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ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ

Модель и танцовщица марокканского 
происхождения Иман Фадил, которая долж-
на была стать ключевой свидетельницей в 
деле против экс-премьера Италии Сильвио 
Берлускони умерла. Причиной смерти назы-
вают отравление «смесью радиоактивных 
веществ». Итальянские СМИ напоминают 
о деле Литвиненко и прямо говорят о «рус-
ском следе» в этой смерти.

* * *ВМС США заложили в проект бюджета на 
2020 год разработку и приобретение двух 
беспилотных роботизированных кораблей. 
Основой проекта станут наработки, полу-
ченные военными в рамках ранее не реали-
зованного проекта Overlord («Повелитель»).

* * *Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) и Европейский союз запускают 
в Украине кредитную линию EU4Business-Е-
БРР. Она предназначена для поддержки 
малого и среднего бизнеса, а также для 
помощи компаниям в использовании воз-
можностей, предоставляемых Соглашением 
о зоне свободной торговли с ЕС.

* * *Американский банк JPMorgan Chase & Co. 
напрямую одолжил правительству Украи-
ны около 350 миллионов долларов путем 
выкупа десятилетних евробондов. Выкуп 
облигаций, выпуск которых был органи-
зован самим банком, является отходом от 
стандартной практики.

* * *В Украину вернулась грамота Петра I с 
поставлением митрополита Иосафата (Кро-
ковского) на Киевскую митрополию. Доку-
мент был вывезен из Киева во время Второй 
мировой войны. Грамоту украинскому послу 
передал госсекретарь МИД Германии Валь-
тер Линднер.

* * *В Венесуэле начались перебои в системе 
водоснабжения ряда городов, что повлекло 
острую нехватку питьевой воды – гражда-
нам страны приходится черпать загряз-
ненную воду из рек и других водоемов. В 
некоторых местах питьевую воду можно 
приобрести исключительно за доллары. 
Причиной проблем послужило продолжи-
тельное отключение электроэнергии.

Вот что бывает, когда страной управляют 
популисты, социалисты и коммунисты.

* * *Международная федерация лёгкой атле-
тики (IAAF) продлила запрет для российских 
спортсменов выступать на международных 
соревнованиях под национальным флагом, 
потому что россияне не хотят предостав-
лять данных расследования в московской 
антидопинговой лаборатории и все еще не 
оплатили расходы на расследования, кото-
рые провели в международной федерации.

* * *На латвийско-российской границе завер-
шены строительные работы по возведению 
забора из колючей проволоки. Длина за-
бора 93 километра, но всего планируется 
укрепить более 280 километров границы.

Прибалты всё понимают...

Інфраструктура українського війська, не 
без складнощів і проблем, однак розви-
вається. Критикам, очевидно, є за що заче-
питися — і нормативне поле недосконале, і 
процедури «багатошарові» та тривалі, і тра-
диційно багатьом експертам «прозорості» 
замало, хоча наразі Міноборони у темі за-
купівель повністю та ефективно орієнтоване 
на майданчик «ProZorro».

ЦЕГЛИНА ЗА ЦЕГЛИНОЮ
Якщо відкинути зайву демагогію і враху-

вати стартові умови, в яких держава розпо-
чала реанімувати власне військо, зокрема, 
відновлювати полігонне та навчальне госпо-
дарство, будувати нові казарми, гуртожитки, 
їдальні, пункти постійної дислокації, арсена-
ли тощо, можна сказати, що Збройні Сили 
нарешті почали ресурсно зростати. Відне-
давна держава вкладає не лише у витратну 
компоненту власної обороноздатності, як то 
озброєння, техніку, однострої та продоволь-
ство, а й взялася за буквально фундамен-
тально-стратегічні речі. Це сигналізує і про 
ознаки оздоровлення економіки, і про як 
планування, так і реалізацію важливих для 
безпеки країни ініціатив та проектів.

Знову-таки, головним регулятором зі 
стримувальною дією тут є стан національ-
ної економіки та зміна підходів у реалізації 
масштабних проектів. Доволі показовим і 

обговорюваним у суспільстві є намір Міно-
борони у рамках президентської ініціативи 
збудувати 184 казарми поліпшеного пла-
нування і покращити таким чином умови 
проживання майже 23 тис. військовиків у 
всій державі. Причому ці житлові комплек-
си не віддалені від місця служби ратників, 
а фактично є реанімацією військових мі-
стечок відповідних частин і підрозділів. Чи 
не вперше у подібній вітчизняній практиці 
в архітектурних і дизайнерських рішеннях 
абсолютно враховано думку й побажання 
тих, хто експлуатуватиме це житло. А також 
волонтерів-будівельників, небайдужих до 
того, в яких умовах житимуть військові. У 
них обов’язково будуть власні зони ком-
форту — і не лише в гуртожитках та кварти-
рах нових військових містечок, а й на полі-
гонах. Наочно і в повній красі ми це дуже 
скоро зможемо побачити по завершенню 
спорудження першої черги сучасного та-
бірного містечка у міжвидовому центрі під-
готовки в Широкому Лані та кількох інших 
локаціях, де запланована розбудова подіб-
ної інфраструктури. Зокрема, вже можна 
говорити про тверді перспективи завер-
шення будівництва комплексних табірних 
містечок у Старичах на Львівщині й Дачному 
в Одеській області.

Скільки б недоброзичливого «чорнила» 
не вилили декотрі адепти вселенської «зра-
ди» на млин «все пропало», а вже зараз 
можна побачити на більшості майданчиків 
активну роботу будівельної техніки. Низку 
об’єктів уже здано, або їх здадуть ближчим 
часом. Не скажу, що тут усе відбувається 
геть райдужно та ідеально, але завдяки 
політичній волі керівництва держави, обо-
ронного відомства й незламній вірі когор-
ти ентузіастів в успіх починання, навіть у 
скептиків змінюється риторика і масштаб 
публічних претензій до тих, хто робить цю 
справу. Ніхто не казав, що буде легко. Це 
розуміють всі: від вищого керівництва дер-
жави та Міноборони до бетонярів і мулярів, 
котрі матеріалізують мрію тисяч військово-

службовців про пристойне житло. Житло як 
мотивацію і житло як перспективу.

ГОЛОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ —  
АРМІЯ БУДУЄТЬСЯ

Так, існують певні юридичні неузгодже-
ності, суперечки поміж учасниками тендер-
них процедур, не завжди партнери вчасно 
і якісно виконують пункти укладених угод 
та роботи, проте є головний результат — 
фундаменти, стіни, споруди, комунікації су-
часної армії. Я б назвав увесь цей здобуток, 
який Україна лише почала примножувати, 

нерухомим ресурсом нашої майбутньої пе-
ремоги у тривалій битві за власну Державу.

