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Кожен, хто з
мечем до нас
прийде, від меча
й загине
- с. 2

Ціни на про-
дукти харчу-
вання не
ростуть!  - с. 3

онад дві з половиною тисяч
наших Героїв віддали життя, захища-
ючи нас від нової навали ординців –
російської чуми людиноненависниць-
кого «рускава міра»… Ворог під час
агресії переважав нас у всьому: «фахо-
вій» підготовці (картельні операції ро-
сійських зондеркоманд у Чеченській
республіці Ічкерія, Дагестані, Грузії),
озброєнні, пропаганді. Він також мав
розвинену мережу власної агентури на
нашій землі й виплекану роками «п’я-
ту колону». Йому протистояли розріз-
нені, вкрай погано озброєні підрозді-
ли, які навіть не мали елементів
індивідуального захисту (каски, бро-
нежилети), що складалися в основно-
му з добровольців та поодиноких час-
тин Збройних сил України. Але вони
вистояли й врешті решт перемогли, бо
ворог був зупинений і, незважаючи на
значиму технічну перевагу, й досі топ-
четься на попередніх позиціях. Мож-
ливий марш «на Київ» і повна окупа-
ція навіть Донецької та Луганської об-
ластей сьогодні видаються звичай-
ною маячнею.

День захисника України став
справжнім всенародним святом, хоча
був встановлений лише торік. І це не-
випадково, бо він співпадає зі святом
Покрови Пресвятої Богородиці,  Днем
українського козацтва та створенням
легендарної Української повстанської
армії і є нерозривною сув’яззю мілі-
тарного й духовного поступу Україн-
ської Нації. Від відчайдухів Святосла-

ва Завойовника і полководців святого
рівноапостольного Володимира Вели-
кого, ратників короля Данила Галиць-
кого й полковників гетьмана Богдана
Хмельницького, звитяжців січовиків і
Героїв Української народної республі-
ки, гайдамаків Холодного Яру й під-
пільників ОУН-УПА пролягла слава
нашої зброї і її ВОЯКІВ – тисяч і тисяч
наших безсмертних Героїв. Ми не зна-
ємо імен багатьох з них. Століття мос-
ковського поневолення, здавалося,
знищили саму згадку про них і доне-
давна нам торочили, що ворогів в Ук-
раїни немає й нам не потрібні сучасні
Збройні сили. Підлий московський ор-
динець намагався приспати наш дух,
розміняти його на «дешевий газ», їдло
та «почесне місце» у московському
стійлі рабів. Так думав хижий ворог,
забуваючи, що окрім гармат, танків і
ракет, є ще волелюбний дух УКРАЇН-
ЦІВ, який з покоління в покоління пе-
редається від батька до сина, від дів-
чинки до матері-берегині. А ще забу-
вають примітивні кацапи, що є незлі-
ченний Сонм Небесних Заступників,
який невидимим оберегом стоїть по-
над нами…

Тому ми ніколи не могли схи-
бити, а московське рабство було лише
спокутою за наші гріхи…

Питання остаточної перемоги
над оскаженілою Московією - лише
питання часу. Ніколи зло не перемага-
ло Добро і ніколи ворог не міг утвер-
дитися на нашій благословенній землі.
Це аксіома, яку вже відчули на собі

багато імперій. І так само, як гітлерівці
мов побиті собаки, забралися геть, так
само й помийні холуї «рускава міра»
незабаром будуть накивувати п’ятами.
Правдивий хід історії не зупинити, а
Істина завжди залишається Істиною.

Звичайно, є ще багато ділянок
національного будівництва, де не все
вдається, де ще панує занепад і стир-
чать «вуха» місцевої агентури Кремля,
яка розраховує на «реставрацію» Яну-
ковича та його покидьків. Сичить зло-
бою й старопердна «п’ята колона»
персональних пенсіонерів із партно-
менклатурних комуно-фашистів, «атс-
тавніков» та інших покидьків світог-
лядного рабства. Але їх час минув, а
земний світ для них - лише можли-
вість для щиросердного покаяння та
сходинка перед Страшним Судом…

Усіх наших Героїв-Новому-
чеників ми знаємо поіменно. Їхні іме-
на, звертаючись до Бога, поминають
не тільки в правдивих українських
Церквах. Їх імена несе в серці уся Ук-
раїнська Нація. «Нехай пом’яне Гос-
подь Бог їх у царстві своїм. Нині, пов-
сякчас і на віки вічні!»…

Оплакуючи Героїв, полеглих
за волю України, пишаючись їх подви-
гом і самопожертвою, згадаємо одну
народну Істину. Передання говорить,
що коли у вічність відходить Україн-
ський Герой, на небі запалюється нова
зірка. І коли ми піднімаємо очі на
небо, згадаймо про це…

Валентин СОКОЛОВСЬКИЙ

Шляхом 
в безсмертя

««РРууббііккоонн»»
ППррееззииддееннттаа

Під час свого виступу на урочистостях
при передачі нової військової техніки в Чугує-
ві Президент України Петро Порошенко чітко
окреслив можливості виконання так званих
«мінських угод». Спочатку безпекова складова
– припинення вогню, виведення окупаційних
російських військ, встановлення контролю над
україно-російським кордоном, а потім так зва-
ні «особливі статуси» і т.д. і т.п. Те, що звіль-
нення українських заручників з полону банди-
тів, дія українських законів на окупованих те-
риторіях в повному обсязі, притягнення до
кримінальної відповідальності проросійських
головорізів - речі само собою зрозумілі.

Зазначимо, що за всі роки так званого
«мінського переговорного процесу» це перший
значимий виступ Глави Держави, який розс-
тавляє усі крапки над «і» і покладає край різ-
ним інсинуаціям і перекручуванням та спеку-
ляціям з цього питання. Ця давноочікувана по-
зиція, якої бажала вся Нація, стала можливою
завдяки істотним змінам у військовому потен-
ціалі країни. За неповні три роки війни фак-
тично з попелу постали нові Збройні сили Ук-
раїни. Створена Національна гвардія і очищу-
ються від московської скверни СБУ та При-
кордонна служба. Про Добровольчі батальйо-
ни, які стали сучасною складовою ЗСУ і МВС,
складають легенди. Невипадково на святку-
ваннях 25-ї річниці Незалежності України
Президент Петро Порошенко наголосив, що
єдиним гарантом нашої свободи є Збройні си-
ли України! Сьогодні навіть ідіотам в Кремлі
зрозуміло, що широкомасштабна агресія проти
України із застосуванням усіх видів зброї є
безперспективною..

Рано чи пізно під впливом санкцій та
нового «Афганістану» в Сирії «кремлівським
наполеончикам» прийдеться відступити. Вони
покинуть напризволяще своїх холуїв на сході
України, хоча ще довго будуть галасувати про
долю «рускаязичєскіх» і особливі статуси…
Що ми повинні будемо робити далі? Після
встановлення повного контролю над окупова-
ними анклавами потрібно провести референ-
дум на предмет необхідності «особливого ста-
тусу». І можна не мати жодних сумнівів, що
нормальні люди проголосують проти сценарі-
їв, нав`язуваних Кремлем. А дебіли, які й на-
далі бажають триматися стойла «рускава міра»,
повинні позбавлятися українського громадян-
ства, виселятися на Расєю або просто відстрі-
люватися. Тюрми - це дорого і надзвичайно
гуманно…

ООллееккссааннддрр  ССТТЕЕППААННІІВВ
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Зброя
нашої Перемоги
- с. 5-7



«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей
правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного
человека, ни свободной мысли».

Олександр ПУШКІН (про расіян)
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ПРЕЗИДЕНТ
Глава держави: Е-кабінет платника
по-датків змінює не лише обличчя по-
даткової служби, а й держави в цілому.
Президент Петро Порошенко підкрес-
лює важливість запровадження елект-
ронного кабінету платника податків, як
чергового етапу проведення реформи по-
даткової системи. Під час 5-го засідання
Національної ради реформ присвяченого
питанням удосконалення податкової сис-
теми, Глава держави назвав проект адмі-
ністрування податків дуже важливим.
«Електронний кабінет платника податків
– це наступний етап Центру надання
адміністративних послуг», - сказав Пет-
ро Порошенко. Він додав, що зараз цент-
ри надання адмінпослуг «відкриваються
як гриби після дощу». За словами Прези-
дента, запровадження е-кабінету платни-
ка податків – це ключова антикорупційна
ініціатива, яка унеможливлює отримання
хабаря. «В процесі здачі податкової звіт-
ності не спілкуєшся з чиновниками. Бу-
дь-яка спроба втрутитись в цей процес
одразу фіксується і виникає питання на
якій підставі це зроблено», - додав він.
«Електронний кабінет платника податків
– це абсолютно нова інституція, яка кар-
динально змінює не лише обличчя по-
даткової або фіскальної служби, а карди-
нально змінює обличчя держави. І я ду-
маю, що це надзвичайно важливо»,  -
підкреслив Петро Порошенко. Глава
держави зауважив, що функціонування
електронного кабінету платника податку
дозволяє взагалі не бачити податкового
інспектора. За його словами, в Європі
підприємці по двадцять років працюють
без перевірок, якщо вони не потрапля-
ють в зону ризику, а в Україні обов’язко-
вим було проведення постійних переві-
рок фіскальною службою. Президент
зазначив, що державні податкові інспек-
ції на рівні районів перетворяться на
центри по наданню інформаційних пос-
луг. «Я буду докладати всіх зусиль для
того, щоб вони перетворились на консу-
льтаційні центри», - сказав він.
Україна отримає безвізовий режим
наприкінці листопада – Президент.
Президент Петро Порошенко переко-
наний, що до проведення Саміту «Ук-
раїна-ЄС» у Брюсселі 24 листопада
для громадян нашої держави буде за-
проваджено безвізовий режим. «Я впе-
внений в тому, що документи про надан-
ня Україні безвізового режиму повністю
будуть підписані і ратифіковані Євро-
парламентом. Не маю жодного сумніву.
Можу навіть сказати до якої дати - це

