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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 
ОДНИМ АБЗАЦЕМ

С ЯДОВИТЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ

На России в первом чтении одобрен за-
конопроект про изоляцию российского сег-
мента Интернета. Держим кулаки за вас, 
ребята, хороший закон, поскорей бы.

* * *Украина вошла в тройку стран, которые 
санкциями нанесли РФ крупнейший ущерб 
— об этом говорится в данных Министер-
ства экономического развития России. Все-
го ограничительные меры нанесли России 
ущерб на 6,3 миллиарда долларов.

Так что никакой «торговли на крови», о 
которой любят ныть отдельные граждане.

* * *В нескольких городах Украины неиз-
вестные собирали проплаченные митинги, 
последовательно «кидая» собравшихся на 
деньги — очевидно, с воспитательной це-
лью. Кульминацией стало собрание в Киеве 
проплаченного митинга против проплачен-
ных митингов — и собравшихся снова кину-
ли на бабло. Это прекрасно и очень смешно.

* * *А теперь несмешное: СБУ проводит обы-
ски по всей стране, в рамках расследования 
схем подкупа избирателей. В числе орга-
низаторов называются члены фракции 
«Батьківщина» и сотрудники избирательных 
штабов. В том числе под подозрением — 7 
граждан РФ, включая В. Рябого (доверен-
ное лицо Жириновского) и А. Матюхину 
(работала в избирательном штабе Единой 
России»).

Обнаружены ведомости «чёрного нала», 
расписки в получении денег, списки «ку-
пленных» избирателей с фамилиями и 
адресами, и т. д.

* * *ГПУ открыла уголовное производство по 
статье «государственная измена» в связи 
со снижением обороноспособности страны 
вследствие действий бывших руководите-
лей Министерства обороны Украины.

По по словам главы временной след-
ственной комиссии, отреагировал негатив-
но на расследования ВСК только Анатолий 
Гриценко, который назвал деятельность 
комиссии политически заангажированной.

* * *ГПУ завершила следствие о расстрелах 
на Майдане. По словам генерального про-
курора Юрия Луценко, выводы комиссии 
экспертов и привлеченных специалистов 
основаны на 988 томах материалов след-
ствия. К соажлению, иногие из установлен-
ных исполнителей сразу же сбежали в РФ, 
хотя около 20 причастных — находятся под 
стражей в Украине.

Луценко, как генпрокурор гарантировал, 
что важнейшее дело пойдет в суд сразу «по-
сле решения ВР о продлении процедуры 
заочного осуждения».

* * *Президент Порошенко подписал закон 
о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО 
— на днях принятый Верховной Радой (не 
без «додавливания» капризных депутатов 
Порошенко). Теперь — всё официально.

* * *NASA хочет отправить клоуна в составе 
первой миссии на Марс. И У НАС ЕСТЬ ПРЕ-
КРАСНЫЙ КАНДИДАТ.
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ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ

ОРДИ БОЙОВИХ «ТАРГАНІВ» 
ПУТІНА ЗАГРОЖУЮТЬ 

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ БЕЗПЕЦІ
Війна перевірила, на що варті ми й чого 

варті наші друзі. Вороги своє слово вже ска-
зали. І це правда: якби не вони, ми б не зна-
ли, скільки у нас є справжніх друзів у світі. 
Тисячі... Ні, сотні тисяч небайдужих до долі 
України людей — від Лісабона до Берліна, 
Лондона, Нью-Йорка чи Тель-Авіва кинули 
частину своїх справ і стали волонтерами на-
шої майбутньої перемоги, нашого першого 
історичного Відродження. Бо, як показали 
події минулих кількох літ, справжню неза-
лежність ніколи не дарують, її буквально 
завойовують. Ще невідомо, скільки нас че-
кає попереду випробувань, але важливо, 
що ми, як і наші теперішні партнери у НАТО, 
перебуваємо на світлій стороні сьогоден-
ного «real life». Союзниками у цій боротьбі 
стали не просто люди в інших країнах, а 
цілі держави. Більше того, нам симпатизує, 
нас надихає, навчає, допомагає чим може 
найпотужніший військово-політичний блок 
в історії. А це дорогого варте.

Росія прагне поглинути Україну — при-
чому цілковито. Кремлю це не вдалося в 
режимі «одного ковтка». Від відсутності го-
ловного «блюда» свого меню у перетравле-
ному вигляді московсько-імперські шлунки 
зводять голодні судоми. У них уже наточені 
ножі, на столі, застеленому українською ма-
пою, викладено всі належні «столові прибо-
ри» — танки, системи ППО, кораблі, ракетні 
комплекси й орди бойових «тарганів», го-
тових зжерти на цьому полі все до крихти. 
І для нас, і для країн вільної демократії це 
серйозний виклик, бо світ знову балансує 
на межі глобального конфлікту. Хоч не всі 
його ознаки є явними. 

Тому українцям треба збудувати сучас-
ну армію, здатну перемогти Путіна та його 
«тарганів», що вже звили кубла в Криму і на 
Донбасі. А це зараз здатне зробити винят-
ково професійне військо, зцементоване на 
натовських стандартах і протоколах, дієвість 
яких перевірили час, бої й умови військової 
конкуренції. Завдання не злегких, але його 
виконання для України є безальтернатив-
ним. 