Звісно, жонглювати ідеями та думками з 
приводу того, що можна було зробити кра-
ще чи більше, значно легше, аніж збудува-
ти хоча б одну казарму, арсенал, полігонне 
містечко чи базу для дислокації бригади. 
Товариство, а давайте задумаємося: здані 
торік в експлуатацію відновлені чи збудо-
вані з нуля казарми, гуртожитки, їдальні, 
адмінкорпуси та навчальні об’єкти, бази 
реабілітації — це багато чи мало? А від-
новлення за рахунок виділеного цього року 
фінансового ресурсу декількох сотень вій-
ськових об’єктів — це багато чи мало? Іще 
хотів би, аби поборники публічності, проти 
яких я нічого не маю, врахували б у своїх 
висновках і той аспект, що завдяки роботі 
Міноборони із «ProZorro» вдалося досяг-
ти реальної економії практично на кожній 
казармі приблизно 2 млн гривень. Поясню 
«на пальцях». Середня очікувальна вартість 
однієї казарми відповідно до експертних 
звітів становила 17,3 млн. гривень, а вже 
за підсумками укладених договорів — 15,3 
мільйона (ще раз подякуємо «ProZorro» за 
загальну економію майже 300 мільйонів 
бюджетних гривень!). До речі, так само 
вдалося зекономити понад 39 мільйонів 
гривень під час реалізації проекту табірного 
містечка в Широкому Лані, і в Дачному-2 — 
14,5 мільйонів. Хтось щось подібне пам’ятає 
за добу нашої незалежності? Отож бо…

Іще кілька слів про будівництво житла для 
військових. Періодично лунають голоси про 
те, що оборонне відомство не займається 
стратегічним плануванням у цій темі і не 
вкладає ресурс у житлове будівництво. Це, 
м’яко кажучи, є інсинуацією, в яку вірить 
певна частина публіки, якщо її виголошують 
медійно, або ж соціально активні персони 
чи організації. І тут лише сказати, що МОУ 
здійснює власне будівництво, купляє жит-
ло за бюджетні кошти, виплачує грошову 
компенсацію за неотримане житло, укладає 
інвестиційні угоди із залученням небюджет-

них коштів, ще замало. Правда в тому, що 
Комплексна програма забезпечення житлом 
військовослужбовців, що діяла впродовж 
2011-2017 років, справді стала провальною. 
А як могло бути інакше, коли її бюджет був 
наповнений всього на 21,2%? Тим більше, 
що вартість спорудження такого житла була 
закладена незмінною від початку — 4767 
гривень за кв. метр у той час, коли станом 
на 1 січня 2018 року такий показник у дер-
жаві становив у середньому 11138 гривень. 
А це, вкупі з іншими чинниками, на які вій-
ськові аж ніяк не могли вплинути, суттєво 

віддаляло квартирні перспективи 
черговиків у погонах.

Взаємини оборонного відом-
ства із підрядниками мають 
складну еволюцію. Воно доне-
давна ставало жертвою недо-
бросовісних будівельників, су-
дова тяганина з якими нерідко 
ставила тимчасовий «хрест» на 
завершенні важливих для війська 
об’єктів. Така практика змусила 
Міноборони діяти прагматичні-
ше, застосовуючи договори з 
підрядниками, передбачивши 
жорсткі терміни робочого проце-
су, штрафні санкції у разі недо-
тримання останніх та можливість 
одностороннього розірвання 
таких угод. На жаль, означені 
перестороги у процесі публіч-
них закупівель таки згодилися в 
реальному житті. Приміром, так 
Міноборони в односторонньому 
порядку розривало договори з 
ТОВ «РІСТ», яке порушило умови 

виконання договорів по п’яти об’єктам на 
загальну суму контрактів близько 300 млн. 
гривень. Подібна історія трапилася і з ТОВ 
«Вінницька будівельна компанія».

Нагадаємо про останні  
військові новосілля:

Торік у грудні у 184-му Навчальному цен-
трі Національної академії сухопутних військ 
ім. гетьмана Петра Сагайдачного, що у Ста-
ричах на Львівщині, здали в експлуатацію і 
заселили 400 контрактниками гуртожитки 
покращеного планування. Загалом війсь-
кове містечко «Старичі» в майбутньому 
міститиме вісім двоповерхових казарм 
поліпшеного планування, де мешкатиме по 
125 осіб у кожній, два чотириповерхових 
гуртожитки для сержантського складу на 
53 кімнати, 64-квартирну багатоповерхівку, 
два чотириповерхових гуртожитки (кожен 
на 254 особи), чотириповерхову казарму на 
800 і три одноповерхових казарми на 300 
місць кожна.

80 родин звитяжців 92-ї окремої механі-
зованої бригади отримали ключі від щойно 
збудованих квартир. Загалом ця бригада 
у 2019-му стане єдиною бригадою в ЗСУ, 
повністю забезпеченою штатно-посадовим 
житлом.

У 2019 році заплановано завершити робо-
ту на 270 об’єктах військової інфраструкту-
ри, розпочату в попередні роки, зокрема І-ї 
черги табірних містечок на полігонах «Ши-
рокий Лан» та у смт. Черкаське, військових 
містечок «Дачне-1», «Дачне-2», навчальних 
центрів, завершити відновлення основних 
фондів на арсеналах, базах, складах. На 
виконання доручення Президента України 
вже розпочато реалізацію програми з бу-
дівництва штатно-посадового житла для 
сержантського складу. Триває проекту-
вання на будівництво 28 гуртожитків на 53 
кімнати кожен для проживання військово-
службовців сержантського складу у восьми 
областях.

Гордій Лучник

ЖИТЛО ЯК МОТИВАЦIЯ
I ЖИТЛО – ЯК ПЕРСПЕКТИВА

Штатний кіт нового 
військового гуртожитка. 
Броди, Львівська обл.
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«Економ-тиждень» з Дмитром Вовнянком
• АКТИВ. Кабінет міністрів України схва-

лив запуск реформи з розподілу Державної 
фіскальної служби, затвердивши положен-
ня про податкову та митну служби.

• ПАСИВ. Ціни виробників промислової 
продукції в лютому 2019 року порівняно з 
січнем зросли на 1,0%. В річному вимірі (до 
лютого 2018 року) ціни зросли на 10,2%.

• АКТИВ. Кабінет міністрів України скасу-
вав обов’язкове ведення книги скарг і про-
позицій на підприємствах роздрібної тор-
гівлі. Ведення таких книг на рік обходиться 
бізнесу в 125 млн гривень і, як правило, це 
оплачують покупці. Книги скарг замінять 
більш сучасними методами комунікації.

• АКТИВ. Обсяг зовнішньої торгівлі това-
рами України в січні 2019 року склав 16,701 
млрд доларів, що на 7% більше, ніж у січні 
2018 року (15,671 млрд доларів).

• АКТИВ. Обсяг зовнішньої торгівлі товара-
ми України з країнами СНД у січні-лютому 
2019 року склав 2,794 млрд доларів, що на 
7% менше, ніж за аналогічний період мину-
лого року (2,933 млрд доларів).

