто большее, нежели
вылизанный Бирюковым от пяток до ма-
кушки первый чиновник страны.
Антон ГЕРАЩЕНКО, народний депу-
тат України
Что ждет путинский режим после обна-
родования доклада международной ко-
миссии о причинах крушения рейса
MH-17? Ответ на этот вопрос нам даст
история. В 1988 году, другой сумашед-
ший диктатор Муаммар Каддафи отдал
приказ взорвать Боинг-747 компании
«PanAm», вылетевший рейсом из Лон-
дона в Нью-Йорк. В небе над шотланд-
ской деревушкой Локерби погибло 259
человек разных национальностей и 11
жителей села, погребенных под облом-
ками упавшими с небес. В ходе следст-
вия, по крупицам разобравших сотни
тонн обломков Боинга-747 были найдены
маленькие кусочки пластмассы от часо-
вого механизма бомбы, который, как ока-
залось, был изготовлен швейцарской
фирмой по заказу ливийской разведки.
Была прослежена история каждой едини-
цы багажа. Установлено, что чемодан с
умело спрятанной бомбой был отправлен
из аэропорта на Мальте, в котором рабо-
тал агент ливийской разведки, замаски-
рованный под сотрудника службы бе-
зопасности ливийской авиакомпании.
Был даже найден магазин на Мальте, в
котором злоумышленники купили зонтик
и брюки и в который позже был завернут
радиоприемник «То шиба» в котором
была спрятана бомба. В декабре 1991 го-
да, - через три года после трагедии, были
предъявлены официальные обвинение
двум гражданам Ливии, организовавшим
террористический акт. Против Ливии
были введены международные экономи-
ческие санкции, которые привели к
упадку экономики Ливии и вынудили
Каддафи в 1999 году выдать подозревае-
мых для международного трибунала. В
2001 году суд, проходивший на терри-
тории Голландии, приговорил одного из
двух подозреваемых к пожизненному
заключению. Второго оправдал за недо-
казанностью вины. В 2003 году, через 15
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продовження на стор. 7

Нехай “героїня” Савченко скаже
рідним загиблого Українського

Героя, щоби вони вибачилися перед
його вбивцями (фото “Столиця”)

риблизно так висловився другий Пре-
зидент України Леонід Кучма щодо банкрутст-
ва так званого «переговорного процесу» в Мін-
ську на каналі свого зятя. 

Постійні обстріли українських війсь-
кових з боку проросійських бандформувань на
тлі так званого припинення «вогню». Неадек-
ватні ініціативи щодо «відведення сторін» на
тлі «наполеонівських» планів «алкашенців»
деленерії «дійти до Києва». «Особливий ста-
тус» для біосміття на окупованих анклавах і
відбудова поруйнованого краю за наш із вами,
добропорядні українці, рахунок… І ще багато
всіляких дурниць та відвертого гендлювання
національними інтересами, якими ощасливили
нас хохляцькі капітулянти в Мінську за вказів-
кою продажної наволочі в Києві. 

Банкрутство «Мінського процесу»
очевидне. Його продовження є зрадою націо-
нальних інтересів України й стає загрозою на-
ціональній безпеці. 

Потрібні рішучі дії. Зокрема, залучен-
ня до переговорного процесу США, повна бло-
када окупованих територій, щоби зробити ціну
за російську окупацію доволі високою, закрит-
тя кордонів із Росією (візовий режим чи повна
відмова від дипломатичних відносин), повне
припинення торгівлі з країною-агресоркою.

Натомість негідники, які на крові Ге-
роїв Небесної сотні та Новомучеників АТО
приповзли до влади, продовжують свою чорну
справу. Нещодавно на телеканалі «1+1» було
продемонстровано репортаж про відключення
водопостачання в невеличкому містечку на До-
неччині. Повідомлялося, що це вимушений
крок, оскільки окуповані анклави, на які пос-
тачає воду місцевий водоканал, не заплатили
жодної копійки (а звільнені території сплачу-
ють регулярно!). Причому заборгованість ре-
зервацій «рускава міра» складає понад 100 млн.
грн. І це лише один напівокупований район! 