Це означає, що ми повинні мати сотні ти-
сяч навчених «багнетів», сучасну систему 
військового управління, модерну техніку і 
озброєння, стратегічні запаси й можливості 
відтворення для всього комплексу ОВТ, по-
чинаючи від набоїв і снарядів, закінчуючи 
гарматами та бронемашинами. Потрібно 
чесно сказати, що це еволюційний шлях з 
огляду на масштаби необхідних перетво-
рень, стан національної економіки і панівну 
ментальність. І як би не волали «усепро-
пальники», що буцімто Україна топчеться 
на місці, наша нинішня «real life» таки має 
іншу якість, аніж одразу у постмайданний 

КУРС НА НАТО
ЙДЕМО, БО ХОЧЕМО I МОЖЕМО
Отже, зміни до Основного Закону України — Конституції, які закріплюють незворотність 
нашого курсу на євроатлантичну інтеграцію, внесені остаточно. Гарантом реалізації 
цього стратегічного цивілізаційного вектору визначено того, хто перебуває на посаді 
Президента держави. Українці здебільшого вже позитивно сприймають такий дрейф під 
колективну безпекову «парасолю». Адже вони дедалі ясніше уявляють, що без підтримки 
країн Євроатлантики та повноцінного входження у цю родину вільних народів нам буде 
непросто зберегти реальну державність, маючи під боком такого агресивного сусіда, 
як очолювана путіністами Росія.

час. Переконаний, що більшість хлопців, 
які зараз перебувають у шанцях від Стани-
ці Луганської до Авдіївки та Широкиного, 
помічають, що наша армія активно скидає 
«совкову шкіру». Кардинально нова ситуа-
ція з постачанням форми, медичним забез-
печенням, харчуванням, оновлення кадро-
вого складу людьми, які пройшли спільний 
із натовцями тренінговий процес. 

Хіба це не суттєві зміни? Коли іще в на-
шій історії Верховний Головнокомандувач 
настільки переймався розвитком українсь-
кої армії та прагнув практично довести її до 
кращих взірців, окрім як у ці роки відбиття 
російської агресії? І це тільки початок. Скажі-
мо так, зараз лише випекли коржики багато-
шарового і складного торта, якому потрібно 
іще надати гідну форму та наповнення. 

І цю справу, я навіть не сумніваюся, має 
завершити той самий кондитер, який її і по-
чав. Принципово.

НАШЕ ЗАВДАННЯ — СТАТИ 
НЕЇСТИВНИМИ ДЛЯ 

КРЕМЛІВСЬКОГО «УДАВА»
Позаблоковість нам не підходить — до-

тримання Будапештського меморандуму, 
Договору про ліквідацію ракет середньої та 
малої дальності тощо у «виконанні» Росії 
показало: плювати вона хотіла на гарантії й 
домовленості. Нейтралітет призведе якщо 
не одразу, то поступово, до нашої дифузії у 
російське економічне, політичне, менталь-
не тіло. Така «інтеграційна перспектива» 
влаштовує? 

Ланцюжок подій, щонайменше від часів 
провокації щодо острова Тузла і до ниніш-
нього піратського захоплення українських 
військових моряків, доводить: жодної маски 
не існує. Жодного сумніву немає: нинішня 
Росія, як держава, а не тільки її верхівка, 
категорично не сприймають української 
державності. Вони прагнуть її ослаблення 
будь-якою ціною, навіть ціною тисяч жит-
тів — українців та росіян. Кремль сприймає 
контроль над Україною як ключовий еле-
мент побудови стратегічного поясу лояль-
ності від Балтики до Чорного моря. Але для 

Президент Порошенко і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрічаються на 
Мюнхенській конференції з безпеки. (Фото: пресслужба АП)

«удава» ця жертва виявилася завеликою 
і здатною до спротиву. Наше завдання — 
стати для нього зовсім неїстівними.

Крок за кроком наша країна практично 
добралася до клубу натовської співдруж-
ності. Вони нас радо приймають, ми для 
них рівні партнери. Але попереду ще багато 
роботи, аби нам гостьову «візу» замінили 
на постійну прописку. Саме про це йшлося і 
під час недавнього візиту до штаб-квартири 
НАТО в Брюсселі Міністра оборони України 
Степана Полторака, де він мав зустрічі зі 
своїми колегами та генсеком організації. 
Воєнно-політичний діалог із Альянсом три-
ває і приносить відчутні результати, адже 
він стосується спільної безпеки — у цьому в 
НАТО вже давно не сумніваються. Показово, 
що вони, наприклад, жорстко вимагають від 
Росії звільнити наших полонених моряків і 
кораблі. І висловили готовність збільшити 
всебічну підтримку зміцнення обороноздат-
ності України в аспекті підготовки військ, 
продажу сучасного озброєння, розвитку 
військової інфраструктури. 

Україно-натовські взаємини вже мають 
солідний бекграунд. Це і «Джавеліни», і 
«Айленди», контрбатарейні комплекси, а не-
давно — і захищені системи зв’язку, окремі 
зразки інших озброєнь, щорічний донорсь-
кий фінансовий оборонний ресурс, особливо 
американський, що вже перевищив позначку 
в 1,1 млрд доларів. Безцінною є їхня консуль-
тативно-дорадча, тренінгова допомога, а тим 
паче — підтримка на всіх можливих міжна-
родних майданчиках і вкотре пролонговані 
санкції щодо кремлівського режиму.

Мозаїка переваг, які нам дає співпраця з 
найпотужнішою військово-політичною ор-
ганізацією світу, за ці роки набула чимало 

практичних елементів. Якщо говорити про 
оборонний сектор і ті стандарти НАТО, які 
вже працюють в українській армії, слід ска-
зати про впровадження 194 таких стандартів 
шляхом розроблення 179 національних та 
військових нормативно-правових актів, нор-
мативних документів у сферах гендерної 
політики, стандартизації, кодифікації, ор-
ганізації роботи штабів, захисту від засобів 
масового ураження, застосування, підготов-
ки і всебічного забезпечення військ. 

Оновлений пакет Цілей партнерства 
Україна — НАТО на період до 2020 року 
передбачає опрацювання 219 стандартів й 
інших керівних документів Альянсу з різних 
питань. Зокрема, оборонного планування, 
застосування видів і родів ЗСУ, логістики, 
розвідки, військової поліції, медзабезпечен-
ня, професіоналізації війська тощо.