• АКТИВ. Ринок електронних грошей в 
Україні у 2018 році суттєво збільшився. 
Обсяг випущених електронних грошей зріс 
на 40% до 83,2 млн грн; обсяг операцій з 
електронними грошима збільшився майже 
у 2,5 рази до 7,225 млрд грн.

• АКТИВ. Державний Ощадбанк виплатив 
420 млн доларів в рамках погашення і ви-
плати відсотків за єврооблігаціями на 700 
млн доларів.

«Зради і перемоги тижня»  
з Дмитром Вовнянком

• ЗРАДА: У Києві на вулиці Банковій між ак-
тивістами “Національного корпусу” і поліцією 
відбулися сутички. Постраждало двоє полі-
цейських та працівник Національної гвардії.

• ЗРАДА: У Черкасах активісти “Національ-
ного корпусу”, які у суботу влаштували ак-
цію протесту під Адміністрацією президента 
вчинили бійку з поліцією та захопили сцену 
після виступу президента Порошенка. По-
страждали 22 працівника поліції.

• ПЕРЕМОГА: За час збройної агресії Ро-
сійської Федерації на Донбасі понад 7 ти-
сяч українських жінок-військовослужбовців 
стали учасниками бойових дій, 166 з них 
отримали бойові державні нагороди. На 
сьогодні в Збройних силах України працює 
і проходить службу майже 56 тисяч жінок, 
із них 26 тисяч є військовослужбовцями, а 
3,5 тисячі — офіцерами.

• ПЕРЕМОГА: СБУ викрила керовану спец-
службами Росії групу “Сапфір”, яка сфабри-
кувала майже 12 тисяч фейкових матеріалів.

• ЗРАДА: Владиславу Мангеру, підозрю-
ваному в замовленні вбивства виконувача 
обов’язків керуючого справами Херсонської 
міської ради Катерини Гандзюк, повернули 
паспорт для виїзду за кордон та зняли з 
нього електронний браслет.

• ПЕРЕМОГА: Міністерство фінансів збіль-
шило на 350 мільйонів доларів суму випуску 
10-річних єврооблігацій зі строком пога-
шення 1 листопада 2028 року. Організато-
ром випуску виступив JP Morgan.

• ЗРАДА: Журналісти програми “Наші гроші” 
11 березня оприлюднили фінальну частину 
розслідування щодо розкрадання в держав-
ному концерні “Укроборонпром”, у якій йдеть-
ся про те, що майже всі слідчі органи були 
проінформовані про корупцію в оборонній 
сфері, однак за хабарі закривали справи.

• ЗРАДА: Керівник Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури Назар Холодниць-
кий заявив, що Національне антикорупційне 
бюро України незаконно приховало від САП 
матеріали розслідування про розкрадання 
в державному концерні “Укроборонпром”.

• ПЕРЕМОГА: Міжнародний книжковий 
фестиваль “Книжковий Арсенал” отримав 
нагороду Лондонського книжкового ярмар-
ку International Excellence Awards 2019 у но-
мінації “Літературний фестиваль”.

• ПЕРЕМОГА: Шевченківський районний 
суд Чернівців засудив бойовика терористич-
ної організації “ДНР” до 10 років позбавлен-
ня волі з конфіскацією всього належного 
йому на праві власності майна, крім житла.

Алла Комарова  
та її проект «Радіо Тисячі Мазеп»

• Європа передає привіти нарасє. Євро-
парламент 403 голосами ухвалив резолю-
цію, яка закликає більше не вважати Ро-
сію стратегічним партнером ЄС. Народний 
депутат Володимир Ар’єв розповів, у чому 
там основні тези (спойлер: санкції допоки 
Крим не повернуть, де взяли, курви, а так, 
по мєлочі — Північний Потік гудбай, і ще 
трішки санкцій зверху).

• Світова організація торгівлі сказала, шо 
так втомилась, так втомилась від України, 
що обрала її головою Робочої програми зі 
статистики публічних закупівель.

• Стратегічні питання всередині країни про-
довжує вирішувати наш Президент – сьогод ні 
він підписав указ про призначення полковни-
ка Сергія Кривоноса заступником секретаря 

Ради національної безпеки і оборони.
• Ще одна позитивна новина прилетіла зі 

столиці – тут мер Кличко похвалився, що 
Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст 
світу за рентабельністю бюджетних інвес-
тицій а також отримав відзнаку за знижен-
ня бюрократії. Цю оцінку свого розвитку 
українська столиця отримала в конкурсі «fDi 
Location Awards», який щороку визначає най-
успішніші міста світу з точки зору інвестицій-
ної привабливості і проводить церемонію на-
городження найкращих під час міжнародної 
виставки нерухомості MIPIM у Каннах.

• Ну і моє улюблене — SkyUp Airlines знов 
відкриває нові напрямки зі столиці. Єрєван, 
Бургас та Варна по 2-3 рази на тиждень, 
ціни – від 1325 грн. А світ все ближче й 
ближче до усіх непосидюх.

• ЄС розширив санкційний список, гостин-
но включив туди ще кілька людей у зв’язку 
із наглим захопленням українських моря-
ків у Керченський протоці. Прізвища росіян 
додано до вже існуючого списку санкцій, 
запроваджених Євросоюзом у березні 2014 
року за Кримнаш.

• Аеропорт Ужгород відновив обслугову-
вання регулярних рейсів, які не виконува-
лися з літа 2016 року. 

• Не забуваємо й про тих, завдяки кому 
можемо вільно літати літаками та мандру-
вати поїздами — грошове забезпечення 
наших воїнів знов підвищується. «Доручив 
Міністру оборони підняти грошове забез-
печення для гірсько-штурмових бійців на 
23% і прирівняти їх до бійців підрозділу 
десантно-штурмових військ», — відмітив 
Порошенко сьогодні. Бо чисте небо в нас 
тільки тому, що є кому захищати країну від 
східної рашистської чуми. 

• А тим часом Національний банк отримав 
нагороду за прозорість від Central Banking. 
Про це написало посольство США в Украї-
ні. І додали: «Ми вітаємо успіхи України в 
очищенні банківського сектору, і під неза-
лежним керівництвом Національний банк 
відіграє важливу роль у цій трансформації». 
Шо там кажете, Гонтарева вам була якась не 
така? Доларпавосємь де? 

• І ще трішки про Ужгород. Днями там аме-
риканці відкрили другий завод по виробни-
цтву електроніки. На ньому Jabil Circuit зби-
ратимуть техніку для експорту в Євросоюз. 
Площа заводу збільшилась удвічі — до 47 
тис. кв. м. На сьогодні у штаті підприємства 
понад 3 тис. працівників. У планах Jabil — 
збільшити український штат до 5 тисяч.

• І нагадаю, що 14 березня ООН визнала 
українських моряків військовополоненими, 
про що доповіло Управління верховного ко-
місара ООН з прав людини.