відбудеться до 24 листопада. Бо 24 лис-
топада відбудеться Саміт Україна-ЄС, і
ми домовились, що на цей Саміт доку-
менти будуть готові», - заявив Глава дер-
жави в інтерв'ю українським телекана-
лам. За словами Петра Порошенка, було
проведено низку переговорів, під час
яких Україна заручилася підтримкою
більшості політичних сил у Європарла-
менті. Йдеться про Європейську народну
партію, соціалістів, лібералів і консер-
ваторів, зазначив він. «Ми маємо абсо-
лютну більшість в Європарламенті щодо
ратифікації Угоди про безвізовий ре-
жим», - сказав Президент. Президент по-
яснив, що затримка була викликана роз-
робкою механізму призупинення без-
візового режиму для країн. Однак, вона
пов'язана не з Україною, а з деякими
країнами Близького Сходу. Зараз перего-
вори з Україною прискорили розгляд
цього механізму призупинення. Мова
йшла, зокрема, про суперечку між пов-
новаженням Європарламенту і повно-
важеннями Єврокомісії. «Я дуже споді-
ваюсь, що порозуміння буде знайдено.
Наступного тижня буде проголосовано
механізм призупинення і буде знайдено
компроміс», - сказав Петро Порошенко.
Президент також наголосив, що окрім
рішення про безвізовий режим для гро-
мадян, будуть збільшені квоти на екс-
порт української продукції в країни ЄС.
«Це перший, наголошую, односторонній
крок з боку Євросоюзу на підтримку Ук-
раїни»,  - сказав він. Глава держави за-
певнив, що ці переговори по іншим то-
варним групам будуть продовжені. За
його словами, також зараз очікується
прогрес у питанні макрофінансовоі до-
помоги у розмірі 600 млн євро, яку Ук-
раїна має отримати за рішенням Євросо-
юзу. Петро Порошенко поінформував
про домовленості щодо розширення
співпраці з Норвегією, а також домовле-
ності щодо багатосторонньої підтримки
України досягнуті під часом його нещо-
давнього візиту до Брюсселю та
Маастрихту.

РНБО
О.Турчинов: Слід максимально ско-
ротити час від розробки нових видів
озброєння до їх практичного застосу-
вання. Про це заявив Секретар Ради
національної безпеки і оборони України
Олександр Турчинов під час відкриття
виставки «Наука - обороні та безпеці
держави», організованої Національною
академією наук України разом з Мініс-
терством оборони України та Держав-
ним концерном «Укроборонпром». Сек-
ретар РНБО України наголосив, що нині
«жодна країна не може себе захистити
без сучасних наукових розробок, тим
більше країна, яка протистоїть військо-
вій агресії». «У нас немає альтернативи
як спиратися на власні сили та власний
потенціал. Коли йдеться про мобілізацію
усього потенціалу країни для оборони та
захисту, слід розуміти необхідність мобі-
лізації у першу чергу інтелектуального
потенціалу. Тільки так ми зможемо вис-
тояти, протистояти, тільки так ми зможе-
мо перемогти», - сказав він. За словами
О.Турчинова, без фундаментальних
наукових розробок неможливо забезпе-
чити нову якість захисту держави. У
цьому контексті він високо оцінив пред-
ставлені на виставці інновації, спрямо-
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аме так Президент України Петро
Порошенко окреслив перспективи для оку-
пантів і їх холуїв на сході країни. І це не про-
сто слова. Україна пройшла важкий, тернис-
тий шлях одужання від російської «братньої
чуми», заново відбудувала свою військову
міць і здатна на рівних говорити з будь-яки-
ми агресорами. Це додає впевненості. І го-
лос України все міцніше й переконливіше
лунає у Мінську та столицях наших мінли-
вих західних партнерів. Це також дає мож-
ливість все частіше ставити усіляку москов-
ську погань на місце.

Тому невипадково на Донеччині
«замочили» чергового московського покидь-
ка на поганяло «моторола». Як і належить,
цей мерзотник сконав у страшних муках і
агонії. Не є принциповим, хто це зробив:
московські ляльководи або українська спе-
цура. Сама логіка перемоги Добра й вини-
щення зла є невідворотньою. Так буде й далі.
І кожен алкашенєц, «мавпа з гранатою», нар-
коман, нероба, який підняв зброю проти Ук-
раїни і її Богоносного народ, має бути без ва-
гань відстріляний! 

Ніяких амністій! Навіщо нам году-
вати цей непотріб в тюрмах за рахунок зако-
нослухняних платників податків?

Викликає задоволення істерія з цьо-
го приводу на російських «геббельс-ТВ» та
повив - незрозуміла зайва увага до цієї
звичайної події українських ЗМІ. Приді-
ляти стільки уваги відстрілу примітивної
російської свинособаки? Забагато честі!

Однак навіть після цього закономір-
ного випадку московські холуї на окупова-
них анклавах ніяк не можуть заспокоїтися.
Ще одна двонога тварюка, кацап на поганя-
ло «гіві» під час чергової наркотичної «лом-
ки» верещить, що «каждий город, каторий
ми захватім до Кієва, я буду равнять с
зємльой» та ще про те, що він «убйот міліон
врагов». 

На це підвивання московського де-
генерата влучно відповів голова Всеукраїн-
ського союзу ветеранів АТО, підполковник

Ілля Кива: «Гиви до Киева дойти хочет?!
Мы тебя с…ка, кусками в каждом городе
до Киева оставлять будем! Помни, всякая
грязь, возомнившая себя «ополчением».
Мы — будем вас уничтожать, взрывать,
вещать, резать как свиней, пока послед-
ний из вас не ляжет в землю, а на годов-
щину мы будем вас откапывать и снова
вещать, резать и взрывать, пока доста-
вать будет нечего. Не надейтесь, амнистии
и прошения не будет!!! Мы — это украин-
ский народ!!! Я — это часть украинского
народа!!!».

Так що роботи для СБУ та нашої
різноманітної спецури й кожного патріота по
відстрілу деленеровської біомаси дуже бага-
то. Нам потрібно діяти з урахуванням досві-
ду ізраїльського Моссаду, без огляду на
«кордони», так зване «міжнародне право» та
інші сурогатати обмежень для слабкодухих.
Кожен промосковський покидьок повинен
знати: відплата за злочини знайде його у бу-
дь-якому куточку світу. 

Необхідно також усвідомлювати,
що відстріл цієї мерзоти навіть після капіту-
ляції Росії й звільнення окупованих анклавів
включно із Кримом не повинен припиняти-
ся. Туди також необхідно додати стадо інді-
анців з племені «іхтамнет», які розплоди-
лися в Донецьких преріях, бо міжнародний
трибунал у Гаазі для цих дикунів - це дуже
гуманно…

Арсен ОЖЕВСЬКИЙ

Кожен, хто з мечем до
нас прийде, від меча й

загине
qqqq

підполковник Ілля Кива



вані на покращення військової техніки
та підвищення ефективності та термінів
її використання, а також тих розробок,
що забезпечують захист та порятунок
життя українських військових. Зокрема,
Секретар РНБО відмітив комбіновані
перев'язувальні засоби для зупинки кро-
вотеч і прискорення загоювання ран, крі-
отехнології довгострокового зберігання
клітин донорської крові, нові біоматер-
али для відновлення кісткової тканини
та функції пошкодженого органу, а та-
кож маскувальні композитні покриття
для зменшення потенційного виявлення
об'єктів в інфрачервоному діапазоні
спектру, зварювально-наплавлювальні
технології для ремонту і модернізації
броньованої техніки, надміцні кераміко-
композитні бронеелементи, прозору бро-
ню з використанням сапфіру та інші роз-
робки. Секретар РНБО наголосив, що
Україні потрібна потужна ефективна віт-
чизняна «зброя стримування», «нові роз-
робки летальної зброї, здатної зупинити
і знищити ворога». «Нам потрібні нові
ідеї, нова якість, нова сила», - наголосив
він. На переконання О.Турчинова, цікаві
наукові розробки не повинні залишалися
на папері. «Потрібно максимально ско-
ротити час від розробки до випробуван-
ня і до практичного застосування про-
позицій науковців, конструкторів та ін-
женерів», - зазначив він, наголосивши на
необхідності об'єднання зусиль силових
відомств і посиленні контролю РНБО
України за виконанням цього важливого
завдання. «Тому, - наголосив Секретар
РНБО, - подібні виставки можуть і ма-
ють стати джерелом нових ідей, які по-
винні бути впроваджені в оборонне бу-
дівництво якнайскоріше». 
О.Турчинов: Україна повертає собі по-
зиції ракетної держави. Кілька тижнів
тому ми звітували про успішні пуски ук-
раїнських ракет на військовому полігоні,
а вже сьогодні, 18 жовтня, о 02 годині 45
хвилин за київським часом з острова
Уоллопс (штат Вірджинія, США) від-
бувся успішний пуск модернізованої ра-
кети-носія середнього класу Antares-230
із транспортним космічним кораблем
Cygnus. Головним розробником ракети-
носія є американська компанія Orbital
АТК, а основну конструкцію першого
ступеня створили вітчизняні державні
підприємства космічної галузі КБ «Пів-
денне» ім. М.К. Янгеля та ВО «Півден-
ний машинобудівний завод ім. О.М. Ма-
карова» в кооперації з підприємствами
«Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ»,
«ЧЕЗАРА», «РАПІД» та інші. Останні
півтора року українські спеціалісти пра-
цювали над модернізацією першого сту-
пеню ракети-носія Antares, адаптуючи
його до нового двигуна. Рішення про за-
міну російського двигуна, який раніше
використовувався в ракеті, було прий-
нято у 2014 році, після того як ракета-
носій через проблеми із російським
двигуном вибухнула у лічені секунди
після старту. Перед українськими спеці-
алістами-ракетниками стояло унікальне
завдання: в найкоротші строки забезпе-
чити адаптацію нового двигуна до раке-
ти, спроектованої під зовсім інший дви-

гун. І їм вдалося! Наразі зміни у конст-
рукції ракети-носія дозволили істотно
підвищити її енергетичні можливості та
економічну ефективність. Вітаю всіх,
хто брав у цьому грандіозному проекті
участь! Україні є чим пишатися! Україна
повертає собі позиції ракетної держави,
швидкими темпами відновлюючи стра-
тегічні позиції в ракетобудуванні. Ми
створюємо сучасні військово-ракетні
комплекси як для захисту нашої держа-
ви, так і найсучасніші ракетні системи
для освоєння мирного космосу. 
Україна посіла 80 місце у рейтингу
«Doing Business 2017». Світовий банк
оприлюднив черговий рейтинг легкості
ведення бізнесу «Doing Business 2017», в
якому Україна посіла 80 місце. У порів-
нянні з минулим роком результат покра-
щився на 3 позиції (а враховуючи зміну
методології на 1 позицію). За оцінками
Світового банку, на позицію України
вплинули поліпшення у компоненті за-
хисту прав міноритарних акціонерів та у
компоненті виконання контрактів. На по-
зицію нашої країни у рейтингу також
вплинули цьогорічні зміни у методології
оцінки та часові рамки. «Так, справді
маємо +3 пункти до минулого року та
80-те місце у рейтингу [Doing Business].
Цей результат не дуже оптимістичний,
але у команди Мінекономрозвитку та
Офісу ефективного регулювання є чіт-
кий план як його покращити уже 2018
року. Звісно, буде потрібна серйозна вза-
ємодія з Парламентом, адже лише акта-
ми Уряду реформи зробити неможливо»,
- прокоментував результати Степан Ку-
бів, Перший віце-прем’єр-міністр - Мі-
ністр економічного розвитку і торгівлі
України.