Отже, нам потрібно ще багато і важко пра-
цювати, аби досягти бажаного рівня еко-
номіки, демократії, безпеки — і це правда. 
Правда і те, що це повинні робити ми з вами 
— за верстатом, в окопі, на полігоні, в ау-
диторії. Манни із «натовської хмаринки» не 
буде, хто б як її не обіцяв. Це наша робота. 
І більше нічия.

Гордій Лучник
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РУССКАЯ РУЛЕТКА
НОВОСТИ ИЗ РФ,  

КОТОРЫЕ ВЫНЕСУТ ВАМ МОЗГНЕ СТАНЕТ
НА КОЛЕНИ

Мартин Брест

Смерть не стоит 
на коленях, маль-
чик. Никогда.

И неважно, сколь-
ко раз ты ездил в 
АТО — ты не зна-

ешь, что такое АТО. Не имеешь ни малей-
шего представления, як это — «... нести 
повну та одноособну відповідальність...» не 
то, что за четыреста двадцать кэмэ, а хоть 
за пару миллиметров лінії бойового зіткнен-
ня. Отвечать собою за то, шо на вверенном 
конкретно тебе участке — не прорвутся, не 
пройдут, не пролезут и не просочатся.

Это называется «ответственность», маль-
чик. Настоящая, мужская, для тех, кто не 
бегал от повестки и не ссыт контракта. Ой, 
я тебя умоляю, не вдумывайся, тебе не по-
нять, иди, придумай шутку, заработай де-
нег, шо ты там еще умеешь. Корпоратив 
проведи, ну я не знаю, видос запиши, «тобі 
личить твоє заняття». Не говори, кстати, на 
украинском — он у тебя еще хуже, чем мой.

Смерть ходит в берцах, мальчик, ку-
рит ротманс-деми и служит в ЗСУ на від-

повідальній посаді. Смерть носит броник, 
не надевает каску, жрет не суши, а шаурму, 
разговаривает матом и ездит не на рейндже, 
а на волонтерском корче или «бэхе». 

Смерть вечером звонит домой, нарезает 
жінке задач, бо скоро весна і тре сіять, кла-
дет трубку, идет, убивает абизяну из АГС-а, 
выкурюет полсигареты, дозабивает улит-
ку, а потом перезванивает домой, бо забув 
спросить, як там у Людмилы Павловны, 
дочка поступила чи нет.

Смерть, мальчик — это камуфляжные 
люди с веселыми глазами, любящие и уме-
ющие убивать. А ты — иди, пошути, зара-
ботай себе еще денег и не мешай Смерти 
хранить сон моих сыновей.

Ты все перепутал, мальчик, это называ-
ется «прием для стрельбы с колена». Ой, я 
тебя умоляю, не вдумывайся, иди, приду-
май шутку и перестань уже так бояться, это 
реально прям видно, никто не убьет тебя, 
если ты проиграешь, честно. Даже если вы-
играешь — тоже.

Все будет хорошо.
Просто перестань, наконец, бояться.

#Смерть_не_станет_на_колени

Один из кандидатов в Президенты (не 
будем показывать пальцем, но это был 
Владимир Зеленский) неоднократно в ин-
тервью говорил, что готов договариваться 
с Путиным «о мире» и искать компромиссы:

«Легко. Надо говорить все очень просто. 
Что вы хотите? Ваши условия, че вы к нам 
пришли? Написали пункты — “шо надо, ре-
бята?” Потом бы я взял эти пункты, честно 
говоря, мир-то надо на наших условиях. А вот 
наши пункты. Где-то посередине бы сошлись».

Эти и предыдущие высказывания Зелен-
ского вызвали массовое возмущение укра-
инцев в соцсетях. Припомнили теперь уже 
кандидату и высказывания в эфире телека-
нала ТСН в марте 2014 года:

«Я очень хочу обратиться к господину 
Путину. Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Не допустите со своей стороны даже 
намека на военный конфликт. Потому что 
Россия и Украина — действительно брат-
ские народы. Если вы хотите, я могу вас 
умолять на коленях. Но не ставьте на коле-
ни, пожалуйста, наш народ».

Военнослужащий Алексей Петров опу-
бликовал в Facebook пост и фотографию с 
хэштегом  #я_не_стану_на_коліна, которые 
быстро превратились в флэшмоб. Сотни и 
тысячи пользователей — военнослужащих, 
ветеранов, гражданских — поддержали его 
своими постами. Поучаствовали и некото-
рые политики: президент Пётр Порошенко 
и народный депутат Ирина Геращенко.

Ветеран АТО и автор книг «Пехота» и 
«Пехота-2» Мартин Брест тоже поддержал 
начинание — в своём узнаваемом стиле.

В прошлом номере мы предлагали чи-
тателям отгадать, какие новости из РФ 
правдивы, а какие выдуманы — и обе-
щали дать правильные ответы. Так вот: 
все новости были правдивы, потому что 
там такой лютый пиздец у кацапов, что 
фантазия просто отказывает. 
Давайте вместе насладимся этим пиз-
децом опять.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ШАМАНЫ 
СОЖГЛИ ВЕРБЛЮДОВ ДЛЯ 

УКРЕПЛЕНИЯ РОССИИ 
В Иркутской области бурятские шаманы 

сожгли пять верблюдов. Они объявили это 
ритуалом жертвоприношения для укре-
пления России и её народов. По мнению 
организаторов обряда, верблюд является 
«исключительным подношением с исклю-
чительными же целями, которое берутся де-
лать лишь шаманы высшего посвящения». 
Заместитель верховного шамана Артур 
Цыбиков заявил, что обряд проводился с 
целью «помочь нашему государству, нашим 
людям, народам». Кроме того, это должно 
помочь восстановить культурные ценности 
«которые приведут к возрождению нашей 
страны».