УкраÏна МОЖЕ В космос

ХОРОШI НОВИНИ

...ТА ІНШІ НОВИНИ, ПРО ЯКІ ВИ НЕ ЧУЄТЕ НА ТВ

На тестовому майданчику у м. Бріггс 
(штат Техас, США) приватне аерокосміч-
не підприємство Firefly Aerospace провело 
успішний тест двигуна першого ступеня 
космічної ракети Alpha, запуск якої запла-
нований на грудень 2019 року.

Під час вогневого тесту двигун був вста-
новлений на горизонтальному тестовому 
майданчику, обладнаному для збору да-
них та аналізу параметрів роботи двигуна. 
Тестовий пуск двигуна тривав близько 60 
секунд. За свідченнями розробників, тест 
пройшов успішно.

Як пояснив генеральний директор Firefly 

Aerospace Том Марк’юзік, під час пуску у 
грудні 2019 року на першому ступені раке-
ти-носія Alpha буде встановлено три таких 
двигуни.

Firefly Aerospace — приватне аерокосміч-
не підприємство з офісами у м. Остін (штат 
Техас, США) та м. Дніпро. Виробництво 
ракети розташоване у Техасі, у той час як 
українські співробітники компанії у Центрі 
досліджень та розробки у Дніпрі розробля-
ють частину обладнання.

2017 року компанію Firefly Aerospace Тома 
Марк’юзіка, яка переживала фінансові труд-
нощі, викупив український бізнесмен Макс 

Поляков, засновник асоціації Ноосфера та 
EOS Data Analytics. З тих пір робота над ро-
зробкою “Альфи” відновилася.

Компанія планує з 2021 року запускати 
дві таких ракети на місяць. У планах також 
розробка важчої ракети “Бета”, яка, ймовір-
но, складатиметься з трьох скомпонованих 
разом ракет “Альфа”.

Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на 
низьку навколоземну орбіту до 1000 кіло-
грамів корисного вантажу. Перший запуск 
запланований на грудень 2019 року з вій-
ськово-повітряної бази Ванденберг у штаті 
Каліфорнія (США).

Хорошие новости, как оказалось, водятся 
в основном там, где редакционную полити-
ку не определяют ни олигархи-владельцы 
телеканалов, ни редакционные советы, пу-
бликующие что-то хорошее исключительно 
за деньги — т. е. «джинсу».

Да, вы верно догадались, это интернет и 
Facebook. И сейчас я бы долго рассказывал, 
как найти в интернете нужного автора — но 
к счастью, всё проще, и я сразу пореко-
мендую посетить сайт проекта «Тверезий 
погляд» (www.teverezo.info) — у них есть 

сразу несколько рубрик хороших новостей, 
от разных авторов, с разным балансом зра-
ды и перемоги, на любой вкус, и выходящих 
с разной периодичностью: от нескольких 
раз в месяц до каждодневных.

Разбавьте свой океан зрады по вкусу.

Эта новость прошла почти незамеченной 
в Украине: о ней не говорили в новостных 
выпусках телеканалов 1+1, «Громадське» и 
«Суспільний», журналист Бигус не сделал 
специальное расследование на тему «Как 
им это удалось?!», сайт «Украинская прав-
да» не вынес новость на главную страницу, 
а псевдо-журналист Шарий не снял об этом 
событии видео и не выложил в интернет, 
чтобы собрать сотни тысяч просмотров.

И я не случайно поставил сейчас в одном 
предложении Шария и украинские телека-
налы. Дело в том, что когда смотришь на 
вещи под таким углом, иногда перестаёшь 
понимать разницу. Ну то есть умом-то пони-
маешь, что Шарий — это полное днище, а те-
леканал «Суспільний» это всё-таки другое... 

Но сложно ткнуть пальцем в то, почему.
Почему наши телеканалы показывают 

чернуху и упоённо рассказывают о том, как 
всё вокруг плохо — и при этом игнорируют 
хорошие новости?

Я долго и искренне считал, что вот эта 
дрянь на телеканалах — это то, чего хочет 
зритель. Советник главы Днепропетровской 
облгосадминистрации Юрий Голик меня 
почти разубедил, с цифрами в руках.

Но тогда почему?

Понимаете, это ведь немного важно. 
Средний человек не видит, и тем более не 
понимает, что происходит в стране за пре-
делами его привычного круга внимания. И 
если у него под домом рассыпалась троту-
арная плитка, а по дороге на работу дыры 
в асфальте — ну, он логично предполагает, 
что так везде.

И даже если вы придёте к нему со спи-
ском дорог, которые отремонтированы за 
последний год — с километражем, назва-
ниями населённых пунктов и т. д. — вы 
хрен его переубедите так просто. Он же 
собственными глазами видит: дороги хе-
ровые, тротуаров нет.

Ещё сложнее его будет переубедить, если 
каждый день из каждого утюга он слышит, 
как всё плохо, как нет надежды, в стране 
ничего не меняется, реформ никаких нет, 
надежды нет, мы все умрём.

Потом он идёт и голосует за Зеленского.
И часто это не потому, что человек — 

идиот. Он просто правда верит в то, что всё 
плохо, надежды нет, и искренне считает, что 
«хуже не будет, чего бы и не попробовать».

Нет, мы можем, конечно, попробовать 
рассказать ему, как легко и насколько хуже 
может стать — вот сейчас повыёбывайся, 
русские танки позови, и сам всё узнаешь. 
Но может быть, проще было бы пресечь 
болезнь в зародыше? Может быть, просто 
не доводить человека до веры в то, что всё 
кругом в говне? Тем более, что это, мягко 
скажем, не совсем так.

Так почему? Почему СМИ бомбардируют 
нас бесконечным потоком негатива, изредка 
отвлекаясь на кровавые аварии на дороге, 
или что-нибудь подобное?

Я, кстати, не знаю ответа на этот вопрос. 
Зато я знаю, где найти хорошие новости. 
И (спойлер) это не сайт мининформполи-

тики. Я тоже, как и вы, не до конца уверен, 
чем они там занимаются.

К счастью, в стране с сорока-сколь-
ки-то-миллионным населением должно 
было найтись хоть несколько человек, ко-
торые возьмут на себя эту миссию. И они 
нашлись — прежде всего в интернете и в 
социальных сетях. В разное время подборки 
хороших новостей делали блоггеры Игорь 
Бигдан, Олег Пономарь, Денис Пятигорец, 
Дмитро Вовнянко, Алла Комарова, Влад По-
номарь, Хельги Шарп — некоторые устали, 
некоторые продолжают до сих пор.

Я хотел сделать подборку хороших ново-
стей за одну неделю, чтобы показать вам, 
сколько их на самом деле. Оказалось, что 
они тупо не влезают на полосу газеты, даже 
если каждую сократить по максимум.