ДУМКА, ПОЗИЦІЯ, КОМЕНТАР
Дмитро ЧЄКАЛКІН, легенда українсь-
кого шоу-бізнесу
Как сообщила пресс-служба Кремля, В.
Путин отметил свой день рождения в
кругу друзей. Вся остальная Россия от-
метила его в кольце врагов. Говорят, пи-
терский мальчик, которому родители
купили детскую кровать в виде ЗРК
«БУК М1» сказал, что хочет быть тер-
рористом чтобы сбивать самолёты..
Русский мир - это организация «Идиоты
без границ».
- Почему Путин не поехал в Париж?
- А там террористов и без него хватает.
После того, как Путин решил назначить

продовження на стор. 4
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и не повірите, але це дійсно так, бо
Державна служба статистики України у нас
ніколи не помиляється Конкретні цифри?
Скільки завгодно! Так, станом на 20.10 ціни
в порівнянні з попередньою декадою на ос-
новні продукти харчування впали на кілька
відсотків. А загалом за січень-вересень по-
точного року в порівнянні з аналогічним пе-
ріодом минулого року індекс цін на продук-
цію тваринництва склав 99,5%. Тобто ціни
на м'ясо знизилися! І це лише один показник
статистичного «покращення».

У той же час після зняття обмежень
розміру торгових надбавок на соціально зна-
чимі товари для населення ціни на молоко,
яйця, м'ясо, хлібобулочні вироби різко піш-
ли вгору. Це пишуть і аналізують чи не всі
ЗМІ, а кожен із нас може в цьому пересвід-
читись, порівнюючи цінники в магазинах.
Але й тут Держслужба статистики нічого
«не бачить» і фіксує лише зниження цінових
показників і «зростання» доходів населення.

І мало того. Офіційний орган стати-
стики «покращення життя вже сьогодні»
підкріплює конкретними цифрами й факта-
ми. З’ясовується, що у нас «вибух» розвитку
економіки. Не вірите? А ось вам і «лакму-
совий папірець» економічного зростання.
Так, якщо число зареєстрованих безробітних
у січні поточного року складало 508,6 тис.
осіб (1,9% осіб працездатного віку), то у ве-
ресні таких було 341,5 тис. осіб (1,3%)!
Зросла й потреба роботодавців у працівни-
ках на заміщення вільних робочих місць
(створюються нові робочі місця!). У січні
поточного року вакансій було 31,3 тис. (162
безробітних на одне робоче місце), а тепер -
56,9 тис. робочих місць (60 безробітних на
одне робоче місце).

А є ще й інший бік статистики. Як-
що згадати про зниження цін на продукцію
тваринництва, то варто зазначити, що в по-
рівнянні з аналогічним періодом минулого
року станом на 1 жовтня поточного року
свиней стало 96,1%, тобто «вирізають»
свиней, а відтак пропозиція на ринку м’яса
збільшується.

Про «покращення життя» знає ко-
жен, з нас і лише трубадурна статистика
весь час переконує нас у власній «сліпоті».
Але результати від правдивих соцопитувань
не приховати. Так, до «середнього класу» в
жовтні поточного року себе відносили лише
1% громадян. Для порівняння у Польщі та-
ких 20%, а у Франції - понад 70%! І це при
тому, що наші співгромадяни достойного
життя не бачили, тому особливо немає з чим
порівнювати, бо так і 1% не назбирали б…

І яких від геноциду власного народу
очікувати підсумків? До 2050 року населен-
ня України скоротиться на 10 млн. осіб. Та-
кий невтішний прогноз озвучили в Департа-
менті з економічних і соціальних питань
ООН. І це самий «оптимістичний» прогноз!
Експерти впевнені, що каталізатором такої
ситуації стало падіння економіки й рівня
життя, а також зниження соціального захис-
ту населення. Аналітики прогнозують, що
чисельність українців продовжить знижува-
тися. «За будь-яких умов населення України

буде скорочуватися, тому що у нас вичер-
паний потенціал демографічного зростан-
ня», - повідомила директор Інституту демог-
рафії та соціальних досліджень НАН Украї-
ни Елла Лібанова. Зі свого боку додамо: ав-
торів цієї політики знаємо й про «міжна-
родні центри впливу» писали неодноразово.
Інша справа, що Українська Нація ніяк не
може усвідомити, що надія може бути лише
на власні сили, а не Москву, Брюссель чи
Вашингтон…

Георгій АРТЕМЕНКО
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Ціни на продукти
харчування не

ростуть!

На відміну від нормальної України, де
жителі й досі потерпають від відсутності тепла,
на окупованих територіях опалювальний сезон
розпочався вчасно. Місцевих головорізів не об-
ходять обсяги природного газу в українських га-
зових сховищах, підвищення цін на природний
газ з 1 листопада поточного року для промисло-
вості, рахунки, які російський «Газпром» пос-
тійно виставляє українському НАК «Нафтогаз
України» за самовільне постачання газу на оку-
повані анклави й т.д. і т.п.. 

Вони звикли, що «київська хунта» за
рахунок добропорядних українців забезпечить
їм тепло й комфорт, пенсії й соціальні виплати
й навіть горілку із закускою. Одне слово: все
для бандитів! Все для їхньої перемоги!

Вони звикли, що протягом усієї війни
на східному фронті «київська хунта» за рахунок
добропорядних українців безкоштовно поста-
чає природний газ, електроенергію, питну
воду, товари й послуги на окуповані анклави.
Одне слово: все для бандитів! Все для їхньої
перемоги!

Вони звикли безнаказано розстрілю-
вати українські позиції, на яких перебувають
добропорядні українці – захисники своєї Віт-
чизни - з усіх видів зброї та виношувати плани
«дойті до Кієва». При цьому ржавіють надані
США антибатарейні радари, а українським воя-
кам суворо заборонено відповідати. Підсумок
умиротворення агресора: щодня вбиті та пора-
нені Українські Герої. Одне слово: все для бан-
дитів! Все для їхньої перемоги!

Вони звикли, що «київська хунта» ні-
коли не розірве відносин з фашистською Росією
й надалі буде вважати країну-агресорку своїм
«стратегічним партнером». Вони звикли, що й
надалі Україна буде входити до складу облуд-
ного СНД, а відверта «п’ята колона» буде вільно
засідати в українському парламенті. Вони звик-
ли, що «штаб Рената Ахметова» за «зароблені»
на карколомному підвищенні цін на «все й уся»
гроші буде постачати «продпайкі для насєлєнія
па обє лініі фронта», які стають у пригоді бан-
дитам на передовій. Одне слово: все для бан-
дитів! Все для їхньої перемоги!

Вони звикли, що відчайдухи з добро-
вольчих батальйонів, які захистили собою краї-
ну у 2014-му, караються по українських тюрмах,
на них фабрикують справи, а їх рідних і близь-
ких переслідують. Вони звикли, що свою підри-
вну справу безнаказано ведуть «інтери» й «ук-
раіни», «вєсті» й ремигаючі московські попи.
Одне слово: все для бандитів! Все для їхньої
перемоги!

Фактів, які демонструють неймовірне
гендлювання національними інтересами, тота-
льну продажність і корупцію, тупість і диле-
тантство в найвищих ешелонах влади - безліч.
Допоки?

Артур ГУБАР

Все для бандитів! Все
для їхньої перемоги!

Дебіл “моторола”-павлов 
до війни на Донбасі. 