РОССИЙСКИЙ РЭПЕР ОГРАБИЛ 
СОБСТВЕННЫХ ПОКЛОННИКОВ ЗА 

«НАЗОЙЛИВОСТЬ»
В Новокузнецке (Кемеровская область) 

полицейские задержали рэпера, который 
ограбил своих поклонников за их «назойли-
вость». В полицию обратились два молодых 
человека. Они рассказали, что на них напал 
неизвестный и украл два мобильных теле-
фона и две тысячи рублей. 

Вскоре полицейские выяснили, что за 
день до этого потерпевшие были на кон-
церте местного рэпера в одном из ночных 
клубов Новокузнецка. После концерта по-
клонники хотели пообщаться с артистом, 
но это разозлило музыканта: он несколько 
раз ударил и ограбил потерпевших.

В ЖУКОВКЕ ОПЯТЬ ИЗБИЛИ 
БЛОГЕРА ЧЕСАЛИНА, 

ОТКУСИВШЕГО ПАЛЕЦ ОБИДЧИКУ 
Брянский блогер и рыночный торговец 

Владимир Чесалин был избит неизвестны-
ми на рынке в Жуковке.

В феврале прошлого года Владимира Че-
салина тоже избили на рынке средь бела 
дня. Однако Владимир в долгу никогда не 
оставался. Ранее в драке с торговцами-ю-
жанами одному из них он откусил палец. 

При этом блогер заявил, что членовреди-
тельство получилось нечаянно..

РОССИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО 
ОБВИНИЛО УКРАИНУ ВО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ДЕЛА США
Украина открыто вмешивается во вну-

тренние дела США, считают в российском 
посольстве в Вашингтоне. Речь идет о тре-
бовании Киева запретить в американских 
кинотеатрах показ фильма «Т-34» о совет-
ских военнопленных. В посольстве отметили, 
что украинские коллеги составили список 
кинотеатров, где планируются сеансы, «для 
организации «общественного» давления».

19 февраля показ «Т-34» отменили в 
Сан-Франциско.

КЛОУНЫ ПРОТИВ ДЕОЛИГАРХИЗАЦИИ
Анонимка

Наша редакция поздравляет олигарха 
Игоря Коломойского с пятидесятишести-
летием, которое приключилось по графику: 
13 февраля.

И приключилось ещё так, что гостей на 
праздновании дня рождения развлекал 
известный шоумен Владимир Зеленский, 
упорно отрицающий свои связи с олигар-
хом Коломойским. И всё было бы ничего, 
если бы Зеленский ограничился тем, что он 
шоумэн — но он же ещё хочет стать прези-
дентом Украины. Зачем-то. А зачем?

Всё дело в том, что процесс деолигархи-
зации в Украине — идёт. Он выглядит не 
совсем так, как мы ожидали, что позволя-
ет нам, конечно же, продолжать задавать 
риторические вопросы типа «Почему Ах-
метов не сидит». Но вот простой перечень 
досадных и неприятных вещей, которые 
произошли с одним только Коломойским 
в последнее время:

• С начала лета 2018 года НБУ подал око-
ло 150 исков против компаний Игоря Коло-

мойского — многие в связи с махинациями 
вокруг рефинансирования «ПриватБанка».

• Хозяйственный суд Днепропетровской 
области удовлетворил иск НБУ к компании 
Коломойского «Арлан» о залоговом иму-
ществе: офисные помещения в г. Днепр 
стоимостью 17,6 млн грн.

• Печерский районный суд Киева наложил 
очередной арест на активы группы «При-
ват» по делу о растрате 19 млрд кредитов 
рефинансирования. Под арестом оказалось 
около 1 500 объектов имущества компа-
ний, подконтрольных Игорю Коломойскому 
и Геннадию Боголюбову, от тепловозов до 
курорта «Буковель».

• И это не произвол «злочинной влады»: 
высокий суд Лондона вынес постановле-
ние об аресте активов бывших акционеров 
ПриватБанка во всем мире на основании 
доказательств касательно выведения из 
«ПриватБанка»2 миллиарда долларов.

Понятно, почему Коломойскому нужен 
свой, карманный и подконтрольный Пре-
зидент Украины?

И почему его не устраивает Порошенко?

̶ш̶т̶и̶б̶л̶е̶т̶ы̶  резко оттолкнул от 
себя микрофон.

Ясен пень, балалаек разорвало всем кол-
хозом у них в балалайне, и этому случаю 
были посвящены выпуски телепрограмм 
в прайм-тайм, где ведущие пропагандоны 
мордора виртуозно надували лаптеногих 
говном и гневом до размеров цеппелина.

Ну а нам шо? А нам хорошо. Чем быстрее 
их там всех поразрывает, тем чище ветер с 
той стороны.

Кто такой Кирилл Вышинский? 
Это бывший журналист, руководитель 

филиала российского информагентства 
«РИА Новости» — «РИА Новости Украина».

СБУ обвиняет его в создании подрывной 
пророссийской информационной сети на 
территории Украины,  а также в государ-
ственной измене.

По данным сайта «Миротворец», весной 
2014 года работал в Крыму, где с подкон-
трольными ему журналистами выпускал 
материалы, которые оправдывали аннек-
сию Крыма Россией. За эту деятельность 
Вышинскому закрытым указом президента 
России вручили награду РФ «За возвраще-
ние Крыма». Также награжден российской 
цацкой «За заслуги перед отечеством» за 
так называемое «объективное освещение 
событий в Крыму».