Так что ограничимся только самым ин-
тересным и важным, и не забудем упомя-
нуть, где можно найти больше — каждую 
неделю, каждый день, новости, которые 
качественно отличаются от потока негатива, 
который льётся со всех сторон.

Кстати, я всё ещё не знаю, почему.
Завгородний
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Юрий Бирюков

Вроде бы совсем 
простая история 
— во время визи-
та в 95-ю бригаду 
Президент Украины 
Петр Порошенко за-

шел в столовую к десантникам, постоял с 
ними в очереди к линии раздачи, выбрал 
себе еду, поел и пообщался, несколько фо-
ток, поехал дальше по своим делам.

Очень простая история, да.
Вот только я могу рассказать, как бы 

это было раньше, лет эдак пять назад. И 
про специальную подготовку специаль-
ной столовой. И про специальное меню, 
которое физически не было возможности 
приготовить из продовольственной нормы 
№1 ПМКУ #426 от 29/03/2002. И про мно-
гонедельные тренировки специально ото-
бранного личного состава. И про то, что на 
закупку продуктов сбрасывались бы всем 
офицерским составом. И всякое такое.

Потому что пять, десять лет назад это 
было бы технически невозможно. «Первая 
норма» продовольственного обеспечения, 
принятая в 2002 году — в ней чёрным по 
белому написано, что каждому военнослу-
жащему в день положено 750 грамм хлеба. 
Каждый Божий день. Ни овощей, ни фрук-
тов... ну, ладно, там есть какие-то овощи, то 
ли 20 грамм картошки, то ли что-то такое... 
И на этом фоне — 750 грамм хлеба.

И много сахара. Так относились к армии. 
Калорийность-то соблюдать надо, так что 
калорийность добивали сахаром. «Ешьте 
углеводы и не думайте про белки!»

Но...
Но четыре года назад команда волонте-

ров решила перевернуть весь этот замше-
лый мир с ног на голову.

Реформы питания задумывали в 2016 
году. И в 16-м году были первые две, экс-
периментальные, части на новой системе 
питания — и когда мы показывали фото-
графии из них, на фоне всего того ужаса, 
которым кормили остальных военнослужа-
щих, нам естественно кричали: «А-а-а, это 
вы пиаритесь!»

Мы это слушали и продолжали работу: 
эксперименты, согласования, постановле-
ния Кабинета министров — ведь обычный 
человек не представляет, как сложно по-
менять даже одну запятую в регламентных 
документах. И это и хорошо, и плохо. Плохо 
потому, что это отнимает много времени, но 
хорошо потому, что в будущем эту систему 
будет очень сложно поломать.

В 2017-м году к новой системе питания 
добавились 23 воинские части, и тогда в 
первый раз в такую столовую приезжал 
обедать Министр обороны, а потом и сам 
Президент. И, естественно, крики про пиар 
были ещё громче, и полностью заглушали 
весь смысл происходящего.

А мы старались «откатать» визит долж-
ностного лица такого уровня просто в рам-
ках обычного обеда, обычного завтрака, 

Иван Костенко

Два фото.
Первое сделано 

вчера, во время 
обеда в одной из 
бригад, перешед-

ших на новую систему питания, и выполня-
ющих боевые задачи в полях, в ООС. 

На фото: картофельный суп, гречневая 
каша с мясом, салат, сок, четверть апельси-
на (размер можете сами оценить), печенье 
в клеточку, два кусочка шоколада («АВК»), 
хлеб, сало, сыр каждый берет по желанию, 

соль, перец (чёрный и красный), горчица, 
кетчуп, хрен и чеснок стоят на столах.

Второе фото я сделал 5-го января 2015, 
у нас тогда был отличный обед: суп с пер-
ловкой и ячка с тушняком. Из витаминов 
— лук и сало. 

Я пишу это не для того что бы показать 

ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ
обычного ужина — естественно, в рамках 
новой системы питания. 

В 2018 году переводили ещё 50 воинских 
частей на новую систему питания. есте-
ственно, на фоне этого ещё занимались ре-
монтом столовых, закупкой нового обору-
дования для кухонь, новой посуды. В 2019 
году, согласно планам, вся армия должна 
перейти на новую систему питания. Вся.

И да, Петр Порошенко реально здорово 
помогал, проводя совещания, подписывая 
письма на Кабмин, вникая в суть и помогая 
советом. Именно поэтому он сегодня был 
там, с десантниками в столовой.

Очень простая история, правда.
Меню сгенерировали на прошлой неделе, 

в программном обеспечении, которое раз-
работала команда Дианы Петрени. Были вы-
браны стандартные блюда из стандартного 
продуктового каталога. Сырный суп с гри-
бами, постный борщ, запеченная красная 
рыба под сыром, гречневая каша, запечен-
ный картофель с грибным соусом, овощная 
нарезка, морковь «по-корейски», яблоки 
и апельсины, два вида соков. Это — стан-
дартные блюда из стандартного каталога. 
Да, сделали поправку на пост, поэтому мяс-
ное не ставили в меню. Поставщик привез 
продукты по заявке.

И просто вот пообедали. Очень простая 
история, правда.

Лет пять-десять назад для того, чтобы 
Министр обороны или Президент зашли 
в столовую и пообедали, столовую бы на-
чали ремонтировать за полгода до пред-
полагаемого визита. Нередко на ремонт 
столовой «добровольно» сбрасывались 
бы офицеры этой самой воинской части. 

Продукты бы точно закупались за деньги 
офицеров части. А личный состав начали 
бы дрессировать и тренировать «как пра-
вильно заходить в столовую в присутствии 
высокопоставленного гостя» где-то месяца 
за полтора-два до даты визита.

Я не шучу. Действительно бы несколько 
недель тренировали, как «правильно» за-
ходить в столовую в присутствии, скажем, 
Министра обороны.

А сейчас министр или Президент могут 
просто зайти в столовую, просто взять еду, 
просто поесть, просто поблагодарить пова-
ров, просто поговорить с солдатами.

Это те традиции, которые мы пытаемся 
насаждать в армии. Это нелегко. Очень 
трудно бывает даже удерживать офицеров 

гарнизона от украшения местности воздуш-
ными шариками. И обязательно — ленточ-
ку. Оркестр. Хлеб-соль. Красная ковровая 
дорожка.

Но мы стараемся прививать новые тра-
диции, и новую культуру работы с личным 
составом, да и в целом с обществом. 

Это нелегко. 
Но мы обязательно справимся.
Мы построим много жилья для армии — 

общежитий, квартир, домов. 
Отремонтируем все столовые. Везде бу-

дут ананасы и киви вместо бесконечной 
ячки и тушёнки и 750 грамм хлеба.

Нам просто нужно ещё немного времени. 
Пять-шесть лет спокойной, последователь-
ной работы.

«вот у нас как плохо было». Нормально 
у нас было. Я хочу показать, как стало с 
питанием за 4 года, когда в столовую ходят 
сами а не загоняют строем.