Звичайне “чмо” людиноненавис-
ницького “рускава міра”. 
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Пескова своим помощником, тот заснул
на его пресс-конференции, намекая на
то, что может быть и премьером.
Россия «своих» не бросает, она их
утилизирует!
Говорят, на Полярном Урале
Деревяный айфончик собрали.
Без гвоздей! Топором! Скрин, вебкам,
телефон.
Батарею…от труб оторвали.
Настанет время, когда русские украдут у
украинцев кричалку про Путина и
скажут, что это они её придумали.
Олександр БРИГИНЕЦЬ, народний
депутат України
Цікаві речі відбуваються в РФ. І явно не
на користь «русському міру» і путінській
вертикалі. Готується розпад імперії? Ко-
нституційний суд Якутії щойно підт-
вердив, що єдиним корінним народом
Якутії (Соха) є виключно якути. Інші на-
роди — росіяни, юкагіри, чукчі, евенки і
т. д. — офіційно перестають бути корін-
ними мешканцями найбільшої націо-
нальної республіки Росії. До речі, щось
аналогічне вже відбулося і в Татарстані.
Про Чечню мовчу... Місце росіян в Туві
загальновідоме... Чи є якесь місце, де
корінним народом вважаються т.з. «ру-
сскіє»? Не факт... Їх корінна територія є
віртуальний «русській мір»... Віртуальне
угрупування з віртуальною батьків-
щиною.... ПС: нагадаю, що ніяких «рус-
скіх» з точки зру української мови не
існує, а є лише «росіяни» - сукупність
людей різних націй і народностей, що
живуть на території Російської Імперії
(федерації).
Сергій ВИСОЦЬКИЙ, народний
депутат України
Самое интересное, что в первоначаль-
ном документе якобы из ящика Суркова
описан вполне достоверный план по
дестабилизации Украины. Когда СБУ
говорит, что обладает информацией о
планах которые описаны в документе,
это не лукавство. Например, я сам зна-
ком со специфической информацией

закрытого типа, на основании которой
могу утверждать, что сама логика опи-
санная в «плане» - вполне достоверна.
Украинизмы в нем тоже можно было бы
пояснить тем, что документ под русских
мог писать кто-то из местных деятелей.
Впрочем, пока я склонен считать, учи-
тывая по крайней мере несомненную
подлинности архива, который выложил
«Информнапалм» и Roman Burko, что
документ под названием «Шатун» - это
своеобразный вброс, цель которого -
понизить достоверность документов,
фамилий, планов и стратегий дестаби-
лизации, которые будут обнаружены в
настоящем взломе почты Суркова. Ну и
самое интересное - это выступление
отдельных активистов и молодых поли-
тиков с критикой и отрицанием самого
факта существования подобных планов.
Странная позиция, продиктованная либо
безответственностью, либо чем поинте-
ресней. Нарратив об исключительно
внутренней сущности всех проблем Ук-
раины, который они навязывают почему-
то везде забывая об агрессоре и его пла-
нах - это завуалированная игра против
страны.
Андрій ЛОЗОВИЙ, народний депутат
України
У одному царстві-государстві дерибани-
ли бюджетний пуд золота. Забрали гроші
у селян, інвалідів, ветеранів війни на
Донбасі, чорнобильців, афганців, важко-
хворих дітей, пенсіонерів, лікарів, вчи-
телів, студентів... - і віддали на (при-
готуйтесь!) футбольний клуб!.. Криза
пріоритетів. При всій повазі до цього
великого без перебільшення спорту - то є
чистий сюрреалізм. Забрати у школи на
селі - і віддати на футбольний клуб. Хай
сільські діти у селі спиваються і
нормальної роботи не знайдуть ніколи.
Хай тікають із села назавжди. Хай
виздохнуть. У цій казочці - погано одне.
Це наші реалії. Буркіна-Фасо.

Підтримай українську армію: зателефонуй «565»!

З З УСІХ УСЮД

продовження на стор. 5

Колись Остап Бендер вихвалявся, що
має в арсеналі більше 150 «занонних» способів
обікрасти людей. Можемо відразу запевнити: наш
уряд пройдисвітів і хапуг має таких способів
значно більше, й «турецькопідданий» може лише
позаздрити. Мова йде про чергову аферу з так
званим аудитом власних помешкань громадян, за
яким урядовці зрозуміють, як краще утеплювати
домівки громадян – повідомлє ZNAJ.UA. 

Відповідні законопроекти вже зареєст-
ровані у Верховній Раді. Повідомляється, що як-
що енергоаудит проводитимуть у житловій бага-
топоверхівці, платити доведеться всім власникам
квартир.

Як відзначають експерти, в середньому
аудит типової багатоповерхівки може обійтися в
5-12 тисяч гривень. Сума залежить від площі бу-
динку та обладнання, яке використовує енергоау-
дитор. Наприклад, сім'ї, яка живе в будинку на сто
квартир, за аудит доведеться заплатити від 50 до
120 гривень. Приблизна вартість енергоаудиту для
багатоповерхівок становить: до 100 квартир – 9,5
тис. гривень, до 300 квартир – 12 тис. гривень і до
350 квартир – 13 тис. гривень.

Енергоаудит, згідно законопроекту, по-
винні будуть провести у всіх будівлях, а отримати
сертифікат енергоефективності доведеться ново-
будовам, приміщенням, які здаються в оренду як
мінімум на рік, та місцям загального користуван-
ня площею від 250 квадратних метрів. Сертифікат
вважається дійсним 10 років за умови, якщо за
цей час будівля не буде утеплюватися.

Повідомляється, що тим, хто сертифікат
не отримає, доведеться заплатити штраф від 3400
до 5100 гривень. «Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та вво-
диться в дію з 1 січня 2017 року», – йдеться в
законопроекті.

Ви можете погоджуватися чи не погод-
жуватися, робити утеплення чи не  робити, але
заплатити урядовим злодіям прийдеться. Як ця
примусова дурня уживається з Конституцією та
десятками інших законів, важко сказати. Вкрасти!
– гасло сьогодення. І якщо банда Януковича за не-
повні три роки його «президентства», як повідом-
ляється, змогла вкрасти мінімум 20 мільярдів до-
ларів США, тоді чому за неповні три роки «вій-
ни» потрібно «відставати»?

І це не перша й непоодинока криміналь-
на оборудка. Нагадаємо, що готується часткова
приватизація держбанків, зокрема, «Укрексімбан-
ку» та «Ощадбанку». Особливостями чергового
злочину є відмова «Ощадбанку» гарантування
вкладів населення державою. Згідно планів,
«Ощадбанк» переведу до Фонду гарантування
внесків фізичних осіб, який виплачує 200 тис.
грн. Тобто, як і на початку дев’яностих років ми-
нулого століття, той, хто мав надію на «державу»,
буде обкрадений. Ми є свідками, як українців
обікрали вже втричі на курсі долара, тепер забе-
руть останнє у тих, хто мав довіру до державних
банків. Навіщо їх приватизовувати? Відповідь
проста. Перше. Вкрасти кошти, отримані від при-
ватизації. Друге. Вкрасти депозити людей, які не
можуть розірвати депозитні договори, оскільки
цими договорами не передбачається «дострокове»
повернення коштів. Третє. Додатково вкрасти на
розпродажі активів «своїм людям». Четверте. Ос-
кільки Фонд гарантування внесків фізичних осіб
не зможе виплачувати кошти вкладникам збанк-
рутілих банків, вони будуть відшкодовуватися з
Держбюджету. При цьому будуть затягуватися
«виплати», щоби додатково вкрасти на знеціненні
гривні. Можна ще наводити сотні й сотні схем, як
додатково обкрадати наших співгромадян, але для
цього не вистачить жодної газетної площі.

Іще одне. Суспільну думку готують до
масового декларування статків звичайних грома-
дян. Показово, що для декларування статків чи-
новників вже який місяць не можуть налагодити
роботу відповідної системи, а вже теревенять про
обов’язковість для простих людей. Так, якась «по-
літична експертниця» Яніна Соколовська (зви-
чайна ведуча 5-го каналу) пророкує, що найближ-
чим часом усі українці змушені будуть подавати
нульову декларацію та добровільно зафіксувати в
ній усі свої статки, офіційні та неофіційні доходи.
Чешуть язиками, що це вимоги Євросоюзу. 

Ніхто не проти вимог Євросоюзу. Але
чому традиційно починають із простих людей?
Коли олігархи спільно з іншими урядовими зло-
діями не тільки задекларують, але й пояснять
джерела походження своїх статків? Коли нам по-
яснять, чому при собівартості природного газу
вітчизняного видобутку у 500 грн. за 1 тис. куб.
м, якого повністю вистачає для потреб населення
й комунально-побутової сфери, нам впихують по
майже 7000 грн. за ті ж обсяги? Коли нам пояс-
нять, як формуються тарифи на житлово-кому-
нальні послуги при відсутності у більшості бу-
динків приладів обліку, тепла, газу й т.д. і т.п.? Ко-
ли нам пояснять, чому у проголосованому в пер-
шому читанні Держбюджеті-2017 депутати в рази
собі підвищили зарплатню за рахунок кожного з
нас? Можна до безкінечності наводити питання з
конкретними фактами й запитаннями «ЧОМУ»,
але відповідь криється в іншому. До влади на кро-
ві наших героїв приповзли ті ж самі злодії й прой-
дисвіти, які не тільки підгавкували Януковичу,
але й спільно з ним грабували країну. Так, вони
крали менше, ніж ті, що перебувають в опозиції,
але це їх не виправдовує, тим більше, що за роки
«війни» вони наверстають згадане.

Але саме головне в іншому. Цинізм і па-
тологічна брехливість, якими охоплені всі щаблі
влади, воістину не має меж. Якщо б Янукович ус-
відомив, до яких меж може дійти тотальна брех-
ня, то він і досі «воссідав» би на вулиці Банковій
у кріслі президента.

Щоби усвідомити масштаби брехні, зга-
дайте долю чеченця Онищенка, якого й досі не
оголошено в міжнародний розшук і не поставлено
питання екстрадиції з Великобританії. Онищенко
«накивав п’ятами» із країни влітку. Але незрозу-
міло чому питання про його злочинну діяльність
постало лише в середині 2016 року. Як йому
вдавалося вільно красти у 2014 й 2015 роках? Від-
повідь проста: ділився з владою, а потім почав
«крисячити»? Чи владні чинуши почали вимагати
більших «відкатів»? Показова в цьому контексті
й поліграфічна дурня, яку за державний кошт
розповсюджують для простих громадян (див
фото).

Цей перелік злочинів проти Української
Нації безкінечний. Коли настане відплата?

Артур ГУБАР

aaaa

ЯК ОбКРАДАТИ
українців 
Технології

Холуї Москви - “слугі народа”
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еноменальні можливості нашої оборон-
ної промисловості наглядно продемонструвала
ХІІ Міжнародна виставка «Зброя і безпека -
2016», яка нещодавно завершилася у Києві.

Сказати, що виставка вразила своїм роз-
маїттям і своїми масштабами – це нічого не ска-
зати. Можливо, вперше за всі роки Незалежності
на одному заході зібрано стільки найновітніших
розробок, багато з яких пройшли перевірку в су-
часних бойових діях. 10 країн світу й понад 300
виробників демонстрували свою продукцію.