15 мая 2018 года работники СБУ обыска-
ли офис «РИА Новости Украина» в Киеве и 
задержали Вышинского. Сейчас он находит-
ся под арестом.
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ВІД УКРАЇНСЬКОГО МІЛІТАРНОГО ПОРТАЛУ

протоієрей Олександр Дєдюхін, Православна Церква України

Жив такий собі єпископ з ім’ям Гедеон і прізвищем Харон. І по 
суті своїй абсолютно відповідав прізвищу — служив перевізником 
до пекла для душ українців, та ще й брав за це гроші. Бо служив 
у московському патріархаті, дурив людей, молився за Пуйла та 
Кирила та благословляв вбивати українців. Також на місці найдав-
нішого кам’яного храму Києва поставив МАФ, в якому і робив свої 
чорні справи. А ще подав до суду на Верховну Раду України за те, 

що вона звернулася до Патріарха Варфоломія за Томосом. 
Коли українці побачили таку запеклу діяльність Харона, то почали за нього молитися.  Сайт 

«Миротворець» вніс єпископа МП до своєї бази ще в 2018 році і одразу почав молитися, про 
що вони і засвідчили в себе на сторінці у фейсбуці: «ЦЕНТР МИРОТВОРЕЦ с 22.06.2018г. ВСЕМ 
СОСТАВОМ МОЛИЛСЯ! Челом били, иконы лобызали, усердно постились, кадилами чадили 
иии.... Всемилостивый Господь внял нашим молитвам! Слава Богу и слава Украине!» 

А що ж наш пекельний піп? Він, не зважаючи на наші молитви, не заспокоївся, а поїхав до 
США жалітися на злочинну українську владу, яка сприяла наданню Томосу українській Церкві. 
Там стукач з ФСБ великих успіхів не мав і знов вирішив повернутися до України, але на своєму 
зворотньому шляху був зупинений українськими прикордонниками, які чемно, але твердо 
промовили: «Геть московського попа!» та не пустили агента РПЦ ФСБ до України. 

Потім ще виявилося, що в того Харона паспортів — як в шпигуна з фільмів, на під-
ставі чого український паспорт йому анулювали, а згодом і заборонили в’їзд взагалі. 
Коли пекельного агента депортували, йому запропонували обрати, в яку країну він хоче 
відправитися. І — о диво! Він чомусь не схотів їхати на Росію, а надав перевагу США. 
Непослідовний, падлюка.

ХВИЛИНКА ДУХОВНОСТІ

НОВИНИ АРМІЇ
Гліб Бабіч 

На війні відбувся 
ланцюг подій.

Потужний. Важ-
ливий. Знаковий. Той, що багато про що 
говорить. Здавалося б.

10 гірсько-штурмова бригада за п'ять днів 
знищила чотири одиниці техніки російсько- 
окупаційних військ. На військовому сленгу 
це називається "заПТУРили".

Чотири постріли, чотири ракети — чотири 
влучення. Українським комплексом "Стугна" 
(хоча "вони" стверджували, що це Джавелі-
ни. Ой, а може таки Джавеліни? Ну, хоча б 
два з чотирьох?)))

30.01 — КАМАЗ з бойовиками;
31.01 — МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
03.02 — МТ-ЛБ з ЗУ-23-2 та розрахунком;
04.02 — КРАЗ з бойовиками.
Всі випадки сталися під час спроби збли-

ження ворожих сил з нашими позиціями 
і спробі атакувати. Всі випадки лежать в 
рамках права ЗСУ на адекватну відповідь. 
Ні, це не "спеціально запрошені фахівці". Це 
кілька РІЗНИХ штатних розрахунків бригади 
(документи подані на нагородження).

Це демонстрація сили Армії. Це демон-
страція ступеня вишколу і готовності Ар-
мії. Це характерний приклад того, як армія 
воює, і реагує на дії противника. Це яскра-
ва картина того, як виглядає зараз війна 
з агресором. Яка не закінчилася від слова 
"зовсім".

Нарешті, це підтвердження якості та мощі 
зброї, розробленої і виробленої в Україні.

Всі ці події висвітлені по офіційних кана-
лах. Це не піар. Це не можна зімітувати або 
інсценувати. Це не можна купити і сфаль-
сифікувати. До того ж, це безсумнівний 
успіх. Це, нехай позиційна, але явна і впев-
нена перемога.

Ще раз. Чотири одиниці техніки супро-
тивника. За п'ять днів. Кожен постріл — 
влучення. Різними розрахунками однієї 
бригади. В рамках штатних бойових дій. 
Це знакова подія, предмет гордості і ува-
ги, правда? Тільки де реакція? Захоплення, 
гордість, хоча б схвалення? Де ці сотні по-
стів у соціальних мережах? Лайки, пощи-
рення?

Де "шквал" у ЗМІ? Де це тепле і щире: 
"Молодці, хлопці!".

Ой ні.
Дуже багато людей зайняті. Вони носять-

ся зі збільшувальним склом за будь-якими 
вадами армії. Роздмухують кожен слух. По-
лощуть фейки про комбригів і жують брех-
ню про "голих-босих". Солодко базікати про 
інше. Про "армію, яка не воює". Про "заборо-
ну на відповідь". Про аватарів і контрабанду. 
Про те, що "війна, насправді — закінчилася". 
Про відсутність нової техніки і ліміт на ви-
трату боєприпасів.

Як легко, приємно продавати "зраду". Ки-
нути дріжджів в будь-яке незначне лайно, і 
не помічати великого і очевидного. Армію 
простіше вимазати в бруді і не помічати.

У когось на це є серйозні політичні резо-
ни. А хтось просто "відпирає" власну совість, 
виправдовуючи власні гріхи і бездіяльність.

Це не заважає армії воювати, вдоскона-
люватися і нарощувати сили.

Це заважає багатьом адекватно оцінюва-
ти ситуацію, країну, війну і вибирати власні 
пріоритети. Я просто показав на прикладі 
своєї 10 бригади те, що дійсно відбувається. 
У низці подібних подій на фронті і в країні. 
Просто їх треба бачити. Щоб не жити в тем-
ному просторі, з добровільно вимкненим 
світлом.