На сторінках нашого часопису ми не-
одноразово повідомляли, що з початку війни на
сході країни наша злочинна влада безкоштов-
но й регулярно постачає за рахунок законо-
слухняних українських громадян природ-
ний газ, електроенергію та питну воду для
окупантів. Втрати Державного бюджету Украї-
ни від таких оборудок, тобто наші з вами, ша-
новні українці, перевищують усі кредити Між-
народного валютного фонду, разом узяті. І від-
давати їх будуть наші з вами діти та онуки, а не
власник Ліпецької конфетної фабрики та «на-
пьорсточнік» з Вінницького базару. Не буде
віддавати їх і колишній прем’єр з народним по-
ганялом «кролік» та сотні й сотні узаконеного
«ворья», які щодня залазять до наших з вами
кишень…

Допоки державні злочинці в Києві бу-
дуть гендлювати національними інтересами
країни? 

Допоки вся Нація буде розплачуватися
за капітулянтську політику купки пройдисвітів
з вулиць Банкової й Грушевського?

Останнім часом розпочато так зване
«відведення військових» - вояків Збройних сил
України й бандитів із меж безпосереднього
протистояння. Подібне рішення було протяг-
нуто в Мінську. Сама по собі ідея правильна,
бо мінімізує втрати наших Героїв від бан-
дитських обстрілів. Але де гарантії, що позиції,
які звільняють наші військові, не будуть зай-
няті проросійськими холуями? І як ми потім
будемо їх ізвідділя «вибивати»? 

Нагадаємо, що представників ОБСЄ

бандити в буквальному розумінні «посила-
ють», а сама місія беззбройна й моніторить
події лише у світлий час доби.

Багато разів зазначалося, що для ре-
ального підтримання режиму тиші та розве-
дення сторін на Донбасі й Луганщині потрібна
озброєна поліційна місія під егідою ООН та
інших міжнародних організацій. Але такий під-
хід абсолютно неприйнятний для Росії, бо уне-
можливлює збройний тиск на Київ. 

З іншого боку, це також стане на пере-
шкоді нашим військовим силовими методами
звільнити окуповані анклави й фізично вини-
щити проросійське сміття, як це зробила Хор-
ватія відносно сербських звіринців на власній
території.

Як би там не було, але час працює на
Україну. На окупованих територіях передихає
біосміття, яке ще нещодавно повзало по «рех-
верендумах» і верещало: «Путін вводі вайска».
Багато нормальних людей виїхало на терито-
рію нормальної України й, незважаючи на
вкрай важку економічну ситуацію, вносить
свою посильну працю у розбудову країни. Зро-
стають кількісно й змінюються якісно Збройні
сили України. Є надії на позитивні економічні
зміни. Але те, що стосується останнього, немо-
жливе без ліквідації «п’ятої колони» в Києві й
припинення практики «гри в піддавки». Пере-
мога на Донбасі залежить від перемоги в Києві.
Іншого шляху немає…

Артур ГУБАР
Р.S. Враховуючи не зовсім адекватне ставлення
Леоніда Кучми до алкогольних напоїв, так і не
зрозуміло: сказав він про «піддавки» «до вече-
рі» чи «після» (автор має «досвід» подібного
«спілкування» з екс-Президентом)? Бо вже за
тиждень він з повним одобрямсом говорив на
каналі свого зятя про «успіхи» у гендлюванні
національними інтересами... 

Однак відповідь на такі «хиляння»
може бути простою, якщо йому пригадали, що
він лише працював «президентом» в Адміні-
страції Віктора Медведчука.