Відкрив виставку Секретар РНБО Укра-
їни Олександр Турчинов такими словами: «У
2014 році ми мали проблеми не лише зі зброєю,
мали проблеми з бронежилетами, навіть не мали
у що одягти армію. І головним пріоритетом була
розбудова оборонно-промислового комплексу Ук-
раїни. Але сьогодні оборонні підприємства виго-
товляють широкий спектр техніки, від вогнепаль-
ної зброї до бронетехніки та авіації. І сьогодні аг-
ресора зупиняє сучасна зброя нашої армії»

Цьогоріч на об’єднаній експозиції пред-
ставлені рекордні 237 експонатів 46 підприємств
нашого найбільшого виробника зброї - ДК
«Укроборонпрому».

Серед знаних гостей були міністр обо-
рони Степан Полторак, міністр МВС Арсен Ава-
ков, начальник Генштабу Віктор Муженко та інші
поважні гості. Вони із зацікавленням оглянули
унікальну експозицію вітчизняних зброярів. Се-
ред публічних прем‘єр для України: безпілотний
тактичний багатоцільовий транспортний засіб
«Фантом», новий бойовий модуль «Дуплет», без-
пілотний авіаційний комплекс «Горлиця» та інше
озброєння (див. попередні випуски нашого часо-
пису). Зокрема, секретар РНБО України Олек-
сандр Турчинов відвідав стенд ДК «Укроборон-
прому» на міжнародній виставці «Зброя та Без-
пека», зосередивши увагу на ракетному озбро-
єнні, у тому числі на легкому переносному проти-
танковому комплексі «Корсар» від ДП «Державне
київське КБ «Луч» (коли вже перейменують на
«Промінь»?). 

Серед очікуваних новинок було презен-
товано новий бронеавтомобіль «Отаман» форму-
лою 6Х6 з потужнім захистом і озброєнням від
НВО «Практика». Її маса - 16 тонн! Повідомля-
ється, що машина розроблялась на підставі спі-
льного рішення між НВО «Практика» та керів-
ництвом ЗСУ з метою створення платформи/бро-
нетранспортеру 6х6 головно в інтересах морської

піхоти або підрозділів, яким потрібна бойова тех-
ніка, спроможна впевнено долати водні переш-
коди. На виставці нова платформа представлена
у ролі машини вогневої підтримки (без водомет-
них рушіїв). Фактично це перша платформа 6х6,
яка розроблена та представлена в Україні вітчиз-
няною компанію як завершений зразок для ство-
рення на його базі цілої лінійки бойових машин
та машин забезпечення. Взагалі це виробниче
об’єднання відоме своїми розробками «Козак» і
«Козак-2» та спеціальної техніки, ремонтом і
бронюванням американських «хаммерів» тощо.
Багато новітніх розробок компанії були представ-
лені на виставці.

Ще однією публічною прем‘єрою став
унікальний мобільним мінометний комплекс ка-
лібру 120 мм який був розроблений ДП «Укр-
ОборонСервіс», що входить до складу ДК «Укро-
боронпром». Цей комплекс призначений для під-
тримки вогнем наземних підрозділів в умовах
сучасної маневрової війни. Для приведення ком-
плексу у бойовий стан із похідного, необхідно
лише 30 секунд, а покинути позицію можливо
всього за 20 секунд після останнього пострілу.
Можливості мобільного мінометного комплексу
якнайкраще відповідають потребам боротьби з
диверсійно-розвідувальними групами противни-
ка, мобільними групами терористів, снайперами
та вогневими точками противника. Окрім того,
мобільність комплексу є однією із найголовніших
переваг в умовах сучасної контр-батарейної бо-
ротьби, що дозволяє покинути позицію ще до на-
несення ворогом вогневого удару у відповідь. Ще
однією особливістю комплексу є його інтеграція
в систему обміну інформацією на полі бою, коли
розрахунок мобільного мінометного комплексу
отримує точні координати ворога в режимі реа-
льного часу. Така інформація може одночасно по-
ступати від дронів, контрбатарейної РЛС або ком-
плексів розвідки типу «Антиснайпер». Завдяки
чому розрахунок комплексу може висунутись на
позицію, нанести вогневий удар по точним коор-
динатам цілі та за лічені хвилини покинути ра-
йон, уникнувши удару у відповідь.

Борислав БЕРЕЗА, народний депутат
України
Анализируя конфликты и ошибки экс-
союзников после первого Майдана, я
четко осознаю, что именно грызней
между собой и абсолютной неэффектив-
ностью в управлении государства они
обеспечили приход Януковича к власти.
Как известно история повторяется два-
жды: первый раз в виде трагедии, второй
— в виде фарса. Видимо мы подошли к
второму пункту. Глядя на конфликты и
внутренний раздор бывших союзников
Революции Достоинства я все больше
прихожу к пониманию того, что именно
неумение объединить усилия ради об-
щего дела ведут к поражению. Нежела-
ние поступиться своими личными, пар-
тийными или материальными интере-
сами помноженные на экономический
кризис, рост криминала, напряжение
внутри украинского общества и падение
жизненного уровня украинцев может
повторить итог первого Майдана. Я го-
ворю о возможности не только реванша
старых партийных элит, которые заняли
выжидающую позицию, но и об угрозе
независимости Украины, а так же о воз-
можной консервации Украины от всех
евроинтеграционных процессов. Но ви-
димо от участия в этих крысиных бегах
не все готовы отказаться. Украинскому
обществу свойственно объединятся пе-
ред глобальными угрозами. Это не раз
показывало нашу силу и выручало нас.
Именно это умение, невероятной ценой
человеческих жизней, помогло нам ос-
тановить российский сценарий 2014 года
по захвату Украины и возвращению ее
под контроль Москвы. Так что же меша-
ет самим политическим элитам объеди-
ниться во имя выживания Украины и во
имя будущего нации? Видимо простое
отсутствие желания, взаимное недоверие
и личные амбиции. Но упущенное время
не вернуть. Как бы не стала крайне вы-
сокой новая цена которую, нам всем,
придется заплатить.
Денис КАЗАНСЬКИЙ, незалежний
журналіст, блогер
Давно не было новостей из Луганска,
да? Ну ничего, вот вам новая порция от-
кровений от героев Новоросии и борцов
с кровавой хунтой. Сбежавший в Россию
бывший глава парламента ЛНР Карякин
дал интервью на камеру, в котором рас-
сказал, как люди Плотницкого до смерти
забили молотком Гену Цыпкалова, а так-
же пожаловался, что в Луганске одна
сплошная зарада, и хунта уже практи-
чески захватила власть. Ничего уже не
разобрать. Повсюду враги народа. Укро-
повские ДРГ успевают взрывать лифты в
Донецке и забивать молотками героев
ЛНР. Фашисты воюют с фашистами.
Предатели предают предателей. Как же
все-таки повезло людям в Харькове, За-

порожье и Одессе, что их все это крова-
вое безумие обошло стороной. Вот вам
Новороссия во все красе — горстка уб-
людков, утопивших в крови Донбасс, по-
жирает друг друга из-за денег и борьбы
за власть над бантустаном. А вокруг ни-
щета и убожество разоренного Луганска.
Віктор НЕБОЖЕНКО, директор Соці-
ологічної служби «Український
барометр»
ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ГОНТАРЕВОЙ
И МОТОРОЛОЙ? Конечно, они очень
разные. Разный возраст, пол, должность
и место пребывания, алкогольные напит-
ки, скорость и способы обогащения
(один разорял донецкие автосалоны, а
другая бомбит украинские банки), сте-
пень близости к Порошенко,способ, мас-
штаб причиненного обоими ущерба Ук-
раине. Но они оба слишком много знают
и явно уже мешают своим Хозяевам. Оба
наглы и смелы. И Моторола и Гонтарева
считали, что поймали Бога за бороду.
Но, Моторола- пигмей рядом с Гонтаре-
вой. Он всего лишь обычный полубомж,
комяцкий мойщик машин, возомнивший
себя одноразовым Путиным или даже
Кадыровым. А кем была она до прихода
к власти Порошенко? Моторола не скры-
вал, что убивал украинцев , которые пос-
мели защищать, с оружием в руках, свою
Родину-Украину. Гонтарева никого не
убивала ,но она не менее опаснее для
Украины. Под видом проведения ре-
форм, она в два раза увеличила инфля-
цию в стране, в одночасье сделала
миллионы людей бедняками. Гонтарева
успешно развалила всю банковскую сис-
тему страны, ради возвышения новой
финансово-промышленной группы сво-
его Патрона и бережного отношения к
российскому банковскому бизнесу в Ук-
раине. По степени преданности Хозяе-
вам, Моторола оказался в десять раз сла-
бее Гонтаревой. За что и «пострадал». В
любом случае, они оба , по разным при-
чинам, Моторола и Гонтарева, должны
получить героев России из рук Путина
за тот вред и страдания, который они
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причинили Украине. Азаров с Арбузо-
вым и Клименко – ученики-неудачники в
сравнении с тем, что натворила и еще
сделает эта страшно активная, самоуве-
ренная, сумбурная женщина, верная сво-
ему Хозяину. Моторолы уже нет в жи-
вых. А Гонтарева, со временем, благода-
ря правильному поведению и быстрой
реакции, раскается, признается во всем и
попадет под действие, удобного для кор-
рупционеров всего мира, американского
закона о защите свидетелей, и будет да-
вать показания против своего патрона –
Порошенко. Американцы уже сделали
такой трюк с бывшим премьер- минист-
ром Лазоренко. После этого, для них,
дело Порошенко, – это дело техники и
времени - лето 2017 года. За это они не
посадят Гонтареву в тюрьму, а поменяют
ей фамилию, внешность(чуть-чуть) и
позволят жить, под присмотром, где- ни
будь в Черногории. Если, конечно она не
повторит судьбу другой легендарной
женщины,- Семенюк-Самсоненко, ко-
торая, тоже слишком долго верила сло-
вам своих хозяев. А Панама Гонтаревой
не светит, ибо там , в соответствии, с тем
же американским законом защиты сви-
детелей, ее будет вечно ждать злой, по-
худевший, загорелый и постаревший
бывший хозяин - Порошенко под новой
фамилий –Дон Хуарес Галапапа.
Циля ЗІНГЕЛЬШУХЕР, народний
експерт
Общественность кинулась писать пети-
ции с требованием отобрать у Януковича
звание профессора с двумя ф. Глубоко
ошибочная инициатива. Несоизмеримо
больше пользы будет от петиции с тре-
бованием жестоко наказать тех, кто при-
своил этому идиоту такое учёное звание.
Юрій БУТУСОВ, незалежний
журналіст, блогер, військовий експерт
Провал госзакупок в Министерстве обо-
роны - в 2016 году поставки вещевого