Нужно быть или слепым или подлым что 
бы не видеть изменений в армии.
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НЕХУЙ ШАСТАТЬ
ТРАГИчнЫЕ хотя НЕ, НИХУЯ, СМЕШНЫЕ ОЧЕНЬ ИСТОРИИ

Александр Каменев. (Луганская обл., Крас-
нодонский р-н, пгт Новоалександровка)

Играл в «русскую рулетку» с «макаро-
вым» в руке. Выиграл. Ну точнее проиграл. 
Но человечество в целом скорее всё же 
выиграло.

Причины же постигшего Александра 
несчастья поставили в тупик учёных мо-
лодой народной республики. Следствие 
продолжается, ведутся научные экспери-
менты, возможны новые жертвы.

Андрей «Болик» Могильный
Молодой, юный, полный идеалов Андрей 

сбежал из родительского дома, чтобы при-
соединиться к ополченцам и стать сыном 
полка. Но ополченцы оказались попочлен-
цами, так что из сына полка Андрей быстро 
превратился в дочь полка, а потом и в жену 
полка, но это уже совсем неприличная исто-
рия.

Погиб от общего истощения организма на 
фоне полового переутомления.

Олег «Пиля» Пилипчук. (Суходольск)
Википедия утверждает, что население Су-

ходольска в 2013-м году составляло 21060 
человек. И ещё Олег.

Имя Олега навечно вписано в скрижали 
истории как человека, первым погибшим 
от нового, секретного оружия ВСУ — метко 
брошенного и остро заточенного самонаво-
дящегося дятла. Подобное притягивается к 
подобному, так что риск промаха был ми-
нимален! (Дятла жаль.) (Птицу в смысле.)

«Кира»
Проглочена украинской химерой. Нет, се-

рьёзно. Это не я придумал, это они так пи-
шут у себя: «Украинская химера поглотила 
жизнь храброй соратницы...»

Ребята, то вы ещё не видели наших бое-
вых сфинксов, кавалерийских ехидн, такти-
ческих василисков и стратегических сцилл 
и харибд. Ото будет жара.

Но только — тсс! Подразделение мифи-
ческих существ засекречено.

В каждой работе есть место творчеству! Не только пулями и ракетами можно избавлять се-
паров и приравненных к ним лиц от страданий бессмысленного и бесполезного существо-
вания. Наша сегодняшняя подборка — о сепарах и приравненных к ним лицах, погибших 
так смешно, что вы просто не поверите. (И правильно сделаете. Но они всё равно сдохли.)

Президент, Верховний Головнокоман-
дувач Збройних Сил України Петро Поро-
шенко відвідав передові позиції української 
армії на Донеччині та зустрівся з військо-
вослужбовцями полку «Азов». Глава дер-
жави привітав бійців-добровольців та усіх 
українців з Днем українського добровольця.

«Перш за все я хочу привітати вас з Днем 
добровольця. Сьогодні держава відзначає 
це свято. Ми розпочали його в батальйоні 
Кульчицького і вирішили відвідати зону від-
повідальності батальйонно-тактичної групи 
від Світлодарської дуги до Зайцева», — ска-
зав Петро Порошенко.

«Тут, з фронту я хочу привітати усіх до-
бровольців з Днем добровольця. Усіх, хто 
прагне боронити рідну землю. Ми завжди 
робимо все, щоб дати можливість реалізу-
вати досвід та патріотизм», — наголосив 
Президент.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ по-
дякував кожному воїну, який зараз на пе-
редовій за високий патріотизм дисципліну і 
високий бойовий вишкіл.

Президент відзначив, що дуже цінує тих, 
хто прямо з Майдану пішов захищати країну 

і продовжує служити в українському війсь-
ку. «Я хочу подякувати за нашу єдність», 
— відзначив Петро Порошенко. Він нагадав, 
що сьогодні весь український народ гідно 
дає відсіч російським агресорам і дуже важ-
ливо не дати ворогові можливості підірвати 
країну зсередини.

«Сьогодні в складі ЗСУ 170 000 добро-
вольців і їх кількість не зменшується»,— 
відзначив Петро Порошенко та додав, що 
дуже важливо зберегти дух добровольців.

Глава держави також відзначив роль до-
бровольців Української добровольчої армії 
у захисті України та принагідно подякував 
присутньому на зустрічі Дмитру Ярошу.

Добровольців також привітав начальник 
Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко 
і заступник Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України, полковник Сер-
гій Кривонос.

Батальйонно-тактична група полку 
«Азов», який входить до складу Національ-
ної гвардії України, виконує бойові завдання 
в зоні своєї відповідальності на лінії розме-
жування.

«Тверезий погляд», www. tverezo.info

Робота з психотравмами військовослуж-
бовців, психологічна підтримка бійців та їх 
родин – це лише частина того спектру про-
блем, який обговорили психологи та капе-
лани угруповання НГУ у складі Об’єднаних 
сил під час одноденного інструктажу на базі 
полку Нацгвардії у Слов’янську.

— Коли психологи та капелани працю-
ють з військовими, то кожен має свою 
місію та виконує свою роль, — говорить 
військовий капелан угруповання НГУ в ОТУ 
«Схід» отець Богдан Костюк. — Але для нас 
важливо досягти спільного та максималь-
но корисного ефекту. Інструктаж в першу 
чергу дає можливість вдосконалювати нашу 
співпрацю.

Від початку 2019 року бійці батальйонної 
тактичної групи окремого загону спеціаль-
ного призначення Національної гвардії 
України перебувають на передовій, де ви-
конують бойові завдання у складі однієї з 
механізованих бригад.

Бійці підрозділу — колишні добровольці, 
які з перших днів російської агресії стали 
на захист держави та звільнили низку на-
селених пунктів на сході країни, а також 
патріоти, для яких захист батьківщини став 
сенсом всього життя.

Два місяці ведення активних бойових 
дій на досить напруженій та відповідальній 
ділянці лінії зіткнення вже увійшли в історію 
як тріумфальні. За досить короткий термін 
бійцям спецпідрозділу у чисельному складі 
батальйону вдалося зробити те, що зазви-
чай за набагато більший термін не виходить 
у інших. Ними було знищено кілька одиниць 
ворожої техніки, зокрема, російський БПЛА 
«Елерон», ліквідовано пару снайперів про-
тивника та диверсійно-розвідувальну групу 
найманців, а також велику кількість ворожої 
піхоти. Професійне виконання службових 
обов`язків не залишається непоміченим — 
бійці спецпідрозділу вже отримали заслу-
жені нагороди.

Важливим епізодом під час спільної 
роботи на передовій стало налагодження 
дружньої співпраці з підрозділами Зброй-
них Сил. За ініціативи спецпідрозділу було 
організоване проведення триденних кур-
сів із тактичної медицини для підвищення 
кваліфікації бойових медиків. Окремо варто 

Президент ЗНОВУ приÏхав на фронт
де привIтав добровольцIв полку «Азов»

Працюють гвардIйськI психологи

МIцна бойова зв’язка  
гвардIйцIв з армIйцями

Психологи відзначають, що їхня робота 
у прифронтовому регіоні має свої особли-
вості. Тут інша інтенсивність та більш жор-
сткі умови.