oooo

Скільки можна 
«грати в піддавки»?
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лет, Ливия официально признала, что
террористический акт был организован
одним из официальных лиц государства
и согласилась выплатить по 10
миллионов долларов каждой семье по-
гибшего в обмен на снятие экономичес-
ких санкций и возместила ущерб поне-
сённый авиакомпанией. Общая сумма
выплат составила около 3 000 000 000 (3-
х миллиардов долларов США). А Кадда-
фи стал нерукоподаваемый для лидеров
цивилизованных стран. У меня нет сом-
нений, что такая же участь ждет Путина
и путинскую Россию. Адвокаты жертв
рейса МН-17 и родственники погибших
пойдут до конца, используя прецедент
трагедии в Локерби. Что надо делать Ук-
раине, ставшей жертвой государствен-
ного терроризма Путина? По данным
международных наблюдателей по состо-
янию на середину лета 2016 года на тер-
ритории Украины погибло 9 500 человек,
в том числе сотни детей. Ранения полу-
чили более 21 тысячи наших сограждан.
Разрушены тысячи домов, сотни про-
мышленных предприятий, мосты, доро-
ги, школы, детские сады. Государство
Украина просто обязано добиваться ма-
териальной отвественности Российской
Федерации за гибель тысяч наших сог-
раждан и рано или поздно у нас это по-
лучится! Если взять за пример сумму
компенсации, полученную семьями по-
гибших в результате теракта над Локкре-
би и применить ее к террористическому
акту России против Украины, - то только
компенсация семьям погибших в резу-
льтате развязанного Россией вооржен-
ного конфликта составила бы: 95 000 000
000 долларов США. И это не считая ком-
пенсаций нашим раненым и инва-лидам,
а также компенсаций за уничтоженное
имущество и другие последствия воен-
ных действий, оккупации и аннексии
части территории. Что нужно для того
чтобы заставить Россию дорого запла-
тить за свои террористические действия

против Украины? Политическая воля,
поддержка наших международных
партнеров, национальное согласие, тер-
пение и последовательность в отстаива-
нии позиции Украины. 
Аркадій БАБЧЕНКО, незалежний ро-
сійський журналіст, блогер
А историческая ирония заключается в
том, что это не теракт, ни у кого умысла
убивать невинных пассажиров не было,
сбивать пассажирский «Боїнг» и вправду
не собирались, и, безусловно, Владимир
Путин понятия не имел о передвижении
каждого конкретного «Бука» и о каждом
конкретном пуске каждой конкретной ра-
кеты. Он вообще просто подписал стра-
тегическую бумагу об оказании военной
помощи народу братской Новороссии, а
дальше завертелось уже само. Но пове-
сят именно его. И вчера ребята сами
сделали все, чтобы это состоялось. Не
скоро. Не завтра. И не через год. Но -
состоялось. Этот «Боїнг» ассоциируется
теперь с непосредственным убийством. С
умыслом. С терактом. И с Путиным,
руководящим всем этим. И больше никак
иначе.
Сергій ЖИЖКО, політексперт, громад-
ський діяч
Нахабству русифікаторів немає меж. Ра-
ніше вони діяли методом заборон укра-
їнського, нав’язування російського через
адмінресурс і політичні ярлики, безпід-
ставного підвищення зарплат вчителям
російської мови і літератури... Сьогодні
нав’язують російський мір не методами
Табачника-Колісниченка, а прикрива-
ючись загальнолюдськими цінностями і
правами людини. Але російщення завж-
ди залишається російщенням коли і як би
воно проводилося. Результат один і той
самий - з української людини роблять
русского

підготував Микола ЯГОТИНСЬКИЙ
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ергове засідання штабу округу було
присвячене проведенню Дня людей похилого
віку та майбутнім виступам у міському Бу-
динку культури (фестиваль козацької пісні) та
в селах району. Був присутній генерал-пол-
ковник Юрій Іванов, який, вислухавши плани
що-до культурних програм, раптом запитав:
«А ви подумали про тих людей, які не змо-
жуть бути присутніми на будь-яких концер-
тах через похилий вік та обмежені можли-
вості за станом свого здоров´я? Я маю на
увазі мешканців будинку №32 по вул. Київсь-
кій, відомого серед населення як «будинок
сліпих»? Пропоную влаштувати їм концерт
безпосередньо за місцем проживання, у дворі
цього будинку».

Ідея генерала сподобалась всім, і
тут-таки розпочалось обговорення майбут-
нього дійства. Контр-адмірал, заступник
командувача ЧКО Віталій Швець запропону-
вав завезти машину піску на дитячий май-
данчик, пофарбувати металеві конструкції
гральних споруд у період підготовки до свят-
кових заходів. «Беру на себе обов´язок орга-
нізувати приготування козацького кулішу для
присутніх на концерті.». Звичайно, за куль-
турну програму доручили відповідати мені,
як керівнику козацького хору. Виготовлення
запрошень для всіх мешканців доручили ге-
нерал-полковнику Станіславу Пантелеєву,
раднику командувача. А загальне керівництво
заходами взяв на себе командувач округу
генерал-полковник Віктор Василевич.