обеспечения осуществлены на 55%, а
план подготовки контрактов вещевого
обеспечения на 2017 год испонен до
14%, как утверждают источники в МО.
Вчера МО начался разбор полетов и
назначение виноватых. Бывший глава
Тендерного комитета МО, известный
волонтер Олег Свирко назвал причиной
кризиса в госзакупках некомпетентные
действия помощника министра обороны
и советника президента Юрия Бирюкова,
контролирующего госзакупки, и Центра
обеспечения МО, который он создал. Ас-
социация легкой промышленности Укра-
ины отказалась работать с Минобороны.
Возник грандиозный скандал. И вот вче-
ра вечером в Минобороны советник пре-
зидента Юрий Бирюков и начальник
Центра обеспечения Дмитрий Марченко
собрали представителей швейной про-
мышленности, которые заявили об отка-
зе работать с МО из-за неэффективных
коррупционных процедур. Но произво-
дители себя обмануть красивыми речами
не позволили. На встречу пришел быв-
ший глава Тендерного комитета Олег
Свирко и глава департамента госзакупок
полковник Гулевич, был начальник
службы тыла ВСУ. Свирко и Гулевич по
сути обвинили Бирюкова в срыве гос-
закупок в МО на 2017-й год, из-за пос-
тоянного вмешательства в процесс госза-
купок и создания Центра обеспечения,
который сорвал всю работу по разработ-
ке технических условий закупки. Сам
Центр представляет собой абсолютно
нелепую неэффективную схему с боль-
шими коррупционными интересами. На
встречу с представителями легкой про-
мышленности Бирюков вчера не пригла-
сил ни одно средство массовой инфор-
мации. Пригласили только блогеров.
Блогеры удобней журналистов. Однако
целый ряд принципиальных людей, нап-
ример, участник АТО Мирослав Гай, в
целом объективно рассказал, что прои-
зошло. Почитайте. «Реформы Бирюко-
ва», которые он якобы проводит в Мин-
обороны последние два года, третий год
подряд обернулись скандалом. Провалы
в госзакупках обернутся проблемой сол-
дат на передовой, и это результат кор-
рупции и некомпетентности, надо назы-
вать вещи своими именами. Фейсбук-
инициативы главы советника президента
Бирюкова - это очень дорогостоящая
афера для государства. Вместо систем-
ной работы, вместо прозрачности, ос-
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Нехай “героїня” Савченко скаже
сину загиблого Українського Героя,

який отримує нагороду свого
батька, щоби він вибачилися

перед його вбивцями 

Серед цікавих новинок представлена
ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс»
модернізація БМП-1 із встановленням дистанцій-
нокерованого бойового модуля Турра 30 розробки
словацької компанії EVPU. Звертає на себе увагу
«Варан-6» розробки цієї ж компанії, яка більше
відома за кордоном, ніж в Україні.

І ці новинки непоодинокі. Про лінійку
бронеавто найбільшого виробника ПАТ «Авто-
КРАЗ» ми вже писали. Додамо, що є ще корпора-
ція «Богдан» та інші знані виробники. 

Вперше широкому загалові в Украї-
ні продемонстрували бойовий модуль «Тайпан»
(з ним ми детально ознайомлювали у поперед-
ньому випуску нашого часопису). Як відомо, зав-
дяки унікальній системі він може працювати ав-
тономно, без електроживлення. Сучасна електро-
ніка забезпечує автоматичне наведення гармати,
утримує озброєння в заданому положенні, супро-
воджує цілі. На бойовий модуль встановлена сис-
тема автоматичної видачі команд наведення з ура-
хуванням погоди, типу снарядів, виду озброєння,
кутової швидкості й дальності цілі.

Також Чернігівський завод радіоприла-
дів представив полегшений бойовий модуль «Іва»
з денним і нічним прицілами, лазерним далеко-
міром, а також LCD-дисплеєм для віддаленого
управління модулем. Серед варіантів озброєння:
кулемет 12,7 мм; два кулемети (12,7мм з 7,62 мм);
кулемет 12,7 мм з гранатометом 40/30 мм. Його
вага - до 280 кг. Дальність виявлення цілей - до 7
км.

Як бачимо, унікальні розробки за своїми
тактико-технічними та бойовими можливостями
у нас є, але їх серійне виробництво стримується
загальноекономічною ситуацією в країні. Однак
навіть за цих непростих умов повинні бути сфо-
рмовані пріоритети якісного оновлення арсеналу
ЗСУ, Нацгвардії та інших національних мілітар-
них формувань. А шодо модернізування існуючих
зразків, то виставка «Зброя і безпека - 2016» на-
очно продемонструвала істотні зрушення в цьому
плані. Достатньо поглянути на модернізацію
БРДМ-2, щоб переконатися. Зазначимо, що рані-
ше вже були продемонстровані й заслужили висо-
ку оцінку такі новинки, як бойовий модуль
«Блік-2» (12,7мм і 7,62 мм кулемети, гранатомет
30мм), якими були укомплектовані кілька БТР
«Дозор - Б», бойовий модуль «Вій» (дистанційно
керована 23-мм двохствольна автоматична гарма-
та ГШ-23Л з оптико-телевізійним прицілом ОТС-
20.01). 

Прибуло, як кажуть, і в «полку безпілот-
ників». Новий безпілотний літальний апарат
(БЛА) «Anser» може перебувати у повітрі до 12
годин. Його використовують для моніторингу ве-
ликих територій, берегових ліній, позицій та пе-
реміщення противника. Детально дослідити тери-
торію дозволяє оптика із 32-х зумом. Безпілотник
може нести на собі навантаження до 5 кг. Він ви-
користовує повністю зашифровані цифрові кана-
ли передачі даних. Вага літального апарату – 23
кг. Старт проводиться з катапульти, а посадка –
парашутна. Тому для використання комплексу не
потрібні стаціонарні злітно-посадочні смуги.

І це не тільки, як кажуть, «виставкові
екземпляри». Приспішилися також нові звістки
про надходження нових безпілотників у війська.
Так, нещодавно на військові випробування надій-
шли БЛА серії «Sparrow» (теж демонструвався на
виставці). Вони будуть використовуватися для
розвідки й передачі даних в онлайн-режимі на
ближніх і середніх відстанях. Особливістю даної
серії БЛА є те, що вони малопомітні для систем
стеження супротивника, навіть радарів.

На фінальній стадії перебувають випро-
бування РСЗВ «Верба», яка є модернізацією БМ
«Град-21» і незабаром очікується її запуск в се-
рію. Зазначимо, що «Верба» — нова українська
реактивна система залпового вогню на базі авто-
мобіля КрАЗ-6322 і бойової частини БМ-21
«Град», розроблена у 2015 році ХКБМ ім.
О.О.Морозова. Її переваги: швидкість перезаряд-
ки зросла в 7 разів; сучасні системи навігації ско-
ротили час для відкриття вогню по цілі на нез-
найомій місцевості в 4 рази, у порівнянні з «Гра-
дом»; перехід на шасі від «КрАЗа» дозволив не
тільки виключити використання російських «Ура-
лів» та підвищити прохідність машини; нова сис-
тема вирівнювання й стабілізації платформи, зав-
дяки чому значно вдалося підвищити точність
вогню; змінена система зв'язку, тепер вся інфор-
мація передається по цифрових каналах в зашиф-
рованому вигляді.

Не відстає наш військово-промисловий
комплекс і в новітніх розробках стрілецької зброї.
Відомі «форти» мають своє продовження. На вис-
тавці «Зброя і безпека - 2016» особливою попу-
лярністю користувався автомат «Малюк», який є
глибокою модернізацією АК-74. він побудований
за схемою «булпап» і виготовляється на підпри-
ємстві Концерну ДП «Красилівський агрегатний
завод». Прес-служба ДК «Укроборонпром» пові-
домляє, що під час випробувань на виставці авто-
мат успішно витримав декілька сотень циклів роз-
борки та зборки, які проводили самі гості. А зат-
ворно-спусковий механізм «Малюка» пройшов
випробування, які можливо порівняти лише із су-
ворою військовою прийомкою.

У цьому контексті особливо слід відз-
начити наш волонтерський рух. Ми звикли, що
наші волонтери допомагають фронту харчами,
медикаментами, амуніцією тощо. Але виставка
продемонструвала й інший бік волонтерського
руху. Це модернізована зброя волонтерського ви-
робництва команди «Крук», яка за півтора роки
роботи модернізувала більше 3500 автоматів АК,
250 гвинтівок СВД, розробила 33 моделі виробів
для зовнішнього тюнингу зброї, від захисних нак-
ладок до комплексного пакету модернізації АК,
СВД та гвинтівки Мосіна!

Розширюється кооперація й з іноземни-
ми партнерами.