Чотири одиниці ворожої техніки за п'ять 
днів. Дійсно дрібниці. Ми працюємо. Не дя-
куйте.

#10БРИГАДА

БІЛЬШЕ СОТНІ Т-64 ЗРАЗКА 2017-ГО 
РОКУ НАДІЙШЛО ДО ЗСУ. ДП “Харківсь-
кий бронетанковий завод” вже поставив до 
Збройних Сил України понад 100 одиниць 
модернізованих за зразком 2017-го року 
танків Т-64. Під час модернізації танку Т-64 
він отримав тепловізійні приціли, цифрових 
радіостанцій, засоби супутникової навігації 
та новий динамічний захист.

* * *“ТОР” ТА “КУБ” ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО БОЙ-
ОВОГО СКЛАДУ ЗСУ. Головнокомандувач 
Збройними Силами України – Начальник 
Генерального штабу Збройних Сил України 
Віктор Муженко розказав, що зенітно-ракет-
ні комплекси “Тор” та “Куб” повертається до 
бойового складу протиповітряної оборони 
Сухопутних військ ЗС України. Про це він 
повідомив в себе на офіційній сторінці у 
Facebook під час випробувань модернізо-
ваних комплексів на Державному випробу-
вальному полігоні “Ягорлик” у Херсонській 
області. На модернізованих зенітно-ракет-
них комплексах замінено аналогові системи 
на цифрові, що значно підвищує ефектив-
ність та термін роботи ЗРК.

РСЗВ “ВЕРБА”: СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО 
РОЗПОЧАТО. Державне підприємство “Ше-
петівський ремонтний завод”, розпочинає 
серійне виробництво передових реак-
тивних систем залпового вогню “Верба”. 
Цього року у Збройних Силах України бу-
дуть сформовані перші штатні підрозділи 
озброєні реактивною системою залпового 
вогню “Верба”.

* * *50 ОДИНИЦЬ АВТОТЕХНІКИ ОТРИМА-
ЛИ ЗСУ З ПОЧАТКУ РОКУ. Центральна ав-
томобільна база зберігання та ремонту у 
Старокостянтинові, що на Хмельниччині, з 
початку року передала у військові части-
ни Збройних Сил України півсотні зразків 
автомобільної техніки. Це як нові сучасні 
та потужні КРАЗи і Богдани, так автомобілі 
радянського виробництва, які пройшли не-
обхідний ремонт і відновлення.

Минулого року особовий склад бази від-
правив до Збройних Сил України близько 
тисячі одиниць автомобільної техніки.

Президенты Украины, Польши и Литвы 
посетили штаб ЛитПолУкрбриг

Русофобия на марше
 Президенты Украины, Польши и Лит-

вы Петр Порошенко, Анджей Дуда и Даля 
Грибаускайте 22 февраля встретились с 
личным составом общего украинско-поль-
ско-литовского военного подразделения 
ЛитПолУкрбрига имени Великого гетмана 
Константина Острожского в Люблине. Об 
этом сообщает пресс-служба президента 
Украины в пятницу.

Лидеры государств приняли доклад ко-
мандира бригады, украинского военного 
– полковника Дмитрия Братишко, который 
возглавляет международное подразделение 
с 2018 года.

Во время церемонии встречи прозвучали 
государственные гимны Украины, Литвы и 
Польши и были подняты государственные 
флаги стран. Военнослужащие бригады 
прошли маршем перед президентами. Пре-
зиденты также познакомились с работой 
командного пункта ЛитПолУкрбрига.

Напомним, 19 сентября 2014 года в Вар-
шаве министры обороны Украины, Польши 

и Литвы подписали договор о создании 
совместной военной бригады – ЛитПолУ-
крбриг. Согласно предварительным дого-
воренностям, общая численность бригады 
должна составлять почти 2,5 тысячвоенных, 
из которых из Украины – 545, из Литвы – 
650 и из Польши – 1250.

Бригада создана для участия в междуна-
родных операциях, проводимых на осно-
вании мандата Совета Безопасности ООН и 
решений уполномоченных органов Литвы, 
Польши и Украины. Место дислокации бри-
гады – польский Люблин.

Олена Монова

Никогда такого 
не было — и вот 
опять! Не успело 
затихнуть эхо от 
криков распятой в 
трусиках прямо в 
Борисполе неосто-

рожной балалайки, которую не 
пустили в Украину погранич-
ники с ледяными лицами, как 
снова грянуло.

К богоугодному русофобско-
му шабашу присоединился сам 
Президент Порошенко. Хотя, 
если честно, он от него и не от-
соединялся никогда, являясь 
чемпионом по вдуванию под 
хвост кремлевскому плюгавцу.

На этот раз Порошенко вир-
туозно распял в кулуарах Ге-
нассамблеи ООН российского 
пропагандона из программы «Двести», 
ой, «Вести», «двести» — это из другой 
рубрики. Так вот этот самый пропагандон, 
Валентин Богданов, коварно подстерег По-
рошенко, сунул ему микрофон прямо в нос 
и спросил, когда же отпустят из секретных 
тюрем СБУ другого балалайного пропаган-
дона, Кирилла Вышинского.

— Слушай сюда, гондон, тьху, пропаган-
дон, хотя это одно и то же, — сказал Петр 
Алексеевич.

Ну здесь я, конечно, трохи вам припизд-
нула, и так он не говорил. А сказал он на 
самом деле вот такое:

— 24 украинских моряка находятся у вас 
незаконно в тюрьме. Вы обязаны извинить-
ся перед нашими пленными и немедленно 
их освободить, потому что вы — агрессор, 
вы — нарушитель международного права. 
И вы, и ваш лидер — убийцы украинцев! — 
вот так на самом деле сказал Президент и 
плюнул на пропагандонские штиблеты рез-
ко оттолкнул от себя микрофон.