Принагідно відзначу, що Юрій Іва-
нов відомий серед населення як людина із
щирим серцем, меценат, увага якого розпов-
сюджується на людей, які дійсно потребують
допомоги. Завдяки його турботі в цьому році
проведено святкові заходи у Вознесенському
УТОГ (Товаристві глухих). Його коштом
зроблено ремонт приміщення цього това-
риства, виготовлено столи та лави для масо-
вих заходів. І це тільки один штрих його бла-
гочинної діяльності. Тому нікого й не здиву-
вало, що наш керівник згадав про жильців
будинку №32.

І ось настав цей день.
На широкому дворі зранку збира-

ються не тільки мешканці цього будинку,
приходять і сусіди – люди поважного віку.
Лунають звуки музики – то музична група
хору виконує козацький марш, танцювальні
мелодії. А в дальньому кутку двору у важ-
кому казані вариться козацький куліш, який
готують справжні «спеціалісти» з цієї ко-
зацької страви: обозний округу полковник

Валерій Жаров та комендант паланки під-
полковник Анатолій Ярошенко.

На охайно прибраній імпровізованій
сцені готується до виступу козацький хор,
появу якого глядачі зустрічають бурхливими
оплесками. Рівно об 11-й годині перед гля-
дачами з´являється заступник командувача
ЧКО контр-адмірал Віталій Швець – один з
найактивніших організаторів цього святково-
го дійства, та заступник мера міста Наталія
Сербенюк, яка, до речі, теж мешкає у цьому
будинку.

Після коротких привітань розпочав-
ся концерт хору. Одну з головних пісень Ук-
раїни «Ой у лузі червона калина» заспівує
курінний отаман с. Прибужани підполковник
Ніна Єсаулова. Схвальними оплесками гля-
дачі вітали пісні «Гей, соколи!», «Я співаю в
козацькому хорі», а жартівливі «Зібрались
бабоньки», «Лісапет», «Наливай, кума», «Кум
прийшов» не залишили байдужими нікого.
Сподобались глядачам виконавці пісень –
квартет у складі лейтенанта Агафії Гонча-
ренко, старших прапорщиків Антоніни
Шарати, Раїси Лисюк та Катерини
Криворучко.

Чоловічий гурт «Гетьман» привітав
присутніх піснею «Смерека» (солісти Сергій
Стрельчук та капітан Анатолій Бойко). Вірту-
озно виконували музичні твори капітани Ві-
талій Жуков (труба) та Іван Тофан. Відзначи-
лись читанням гуморесок старший лейтенант
Василіса Балачан (вона, до речі – солістка
хору) та вже згаданий Анатолій Бойко. 

Як завжди «на висоті» була наша ве-
дуча Ніна Єсаулова, її виконання а-капела
пісні «Посіяла мати літа» викликали сльози
людей не тільки похилого віку…

Музична група хору подарувала
слухачам та глядачам попурі з українських та
молдовських мелодій. А завершили концерт
піснею «Розпрягайте, хлопці, коні», яку дру-
жно підхопили й глядачі.

Далі було пригощання козацьким ку-
лішем, пісні й танці «поза програмою». «Ве-
лике вам спасибі, козаки, за подароване нам
справжнє свято!». Ці слова голови «домкому»
Валерія Коробовського сказані за дорученням
усіх присутніх.

Сергій СТРЕЛЬЧУК, 
генерал-лейтенант, 

перший заступник командуючого ЧКО, 
керівник козацького хору

Вісті з Чорноморського округу ОКУ

День людей
похилого віку 

по-козацьки

Інша Росія! Збережи Боже!

))))
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же не перший місяць українські
регіони лихоманить питання «львівсь-
кого сміття». Переповнені сміттезвали-
ща Львівщини, які гонорово називають
«полігонами» (чи не як елемент екови-
пробувань на власних співгромадянах?)
вже давно не можуть приймати непотріб.
Нові львівська влада не побудувала, а
про сміттєпереробний завод є лише пла-
ни. Були спроби вивезення львівського
сміття фурами в інші регіони, але повс-
тали небайдужі їх жителі. 