ДК «Укроборонпром» повідомляє, що
цього року Державна фірма «Укрінмаш», що вхо-
дить до складу концерну, та турецька компанія
Havelsan Hava Elektronik Sanayi підписали угоду
про співпрацю у виробництві пасивної радіолока-
ційної станції на потужностях підприємств Кон-
церну. Також було підписано угоду про співпрацю
у виробництві вогнепальної зброї між словацькою
компанією Grand Power s.r.o. та ДП «Укроборон-
сервіс», яке входить до складу Концерну.  У відпо-
відності до домовленостей, українські та словаць-
кі зброярі будуть разом працювати над новітніми
розробками, обмінюватися досвідом та техноло-
гічними рішеннями. Відповідно до домовленості,

Дурь на Росії. Найбільший 
“валянок” в світі

продовження на стор. 7

прод., поч. на стор. 5

самохідний 120-мм міномет

бойовий модуль “Іва”
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новным критерием оценки работы в МО
считают число репостов и лайков в
фейсбуке. Вот к чему все пришло. Сей-
час начнутся обвинения всех и вся, что-
бы скрыть ответственность самого Би-
рюкова, сейчас начнутся экстренные
процедуры закупок, в ущерб цене или
качеству, сейчас снова начнется пожар,
сроки поставок будут нарушены. Резуль-
таты этого пожара будут ощущать на се-
бе украинские воины на передовой, и бу-
дут ощущать все, кто поддерживает ук-
раинскую армию. Карьера Бирюкова не
пострадает - как обычно, пострадают
налогоплательщики, деньгами которых
он де-факто распоряжается.
Борис ГУМЕНЮК, голова «Української
військової організації»
Влучив. Знову влучив. Вчора. Чи позав-
чора. Неважливо. Точно не пригадую.
Кому таке розкажеш? Мине трохи часу і
добрі люди скажуть, що ти ніколи не був
на війні. Запишуть тебе в дезертири. Чи
в крадії. Від інших ти сам приховувати-
меш свою справжню участь. Бо як ти
розкажеш онукові, що власноручно убив
два десятки людей? Тож най буде так:
влучив. Лише тобі, брате. У тебе втом-
лені очі. На дні попіл. Лише тобі. Зняв
офіцера. Кіпіш. Метушня в розташуван-
ні ворога. Перерізали вогнем зеленку, а
потім переорали мінами. На відході пій-
мав стодвадцятку. Майже. Лягла за п’ять
кроків. Якби не той повалений стовбур.
Було б - все. Контузія. Напарник витяг-
нув. Тепер п’ю воду, блюю і сплю.  Весь
час сплю. Дві доби. Може, три. Важко
сказати. Не пам’ятаю. Пам’ятаю лише,
що влучив. Час нічого не важить. Особ-
ливо для нього. У кого влучили. А якщо
й важить, то небагато. Щось із 9 грамів.
Вага кулі. І - душі. Господній мікрочіп.
Влучив. Так наче легше, коли казати:
влучив. Якось недобре казати: вбив. «Я
вчора вбив». Після сорокагодинного пе-
ребування в засідці. Поцілив йому в гру-
ди. Точним пострілом з відстані 300-400
кроків. Я не снайпер. Я – другий номер.
Саме я обираю мішень. Я вирішую, кому
жити. Кому – ні. Перший – натискає на
курок. Таке зізнання міг би зробити
вбивця на допиті перед слідчим чи на
сповіді перед духівником. Я не вбивця.
Тож не збираюся ні перед ким сповіда-
тися. І не вірю в бога. Цей світ йому не
належить. Навіть якщо ним створений.
Він - окупований. Недругами. Я сам собі
альфа і омега. Початок і кінець. І я - влу-
чив. Крапка. Убив недруга. Я потроху
повертаю богові цей світ. І поверну. Ко-
лись. Так справді легше. Я знищив воро-
га. Знешкодив живу силу противника. Я
вбиваю не вбиваючи. Дивно. Дивно це
все. Що я відчуваю? Розумію. Літера-
тура. Закони жанру. Їм - цікаво. І тобі? У
них ніколи не було подібного досвіду. А
хочеться. Не відчувати. Знати. Радість,
азарт, сатисфакцію, жаль, скорботу?
Важко сказати. Ці відчуття важко опи-
сати, з чимось порівняти, з чимось сплу-
тати, а ще важче знайти відповідники у
цивільній мові, у цивільному житті. Тут
сюжети будуються не за законами літе-

ратурного жанру. За законами війни. Не-
хай спробують собі уявити гравця в ка-
зино (грибника, рибалку, сексуального
маніяка, наркомана, алкаша, зрештою)
людину хвору, одержиму, заядливу, якій
останнім часом страшенно не щастило.
Уявити чоловіка, який змарнував своє
життя. Чоловіка, який програв усе: гро-
ші, одяг, взуття, годинника, автівку, квар-
тиру, квартиру своїх дітей, квартиру ба-
тьків, дідусеві ордени, бабусині коралі,
нирку, дівчину, він уже поклав за щоку
ампулу з ціаністим калієм, залишається
лише розкусити, щоб з усім цим покін-
чити, аж раптом йому випадає джекпот.
Він одним махом повертає собі усі прог-
ране і стає багачем. Уявили? Ейфорію
цієї людини? Додайте сюди радість нар-
комана і алкаша, які знайшли дозу і
пляшку відповідно, помножте це на два,
краще – на чотири, щойно тоді ви трохи
дізнаєтеся, що відчуває снайпер, коли
ловить на приціл мішень. Він її знайшов.
Він її вистежив. Мішень. Звіра. Ворога.
Об’єкт. Жертву. Постріл – це наслідок,
наслідком якого – чиясь смерть. У снай-
перських школах вчать стріляти на ви-
диху, в проміжку поміж двома ударами
серця. Не знаю, чи таке можливе. Де ти
будеш ту мить ловити між двома удара-
ми, коли серце назад не вертається, вда-
ривши вперед? Війна дає можливість
пошуку простих відповідей на складні
запитання. Страх, героїзм, відвага, зрада,
втрата, кров, кров, кров, Вітчизна.
Смерть. Це – справжній пошук. Шлях
вартий того, аби його пройти. Вартий
того, аби про це ще комусь розповісти.
Це – випробування. Ти випробовуєш
себе. Вітчизною, кров’ю і – смертю. Тобі
було цікаво, що ти відчуватимеш, коли
вб’єш людину? Коли – вбиватимеш?
Спершу. Зрозуміло. А потім – уже як
літератор, коли будеш досліджувати,
розбирати, описувати цей феномен. (Чи
ти уже не літератор? Хто ти після того,
коли убив? )Візьми рушницю. Дивися в
приціл. Спробуй. Бачиш його? Бачиш?
Он він стоїть. Чоловік. Людина. Чи це
вже не людина? Ворог? Людська істота?
Об’єкт? Ціль? Дивиться у наш бік. Нас
не бачить. Не відчуває загрози. З кимось
розмовляє. Артикулює. Бачиш? Може,
навіть усміхається. Людина ж. А тепер
увага. Тисни на курок. Постріл! Легень-
ка віддача. Легенький біль в плечі. І –
все. Все! ВСЕ!  Тієї людини більше не-
має. Що ти відчув? Окрім болю в плечі?
Відчув біль під лопаткою? В серці? Ні?
Ні?! Що відчув світ? Що вони відчува-
ють? Ті, кому ти розкажеш? Не квапся з
відповіддю. Відключи голову. Голову
віддай війні. Собі – залиш серце. Так.
Нелегко. Заради цього варто бути на вій-
ні. Щоб дізнатися. Заради цього ти на
війні.

підготував Микола ЯГОТИНСЬКИЙ

З З УСІХ УСЮДукраїнські зброярі будуть збирати пістолет K100
та пістолет-кулемет K105, з перспективою пос-
тавляти цю зброю нашим Збройним силам, Нац-
гвардії, МВС. Також у рамках виставки відбулась
зустріч між керівниками провідних оборонних
компаній Великобританії та керівництвом ДК
«Укроборонпром». Під час зустрічі керівництву
BAE Systems, GE Aviation, Marshall Aerospace and
Defense Group, Heroux Devtek та інших компаній
було продемонстровано стратегію реформи обо-
ронно-промислового комплексу України та ак-
центовано увагу на необхідності вирішення зако-
нодавчих перепон щодо розвинення співпраці,
адже іноземні компанії зацікавлені у спільних
проектах та якісно новому рівні кооперації.

Однією з важливих подій виставки ста-
ло створення Платформи розвитку інновацій –
UkrARPA. Презентація цієї UkrARPA відбулась
під час демонстрації стратегії реформи оборонно-
промислового комплексу України. «Вже визна-
чена форма UkrARPA як майданчика, який об’єд-
нає розробників, стартапи, інвестиційні фонди й
військових. Така платформа дозволить сконцент-
рувати передову наукову думку, інвестиції, меха-
нізм обміну та захисту технологій», – окреслив
деталі UkrARPA очільник ДК «Укроборонпром»
Роман Романов під час презентації. Загалом стра-
тегія реформи оборонно-промислового комплек-
су України складається з корпоратизації, створен-
ня Наглядових рад, аудиту із залученням між-
народних компаній, кластеризації підприємств у
ключових оборонних сферах, захисту технологій
та інноваційної платформи – UkrARPA.

Так що флагман нашої «оборонки» - ДК
«Укроборонпром» крокує більш ніж «семимиль-
ними кроками».

Серед давно очікуваних «проривів» -
створення спільного україно-польського ударного
геліокоптера. Відомо, що армії України й Польщі
давно потребують заміни (оновлення) парку тра-
диційних Мі-24. Однак обмеженість фінансу-
вання оборонних програм не дозволяє закупову-
вати західні аналоги. Тому спільне виробництво,
з огляду на українські двигуни та системи про-
титанкового озброєння, - надзвичайно перспек-
тивне. Зазначимо, що в Польщі за українською лі-
цензією вже виробляють легкі БТР «Дозор» і
планується модернізація польських танків на ос-
нові українських комплектуючих.

А можливо, саме головне - що багато ін-
оваційних видів озброєння надходить до військ.
Так, нещодавно радник Президента Юрій Бірю-
ков показав нову екіпіровку для наших бійців-де-
сантників, зазначивши: «Екіпіровка десантників
з 79-ї бригади. Нові шоломи, нові нічники, нові
тепловізори, нові автомати... Практично весь
штурмовий компонент бригади вже забезпечений
приладами нічного бачення та/або тепловізор-
ними прицілами… Забезпечено новими автомата-
ми, з тактичним обвісом і коліматорними приці-
лами. Мова йде на сотні. Багато сотень. І ось ще
раз – автомати АК-ТК вже модернізовані, з ураху-
ванням попередніх конструктивних недоліків».
Крім цього, за його словами, у комплекті - нові
десантні каски українського виробництва, куп-
лені за гроші бюджету, з десантними чохлами
літо/ зима, із кріпленнями під «нічники». Також
Бірюков повідомив, що на склад однієї з війсь-
кових частин надійшла чергова партія «нічників»
AN/PVS-14 в кількості 1200 штук. Він повідомив:

«Одна тисяча двісті штук приладів нічного ба-
чення третього покоління, штатний прилад аме-
риканської армії. Та інструкції і ремонтні комп-
лекти для технічного обслуговування». І такі по-
зитивні факти непоодинокі.