— Коли ти працюєш з бійцями чи насе-
ленням у зоні психологічної та фізичної не-
безпеки, ти розумієш, що людині важче ро-
звантажитись. Річ у тому, що дуже складно, 
або й неможливо усунути основні стресо-
генні фактори. Для мене це — вдосконален-
ня фахової компетенції в межах виконання 
заходів психологічного забезпечення в рай-
оні проведення ООС, — зазначила началь-
ник служби психологічного забезпечення 
військової частини майор Оксана Овсієнко.

Це вже другий спільний інструктаж, 
коли збирають одночасно психологів всіх 
підрозділів Національної гвардії, задіяних в 
ООС. Він проходить за участі представників 
Головного управління Національної гвардії 
України та Національної академії Національ-
ної гвардії України.

Рухаємось далі! Разом переможемо!
Слава Україні!

Богдан Кондратов, Нікіта Тафійчук, 
Пресс-служба Операції об’єднаних сил

відзначити і дружбу на спортивній арені, а 
саме проведення спільних змагань з руко-
пашного бою та боксу. Зміцнення дружби 
між підрозділами ЗСУ та НГУ продовжува-
тиметься на спільних заходах і надалі.

Окремо слід згадати про роботу з цивіль-
ним населенням. Бійцями підрозділу були 
проведені зустрічі з молодим поколінням 
майбутніх захисників України у місцевих 
навчальних закладах, під час яких юним 
українцям пояснили, чому варто бути обе-
режними та уважними, дотримуватися за-
ходів безпеки, адже у прифронтових насе-
лених пунктах не можна забувати про це. 
Неодноразово військові приділяли увагу і 
проблемам місцевих мешканців — допо-
магали продуктами харчування, ліками, 
лагодили зруйновані помешкання. Місцеві 
відзначають неабияку згуртованість та ор-
ганізованість, бійці ж у перервах між боями 
постійно тренуються, займаючись спортом.

Спецпідрозділ Національної гвардії Украї-
ни продовжує виконувати бойові завдання 
у команді з побратимами зі Збройних Сил 
України. Бійці підрозділу впевнені, що жодні 
намагання ворогів української армії не ста-
нуть на заваді нашій перемозі над ворогом.

Прес-служба ООС
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Мартин Брест

Шановна, хто вам 
сказал, что словос-
получення «воєнний 
кабінет» — это обя-
зательно Киев, жел-
тые ленточки и кра-
сивые презентации? 

Бросьте в него луивиттоном, вас обдурили. 
Настоящий военный кабинет находится чутка 
восточнее и чутка ниже уровня земли, в него 
входит взводный, старшина, пара комотде-
лений, санинструктор и зачем-то мехвод. В 
этом кабинете выдумываются, обсуждаются 
и принимаются настоящие военные решения.

«Доступне житло для військових» 
Копнуть на еспешке нормальный дотик, 

а не то шо сєйчас, пльонка єсть, брьовна 
пиляємо в посадкє, старшинє — позвоніть 
в бат і узнать про колупатор, єслі пошлют 
нахєр — доповісти ротному, він там сам 
потом пошле, охрєнєлі вопше.

«Підвищення грошового забезпечення»
Отам Вадік поїхав на медроту — так його 

з відомості про першу лінію не виписуй, 
хай получає нормально, ровний пацан. Док, 
чув? Не шмигай соплямі, тєбє нє свєтіт.

«Захистити рідну землю від оккупанта»
Чота ржу. Вітя хай йде і їбеться як хоче, но 

сєпарський камаз наморщіт. І передай йому, 
шо єслі ще одін птур просре — йому пизда, 
бо равіст сказав, шо більше ракєт нє дасть. 
Камазів багато, птур одін, бгггг.

«Сучасна техніка та озброєння» 
А ну, мєхан, шо там с «триста першой» 

бехой? А ну стоять, куда пішов! Шо ти мнє 
тут сриваєш засєданіє воєнного комітєта! 
Тьху, кабінєта! ТХП проїбав? Проїбав. Іди те-
пер до АГСніков, шукай, хто взяв. Доповідь 
мені вєчєром. А нє, стопе, вєчєром я до ком-
бата поїду, у нього свой «воєнний кабінєт», 
з блекджеком і перевірками, давай с утра. 
Та я откуда знаю, у кого ТХП? Разйобуйся.

«Срочно у наступ»
 О! Сєрьоженька, а ну не втич у планшет. 

Шо там твої, траншею мою любімую доко-
пали? Лопата поломалась? А у отпуск шо, 
нє хо? Ну якщо хо, то смотрі, може ручка 
поломаться рапорт підписувать... Осознав? 
Отож.

«Інше» 
Так, шо у нас ще? А ну, старшина, по-

став чайнік, бо стока всєго нарішали — аж 
устал. Шо там в мірє дєлаєтся? Воєнний 
кабінєт в фєйсбукє пішет плани розбудо-
ви, поліпшення та реорганізації? Напиши 
їм, хай «Народну Армію» вєрнут, буржуй-
ку розтаплювать нема чим... Мєхан, стопе! 
Куда пойшов! АГСнікі в другой сторонє!

Доброго дня, шановні друзі!
Хочу зняти частину питань щодо моїх 

завдань на новій посаді.
На своєму посту одним з головних зав-

дань я бачу зміцнення системи обороно-
здатності держави. Разом з командою буду 
реалізовувати та впроваджувати програму 
дій «П’ять кроків до Перемоги» по всій те-
риторії нашої держави.

Реалізація Програми унеможливить ба-
жання країни-агресора РФ здійснити пря-
му військову агресію проти України. Також 
 Програма надасть можливість кожному па-
тріотично налаштованому громадянину на-
шої держави захистити себе, свою родину, 
свій дім, свою рідну землю.

Реалізація положень Програми також на-
дасть можливість:

• Налагодити тісну співпрацю і взаємодію 
сектору безпеки та оборони з

громадським суспільством;
• Забезпечти ЗСУ та інші воєнні форму-

вання новітньою зброєю і військовою 
технікою;

• Провести реформи в Оборонно-промис-
ловому комплексі та забезпечити міцне та 
ефективне військово-технічне співробітни-
цтво з нашими стратегічними партнерами;

• Створити потужні сили територіальної 

оборони, здатні до швидкої мобілізації та 
протидії агресору;

• Сформувати майбутнє України через ви-
ховання молоді на засадах

національної ідеї та створення системи під-
готовки та формування

мобілізаційного потенціалу країни;
• Здійснювати загальний контроль та ко-

ординацію складових сектору безпеки та 
оборони, які беруть участь у забезпеченні 
національної безпеки;

• Впровадити принцип «Не бреши, не кради 
й не давай красти іншим».