Наприклад, на Київщині (м. Ви-
шневе біля с.Крюківщина) місцеві меш-
канці заблокували сміттєзвалище й на-
віть пригрозили перекрити місцеву тра-
су. Показово, що львівські фури не поїха-
ли на київський сміттєпереробний завод,
бо це, виявляється, дорожче, ніж наноси-
ти шкоду довкіллю. 

Мер Львова Андрій Садовий
навіть погрожує керівникам регіонів за-
стосувати примусову «важку артилерію»
в особі прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана… 

Зазначимо, що це не перша
«свиня» від львівського мера. Під час за-
хоплення українського Криму Андрій
Садовий навіть проголосив у Львові
день «рускава язика», щоби таким чином
продемонструвати віковічне хохляцьке

холуйство й незнищенність совкового
раба. Так що теперішнє сміття на звали-
щах невипадкове… 

На тодішню злодійську акцію
по запровадженню у Львові «дня говорє-
нія на рускам язике» полум’яно відгуку-
вався Герой України і Геній Нації Дмит-
ро Павличко. Варто пригадати його сло-
ва, щоби усвідомити: ніщо в нашому
житті не є випадковим. І від сміття на зв-
лищах до сміття в душі – один крок.

Коли агресорові навдогоду
Панове львівські (кажуть, навіть мер!)
Одну добу до рідного народу
Звертатись по-російськи, – я помер!
Помер з ганьби, збудився від розпуки -
Це що, Франка у Львові вже нема?!
Не чують вже діди, сини і внуки,
Як в дзвони б'є на Лонцького тюрма?
Куди ж ти дівся, український Львове?
Ти просиш Путіна: «Не бий! Спинись!
Я притулюся до твоєї мови -
Хай буде так, як то було колись!»
Свободою розбещені плебеї,
Московського ярма пружна тяго,
Нема на вас бандерівської реї,
Нема у вас і розуму свого!
Так, як було, не буде вже, не буде,
Хоч вічно по-російськи говоріть,
Як ваші предки, славні ботокуди,
І як гебня з тюремних підворіть!

Подумайте, збагніть, пани шановні,
Що там, на Сході, де палає твердь,
Ідуть бандерівці російськомовні,
За українську мову йдуть на смерть!
Вони були маленькими забиті
Москвою, та воскресли, вчувши крик
Повстань, але кати несамовиті
У їхні горла вп'яли свій язык.
Вони беруть російщину як зброю,
Для битви з ворогом: «Вперьод!
Вперьод!»
І гинуть, заслоняючи собою
Не москальню, а рідний свій народ.
Вони – повстанці не наполовину,
Вони при зброї – значить, не раби,
І борються вони за Україну
Без вашої «російської» доби!

Тема сміття не поодинока як
для Львова, так і всієї України. Місцеві
князьки, яким тепер надають додаткові
кошти, права й повноваження через так
звану «передачу влади на місця» (де-
централізацію), і не поспішають вирішу-
вати регіональних проблем без власного
«інтересу». Ми ще зможемо багато разів
побачити, як регіональні проблеми
будуть ставати для нас проблемами
загальнонаціональними… 

Бо якщо не красти, навіщо бути
«мером»?

Олексій СТЕПОВИЙ

прод., поч. №22, 2015

Суд святого Юрія
Святий Юрій опікає усіх птахів і звірів, що живуть у

наших лісах і полях. Без його волі жоден вовк нічого з
домаш ньої худоби не задушить і не з’їсть, а мисливець не
вб’є ні птаха, ні звіра. Щороку на своє свято збирає свя тий
Юрій на галявині всіх птахів та звірів, щоб кожному
визначити, де йому жити і що їсти.

І довідався про те один чоловік, і дуже захотілося йому
побачити, як свя тий Юрій судить птахів та звірів.

Як йому вдалося, не знаємо, але довідався він таки, де
наступної весни Юрій збиратиме птахів та звірів.