Усе це свідчить, що вітчизняний війсь-
ково-промисловий комплекс відроджується. Зви-
чайно, за роки умиротворення людиноненавис-
ницької Росії за український рахунок багато втра-
чено, але належні висновки зроблено, й наступ-
них помилок у визначенні зовнішнього ворога не
буде.

Валентин СОКОЛОВСЬКИЙ,
Гетьман 

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

(для статті використано матеріали 
й фото ДК «Укроборонпром», 

5-й канал та НВО «Практика»)

(далі буде)

Інша Росія! Збережи Боже!

прод., поч. на стор. 6

перспективний україно-польський 
геліокоптер

броньовик НВО “Практика” з підсиленим  
V-образним дном
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Український ГГООЛЛООСС Підтримай українську армію: зателефонуй «565»!

Кіт і пес
Ходили колись святі Петро і Павло по

світу. Зайшли якось до однієї хати й запи-
тують господиню:

— Чи не даси нам скибочки хліба?
— Нічого у мене нема, — буркнула

жінка. — Йдіть собі з Богом, старці. 
А сама тим часом вимітала недоїдений

окраєць на смітник. Побачили те кіт і со-
бака, пішли до Бога, щоб розказати як не
шанують люди хліб.

Розгнівався Господь:
— Як вони стільки хліба мають, що

вже й на смітник вимітають, то нехай на
себе нарікають. Будуть вони знати, як
святий хліб шанувати!

А було тоді колосся таке, що від
кореню і до вершечка — тільки зерно.

Зійшов Господь на землю, як зачепить
рукою той колос знизу і та й потяг вгору
— зерно й обсипалося.

Тоді святі Петро і Павло почали
благати Бога:

— Господи-Боже, полиш хоч трохи
колосся для кота й собаки.

Господь і відняв руку аж з-під самого
вершечка. Відтоді маємо отакий колос.
Тільки завдяки Божої милості до пса і кота
люди мають хліб.

Треба завжди давати собаці перший
корж з випічки, або окраєць хліба.

Як вовк на землі з’явився
Приходить якось нечистий до Бога,

щоб на людей поскаржитися:
— Люди на землі вже що хочуть, те й

роблять. Тепер навіть своєї худоби не пи-
льнують, від неї шкода хлібним нивам.
Треба, щоб боялися люди пускати худобу
в поле без пастуха.

— Нехай буде по-твоєму, — відпові-
дає Господь. — Дозволяю тобі зробити
вовка, щоб лякав худобу.

Зрадів чорт, зліпив з глини страшного
звіра і притяг до Бога.

— Чого ж він такий великий, як віл?
Зроби його меншим, нехай із вівцю буде.

Заходився чорт вовка обстругувати та
меншим робити. З великих остружок шер-
шні зробилися, з менших — оводи, а ще з
менших — мухи, а з найменших — в’їд-
ливі комарі.

Обстругує чорт вовка, а той аж зави-
ває від болю. Врешті не витримав, вирвав-
ся із чортових рук та й каже Господу:

— Не тільки худобу їстиму, а й людей!
Зрадів чорт тим словам, бо ж знано —

найбільше чорт не любить людей. Взяв
своє творіння та й повів до села, а по до-

розі намовляє з’їсти першим чоловіка.
А тут якраз іде якийсь чоловік назуст-

річ. Побачив його вовк і каже:
— Маю тебе з’їсти.
— Що ж, — каже чоловік, — як маєш,

то їж. Тільки дозволь мені востаннє ску-
патися у річці.

— Купайся, коли тобі так хочеться.
Скупався чоловік, вилазить з води і,

прихопивши нишком добру палицю, каже
вовку:

— Дозволь втертися твоїм хвостом.
— Втирайся, — відповідає вовк.
Як схопив чоловік вовка за хвоста, як

почав дубасити, у того аж іскри посипали-
ся з очей. Ледь вирвався очманілий вовк
від чоловіка. Від болю нічого не бачить та
прямо на чорта й кинувся. А той від стра-
ху тікати, а вовк за ним.

Відтоді вовк за чортом ганяється, та
все наздогнати не може. Як хто забачить
вовка, що біжить пащу роззявивши, не
зупиняй, бо може кинутися на людину, яка
йому зашкодить нечистого догнати. Якби
вовки не їли чортів, і не бив їх грім, то
стільки б тих нечистих розплодилося, що
й світу не було б видно.

літературна обробка 
Василя ТУРКЕВИЧА

ННааццііооннааллььнниийй
ііннффооррммааццііййнниийй

ппррооссттіірр  уу  ппррооттииддііїї
ррооссііййссььккіійй  ааггрреессііїї

Під такою назвою в конференц-залі Націо-
нальної спілки журналістів відбувся «круглий стіл», в
якому взяли участь знані політики, науковці й гро-
мадські діячі, серед яких директор Інституту літера-
тури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, академік НАН
України, лауреат Національної премії України ім. Та-
раса Шевченка, професор ММииккооллаа  ЖЖууллииннссььккиийй, геть-
ман ГС «Об'єднане козацтво України», Президент
Федерації козацького двобою, Президент Федерації
контактного карате, академік Української академії
наук, заслужений економіст України ВВааллееннттиинн  ССооккоо--
ллооввссььккиийй, генерал-полковник ЗС України, начальник
Генерального штабу України (1993-1996 рр.) ААннааттоо--
лліійй  ЛЛооппааттаа, голова Спілки офіцерів України, генерал-
лейтенант ООллееккссааннддрр  ССккііппааллььссььккиийй, голова Всеукра-
їнської асоціації політичних наук, доктор політичних
наук, професор ВВааллеерріійй ББееббиикк, доктор філософії, до-
цент, заслужений працівник культури України ЮЮрріійй
ББооннддаарр, відповідальний секретар Київської організа-
ції НСЖУ ААллллаа  ММаалліієєннккоо, секретар Громадської ради
з питань оновлення СБУ, радник голови СБУ ЯЯрроосс--
ллаавв  ААннттоонняякк, перший заступник Голови Спілки офі-
церів України, капітан І рангу ЄЄввггеенн  ЛЛууппааккоовв, Надз-
вичайний і Повноважний посол України ІІггоорр  ТТуурряянн--
ссььккиийй та багато інших знаних постатей нашого сьо-
годення. Головував на засіданні «круглого столу»
блискучий журналіст і громадський діяч, доцент
кафедри телебачення та радіомовлення Інституту
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, секретар
НСЖУ, кандидат політичних наук, доцент ВВііккттоорр
ННааббррууссккоо.

Засновниками заходу виступили Київська
організація НСЖУ та ГС «Об'єднане козацтво Укра-
їни». У доповідях і виступах порушувалася наступна
проблематика: інформаційний простір України: стан,
проблеми та перспективи; захист інформаційного
простору: досвід минулого і сучасність; реформи ме-
дійної сфери: реалії та виклики; професійні об’єднан-
ня журналістів: вектори трансформацій; ввобода сло-
ва: право і відповідальність; професійні стандарти
журналістики: теорія й практика в умовах інформа-
ційної та воєнної агресії тощо.

За підсумками роботи «круглого столу» буде
видано окремий збірник, а в наступних випусках на-
шого часопису ми детально ознайомимо читачів із
найбільш яскравими й важливими виступами його
учасників.

ООллееккссіійй  ССТТЕЕППООВВИИЙЙ

станню інформацію, яку активно
тиражують російські ЗМІ, пояснити чер-
говою «необізнаністю», «відсутністю по-
літичного досвіду», «освіти» і т.д. і т.п. у
«героїні» Савченко, навіть при всьому ба-
жанні сопливо-пробачаючої частини укра-
їнського суспільства, просто неможливо.
А нормальне українське суспільство вже
давно, як кажуть, «махнуло» на Савчен-
корукою. У №18, 2016 ми анонсували про-
довження статті «Крах московського про-
екту «Савченко», однак вирішили, що за-
багато уваги ми приділяємо цій нікчемі.
Але чергова маячня щодо повернення ба-
риги Януковича з усією відповідальністю
примушує поставити питання: чи має
Савченко медичну довідку про психічне
здоров`я? 

«После таких переговоров (ос-
тання зустріч в «норманському форматі»
- авт.) Пётр Алексеевич (Президент По-
рошенко – авт.) должен просто изви-
ниться перед Виктором Фёдоровичем,
пригласить его в Украину и уступить
ему своё кресло. Потому что, к сожале-
нию, наша дипломатия на данный мо-
мент слабее». Таку маячню висловила
Савченко в ефірі каналу «1+1», яку поши-
рив і один з провідних каналів російських
«Геббельс-ТВ» - «Russia Today» (Раша
Тудей).

Натомість, як відомо, Президент
Петро Порошенко поводив себе під час
зустрічі у рамках «норманської четвірки»
надзвичайно достойно. Він на підвище-
них тонах у присутності завжди переляка-
них Меркель і Оланда звернувся до Путі-

на зі словами: «Прекрати стрелять!», заз-
начивши, що ні в кого не має жодних сум-
нівів у присутності регулярних російсь-
ких зондер-команд на Донбасі і Луганщи-
ні. Можна було бачити сум’яття кремлів-
ського карлика Путіна, бо він міг цілком
природно отримати «фейсом об тейбл»,
враховуючи значну фізичну перевагу на-
шого Президента…

Так що, як каже українське при-
слів’я, «чия б мичала…», а ми доповнимо:
а Савченко б мовчала. Або хай в черговий
раз почне голодувати (економити на
закусці). 

Артур ГУБАР
P.S. Наскільки відомо, депутати

Верховної Ради України подібне обсте-
ження не проходять. Може, тому маємо
такий далекий від здорового глузду укра-
їнський  парламент?

Яка ще справка? 
По мені не видно, шо я здорова?

Релігійні казки
українського народу

Чи має Савченко медичну
довідку про психічне здоров`я?
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