Ясен пень, балалаек разорвало всем кол-
хозом у них в балалайне, и этому случаю 
были посвящены выпуски телепрограмм 
в прайм-тайм, где ведущие пропагандоны 
мордора виртуозно надували лаптеногих 
говном и гневом до размеров цеппелина.

Ну а нам шо? А нам хорошо. Чем быстрее 
их там всех поразрывает, тем чище ветер с 
той стороны.

Кто такой Кирилл Вышинский? 
Это бывший журналист, руководитель 

филиала российского информагентства 
«РИА Новости» — «РИА Новости Украина».

СБУ обвиняет его в создании подрывной 
пророссийской информационной сети на 
территории Украины,  а также в государ-
ственной измене.

По данным сайта «Миротворец», весной 
2014 года работал в Крыму, где с подкон-
трольными ему журналистами выпускал 
материалы, которые оправдывали аннек-
сию Крыма Россией. За эту деятельность 
Вышинскому закрытым указом президента 
России вручили награду РФ «За возвраще-
ние Крыма». Также награжден российской 
цацкой «За заслуги перед отечеством» за 
так называемое «объективное освещение 
событий в Крыму».

15 мая 2018 года работники СБУ обыска-
ли офис «РИА Новости Украина» в Киеве и 
задержали Вышинского. Сейчас он находит-
ся под арестом.
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Оленка дивиться на тебе 
трохи з підозрою:  
чи ти бува не 
проголосуєш за 
безвідповідальних 
популістів. 
 
Не треба розчаровувати 
Оленку.

За численними проханнями читачів, 
розмір цицьок було сильно збільшено.  
Приємного перегляду!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Иван Костенко

Что мы видим на картинке?
1. Мышка вырыла норку на обратном 

скате балки/оврага, чем сэкономила силы 
и замаскировала выполнение работ от про-
тивника.

2. Мышка выполнила вход с перепадом 
высоты для защиты от осколков и сохра-
нения тепла.

3. Мышка оборудовалась под прикрытием деревьев — есть шанс 
воздушного подрыва мин.

4. Мышка установила систему видеонаблюдения (а вы думали 
это окно в блиндаже?).

5. Мышка вырыла блиндаж выше уровня дна оврага для защиты 
от воды.

Мышка внимательно изучила «Наставление для инженерных 
войск. Полевая фортификация.» 

Мышка молодец. Будь как мышка.

Назар Розлуцький 

Є такі, хто думає, 
що підтримувати 
чинну владу, армію, 
єдину православ-
ну церкву і процес 
українізації — це 
шлях у рускій мір. Я 

маю для вас погані новини — ви холерно 
помиляєтеся. Рускій мір в Україні можливий 
лише тоді, коли наша держава буде слабкою 
і беззахисною.

Ні, влада України не дорівнює владі Запо-
ребрика. Так, у нас при владі повно всіляких 
підарасів (хоча, заради справедливості, вар-
то зауважити, що таки менше, аніж до Рево-
люції). Трапляються брехуни, корупціонери, 
дурні, чужі маріонетки і доморощені клоуни. 
Але владу в Києві ми змусимо рахуватися 
з собою, якщо справді буде треба, владу 
в Москві — ніколи. У цьому і є фундамен-
тальна різниця. Один занадто борзий гоп-
нічок, який у минулому крав шапки, може 
підтвердити це із власного досвіду. І ще 
одне: за увесь час незалежності українська 
влада не розв’язала жодної загарбницької 
війни і не чинила терактів задля підняття 
власного рейтингу. А це важливий показ-
ник. Тепер пригадайте Запоребрик, почи-
наючи з 1991 р.: Молдова, Грузія, Україна, 
Сирія. Плюс Чечня. Плюс підриви житлових 
будинків на початку 2000-х.

Ні, наша мілітаризація не дорівнює мок-
шанській. Бо мокші увесь час сунуть свого 
носа в чужі справи, прикриваючись тим, що 
вони захищають "саатєчєствєнніков" або 
виконують "інтернаціональний обов'язок". 
А ми зазнали вторгнення і захищаємо свої 
землі, свої кордони, закріплені у Конститу-
ції і міжнародно визнані. Якщо мокші при-
пинять свої війни, на територіях тих воєн 
встановиться мир. Якщо ми припинимо 
свою війну, нас не стане — мокші нас тупо 
винищать. І ще: врахуйте, що головним про-
тивником Запоребрика вже понад 70 років є 

міфічна Омерика, воювати з якою, одначе, 
Запоребрику сцикотно, а відтак страждають 
чомусь українці, грузини, чеченці, молдава-
ни, сирійці… А відтак критикувати мілітари-
зацію тих держав, які постраждали від агре-
сивних дій Запоребрика, можуть хіба що 
довбні, а якщо це роблять ще й громадяни 
постраждалих держав, то інакшим словом, 
аніж єбанати, назвати їх важко.

Ні, створення української православної 
церкви не дорівнює гундяївському шама-
нату. Бо російська церква є інструментом 
експансіоністської політики Кремля, а наша 
— законним правом української православ-
ної громади на ставропігію. Так, Бог один і 
все таке (якщо Ви взагалі допускаєте його 
існування), але він один для всіх, що не за-
важає кожній релігійній громаді мати власні 
органи церковного управління. Так, Томос 
і створення Православної Церкви України 
— це не стільки про віру, скільки про ад-
міністрацію, фінанси та ідеологію, але ці 
речі завжди ідуть комплектом до будь-я-
кої церкви. І віддати ці козирі під контроль 
фсбшно-кокаїновій РПЦ — це як вистрели-
ти собі в ногу.