Настав день святого Юрія (день свя того Юрія — 23
квітня за старим стилем), пішов чоловік ще до світ сонця
на лісову галявину. Виліз на високе дерево та й си дить,
чекає, що то воно буде. Як тільки розвиднілося — чує стра -
шенний тупіт — аж земля загула. Глянув униз і мало зі
страху не вмер. Як почали на галявину звірі збігатися з усіх
чотирьох сторін. Кого тільки там не було. Попере ду —
ведмеді гуртом, поряд з ними — чимало диких свиней,
трохи далі — сила-силенна вовків-злодіяк, а ще далі —
дикі кози, що сторожко озиралися на вовків, а біля кущів
шайка хитрих лисиць, а біля них водила вухами сила-
силенна зайців. Було тут безліч іншої дрібноти, але той
чоловік уже не розглядай їх. Усі звірі сто яли гурточками:
вовки біля кіз, лисиці біля зайців, ведмеді біля диких
свиней — наче й справді між собою приятелювали. Коли
це знову щось зашуміло, загуділо, наче велика хмара йде.
Дивить ся чоловік, а то птаство летить. Та стільки його, що
й сонця не видно. Прилетіли, і усі дерева довкола галявини
обсіли. Та так густо, що й голку ніде було встромити. Яких
тільки пташок тут не було: попере ду сиділи орли, далі —
яструби та шуліки, за ними голуби та горлиці, те далі лу-
поокі сови, а на дальших деревах круки, гай ворони, ґави та
ворони, а на кущах — усіляка дрібнота — синиці, горобці,
повзунці, і такі, назви яких чоловік і не знав. Не встиг
чоловік пташок роздиви тися, як всі звірі враз завору-
шилися. Зирк він на землю, а всередині все аж похоло нуло.
Бачить: стоїть під тим деревом, на якому він сидів, столик,
а на ньому ле жить шабля і хрест. А біля столу сидить чо-
ловік у військовому обладунку і від лиця його, як від сон-
ця, сяє. А поряд кінь білий прив’язаний. Здогадався чоло-
вік, що то прибув святий Юрій. Шапку зняв чоловік, пере -
хрестився. Страшно йому, а й цікаво. Що ж то воно далі
трапиться. От почав святий Юрій судити звірів. Почав з
найбільших. Сказав ведмедям, що їм їсти цього року і де їм
жити. Ті вислу хали, вклонилися святому й пішли. Потім
диким свиням сказав, у якому лісі їм жолуді збирати — і
вони пішли собі геть. До вовків черга дійшла, сказав їм
святий Юрій, коли і у кого воли з’їсти, у кого — коня, чи
вівцю, чи свиню.

— А як будете по-своєму чинити, нашлю на вас
мисливців, — гримнув святий Юрій. Вовки мовчки його
вислухали, хоч і не вельми залишилися вдоволеними, але
пішли геть.

Отак усім сказав своє слово святий Юрій. І звірам, і
птахам. Усі розійшлися та розлетілися по своїх краях.
Зостався на галявині тільки один вовк. Та такий ста рий,
такий худий, що навіть чоловіку ста ло його шкода. От каже
святий Юрій тому вовку: 

— Бачу, що ти вже старий і немічний, і не ладен далеко
і багато бігати, щоб собі поживу якусь знайти. То дозволяю
тобі з’їсти пару коней у цього чоловіка, що наді мною на
дереві сидить. Щоб він не був таким цікавим до того, чого
не має знати.

Та й не стало враз ні столу, ні свя того Юрія, ні старого
немічного вовка.

Повернувся чоловік додому. Почав пильно коней своїх
оберііати. Але як не пильнував, таки загриз їх старий вовк
і поїв. Сказано ж, святий Юрій їх йому виділив.

літературна обробка Василя ТУРКЕВИЧА

Від сміття на звалищах
до сміття в душі

У листопаді зима з осінню бореться.
У падолист багато води – для лук великі вигоди.
У листопаді іній на деревах – на морози, а туман –
на відлигу.
Як листопад дерев не обтрусить, довга зима мусить.
Як у падолисті гримить, рільник добре спить.
Як на Димитрія (8 листопада) день без снігу, то ще
не буде зими.
Як на Михайла вітер із полудня, то буде тепло й до
півгрудня.

Якщо ніч ясна на Михайла, то буде довга гостра й
сніжна зима.
У пилипівку день до обіду.
Якщо хочеш лози, то в пилипівку вози.
Дружній листопад – на сувору зиму.
Часті дощі в листопаді – то й зима буде мокра.
Собака качається – вітер буде.
Як ворони сідають унизу дерева, - то буде холодно.
Пищить снігур – скоро зима буде.

НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
(Листопад)

bbbb

Релігійні казки
українського

народу