Ні, українізація не дорівнює русифікації 
навпаки. Бодай тому, що українська мова на 
цих теренах — явище природнє, а її витіснен-
ня російською — адміністративний примус 
окупаційної влади. З часів Петра І і аж до 
1990 року українську мову піддавали утискам 
на території України, за різними підрахун-
ками, від 40 до 120 разів! І її теперішня 
популяризація — це не бажання відповісти 
тією ж монетою (і не до кидання монет вона 
зводиться, якщо тут хтось про вибрик Ніцой 
згадає), а банальне повернення належного їй 
місця у державі та серед населення.

Тому не плутайте Божого Дару з яєшнею, 
а елементарні процеси державобудування з 
агресивною доктриною йобнутої бензоко-
лонки, яка думає, що вона імперія. Бо цим 
ви розчищаєте шлях тому самому рускому 
міру в Україну. Який і вас, зрештою, теж не 
пошкодує.

УКРАЇНА — НЕ РОСІЯ

Руслан Горовий
Сталася колись в Попасній історія, яка 

прогриміла широко на весь союз. Вопщім на 
одній вулиці стали відбуватися странні вєщі. 
Спочатку у Валентини Пузанчихи, шо зелені 
ворота, зникла машина дров. Привіз зять в 
четвер, вивалив самосвал чурбаків на вулиці, 
а на ранок Валя вийшла, аж дров і нема. Діль-
ничний прийшов, потилицю почухав, взяв 
заяву і пішов. А через пару днів у Маруськи 
Кривої вночі все гівно вигрібної ями з туалета 
рівним слоєм опинилося на городі. 

Цього разу дільничний взагалі не прийшов, 
тіпа я ще в вашому говні буду копирсатися. 
Аж гівно на місці? Не вкрали? Ну й харашо. 

А потім взагалі страшне сталося — у 
Толіка-ветерана зникло три бідона бражки 

і самогонний апарат. І шо характерно — то 
все під міліцією зранку знайшов діжурний.

Вопщім кожному було зрозуміло, шо на 
районі завелася якась банда. І це поки речі, 
а як людей різать начнуть? Люди чуть не 
бунтувать, бо страшно. Но міліція всіх за-
спокоїла, мол не переживайте, порішаєм.

Ну і минуло може тижня зо два, як зран-
ку на вулиці лемент, собаки всі як пока-
зилися. Казали даже вроді постріли хтось 
чув, но не точно. Повибігали всі, бачать 
— ведуть міліціонери чотирьох пацанів 
місцевих. Років по вісім їм. І дівчинка ще, 
Маруськи кривої онука. Толік-вєтєран потім 
всім розказував, шо дивиться, як ведуть ді-
тей, а перед очима — як молодогвардійців 
ніби фашисти ведуть. Розказував і плакав.

Люди кинулися до міліції, но лейтенант тіпа 
тихо, ша. Це підозрювані в бандітізмі. Їх вроді 
як застали за переноскою зниклих дров.

Вопщім потім з’ясувалося, шо діти на-
читалися дурні про Тімура і його команду 
і рішили робить добро. Но тайно. Одної 
ночі перенесли дрова в посадку, де потро-
ху все порубали. А поки процес йшов, то 
розкидали бабі удобрєнія, бо вона весь час 
сусідкам жалілася, шо самій важко. Ну а як 
дрова хотіли вернуть назад в сарай, то їх і 
попалили. Діти й про самогон зізналися, но 
вєтєран твердо стояв на своєму, шо то точно 
не в нього, мол діти в темряві попутали, він 
таким не займається. 

Вопщім про дітей навіть в піонерській 
правді писали, які вони молодці. Даже хоті-
ли фільм знімать, но совок розвалився, і 
все заглохло.

АНЕКДОТИ 
ПРО МОСКАЛIВ

БО ШО ЗА ГАЗЕТА БЕЗ 
АНЕКДОТІВ

Приходить син до тата і питає: 
— Тату, скажіть мені, як то так: в нас хата 

на три поверхи, дві машини, купа худоби...
курей, качок, індиків — неміряно... А ви ніде 
не робите, і мама ніде не робить... Звідки то 
всьо береться?

— Ну, сину... ти вже ходиш до десятої 
кляси... Муші ті колись сказати правду: 
там-о в стодолі за дверима є сокира... Я 
беру її і кожної ночі йду на дорогу за селом. 
Там-ка луплю москалів, шо від них заберу 
— з того і жиємо. Ти сину вже великий — 
йди і ти попробуй тої справи... 

Син нагострив сокиру, запасся ножами, 
пішов... Зранку вертається...

— Тату! Тут шось не то......Я забив сорок 
три москалі, а чистого заробітку 27 гривнів 
і 34 копійки..... 

— Ну, сину....Таке воно життя: копієчка до 
копієчки, копієчка до копієчки...

* * *Зустрілися якось українець з амери-
канцем, почали вихвалятися, кожен свою 
країну хвалить. Аж в них зайшла розмова 
про гори. Американець говорить: «У нас 
такі гори, що як гукнеш, то відлуння п’ять 
хвилин триває». Українець каже йому: «Ну 
то їдем, подивимось».

Приїхали, вилізають на вершину, амери-
канець кричить з гори: «Hello !!!»

А луна у відповідь: «Hello... ello... llo... o...»
А українець каже: «Та хіба це гори? У нас 

он у горах луна по три години тримається!» 
Американець: «Ну поїхали, подивимося». 
Поїхали, вилазять вони на Говерлу і украї-

нець кричить: «В Карпатах москаль!!!»
А у відповідь: «Де москаль?!.. Де мо-

скаль?!.. Де москаль?!.. Де москаль?!.. Де 
москаль?!.. Де москаль?!..»

#РОДОМНЕЗКИЄВА