Задля реалізації цих напрямків  я звер-
татимуся до Верховної ради України з про-
ханням в максимально в стислий термін 
розглянути та прийняти закон про рефор-
мування «Укроборонпрому».

Це надасть можливість зробити діяль-
ність концерну максимально прозорою, 
унеможливить корупційну складову, відно-
вить довіру до керівництва концерну з боку 
громадян України та іноземних партнерів.

Для проведення повноцінної та прозорої 
реформи потрібно залучити наших міжна-
родних партнерів, провідні міжнародні ком-
панії, кращих міжнародних та вітчизняних 
фахівців.

Сергій Кривонос

Николай Ильинов 
После проигрыша киевского Динамо на 

своем поле со счетом 5:0 стало понятно, что 
нам нужен новый капитан команды. Хотя, 
почему только капитан? Нам нужна новая 
команда. И такие ребята есть. Это команда 
«95-го квартала» в полном составе. А те-
перь я Вам расскажу, почему у них должно 
получиться.

Во-первых, это новые лица в футболе, 
еще не зажравшиеся, не утомленные вы-
сокими гонорарами, ноги еще не натерты 
бутсами, а это значит, что они будут видеть 
футбол по-новому и играть на результат, а 
не за деньги.

Во-вторых, давайте честно признаемся, 
что футбол это не самая интеллектуаль-
ная игра, поэтому, если ребята настроены 
решительно, если они не продались оли-
гархам за красивую надпись на футболке 
«New Balance» или просто «KLO» c рисун-
ком какой-то блохи, то победа будет за 
ними, ведь каждый из нас знает, сидя на 
диване возле телевизора, с бокалом пива, 
как нужно играть в футбол — нужно просто 
отбивать от своих ворот и бить в сторону 
ворот соперника, и тогда наверняка команда 
сможет забить гол. 

В-третьих, если игроками станут ребята 
из «95-го квартала», то команда сможет 
отказаться от тренера. Зачем тренер, если 
каждый житель Украины сможет принять 
участие в написании стратегии игры коман-
ды на каждую игру? 

И пусть говорят скептики: «они же не 
профессионалы, они никогда не играли в 
футбол», а капитан команды, которым по 
праву станет Владимир Зеленский ответит: 

«Да, мы не профессионалы, но каждый 
из нас в детстве играл в футбол, и мы, 
простые люди, точно знаем как играть в 
футбол. Мы никогда во дворе не проигры-
вали со счетом 5:0, хотя против нас играли 
ребята с надписями на футболках не толь-
ко «Челси», но и «Реал» и «Барселона», в 
конце концов, если нужно будет выиграть у 
«Челси», у «Барселоны», да хоть у самого 
«Реала», то я им скажу прямо в лицо: “Не 
допустите со своей стороны даже намека 
на победу у команды Динамо Киев. Если 
хотите, я могу вас умолять на коленях. Но 
не позорьте пожалуйста, нашу команду.”»

И после этих слов, все соперники точно 
будут проигрывать, потому что в футбол 
должны играть ПРОСТО ПОРЯДОЧНЫЕ 
ЛЮДИ! 

НАСТОЯЩИЙ 
ВОЕННЫЙ КАБИНЕТ

В'ячеслав Шрамович, BBC News Україна
Колишній заступник командира та один 

з ідеологів створення Сил спецоперацій 
української армії Сергій Кривонос у вівто-
рок, 12 березня, був призначений прези-
дентом у керівництво Ради національної 
безпеки.

На новій посаді заступника секретаря 
РНБО він фактично замінить звільненого 
через корупційні скандали Олега Гладковсь-
кого. Ще кілька тижнів тому Сергій Кривонос 
був одним з кандидатів у президенти, але 
досить несподівано зняв свою кандидатуру.

Хто ж такий новий заступник секретаря РНБО?
Сергій Кривонос народився 1970 року у 

місті Кременчук. У 18 років був призваний 
до збройних сил, і з того моменту почала-
ся його військова кар'єра. Був солдатом, 
сержантом, потім вступив до Київського 
загальновійськового командного училища. 
А з 1994 року служив у частинах спеціаль-
ного призначення та у силах спецоперацій 
української армії. На початок війни на Дон-
басі у 2014 році був начальником штабу Ви-
сокомобільних десантних військ. З травня 
2014 року — у зоні АТО. Керував обороною 
Краматорського аеродрому, який близько 
47 днів був у оточенні сепаратистів.

Похід у президенти
Рішення стати кандидатом у президенти 

полковника з ССО Сергія Кривоноса стало 
неочікуваним для багатьох його товаришів 
по службі. У розмові з BBC News Україна ще 

СПЕЦНАЗІВЕЦЬ У РНБО, ЯКИЙ «КАРАТИМЕ ЩУРІВ»
СЕРГІЙ КРИВОНОС:

політика має більше можливостей, щоб пе-
ремогти у цій війні та зробити нашу державу 
міцною, я вирішив піти на це», — відзначає 
Сергій Кривонос.

Він також зізнавався, що його керівни-
цтво у армії було «не дуже раде, що я став 
кандидатом»: «Але конфліктів не було. А з 
боку моїх побратимів, бойових товаришів 
та спецслужбовців була сильна підтримка. 
Адже вони розуміють, чому і навіщо я це 
зробив», — додав Сергій Кривонос.

Висунула його партія «Воїни АТО». Вона ж 
допомагала зібрати 2,5 млн грн на заставу. 

Вихід з перегонів
Сергій Кривонос запланував передвибор-

чий тур, але потім насподівано скасував усі 
зустрічі. 6 березня на своєму Facebook він 
написав, що знімається з перегонів.

«Я не маю морального права дозволити 
собі бути дешевим популістом та забивати 
людям голову пустими обіцянками, як це 
роблять деякі інші кандидати... Тому, поки 
йде війна і вірогідність відкритої агресії зі 
сторони нашого головного ворога Російсь-
кої Федерації є занадто великою, мені до-
велося прийняти зважене та дуже непросте 
рішення щодо зняття своєї кандидатури 
з подальшої гонки за посаду президента 
України», — йшлося у дописі.

Сергій Кривонос додав, що фактично 
знявся на користь Петра Порошенка: «Вва-
жаю сьогодні в тих умовах, в яких перебуває 
держава, недоцільним зміну верховного го-
ловнокомандувача Збройних сил України».

до того, як знятися з перегонів, 
він пояснив своє рішення піти у 
політику.

«Коли починалася війна ... 
друзі та волонтери пропонували 
йти у політику. Але тоді я чітко 
розумів, що військовим треба 
воювати, а політики в тилу пі-
дуть правильним шляхом... На 
жаль, з часом вийшло не так, 
як хотілося б. Розуміючи, що 

ЗеФутбол
НОВАЯ КОМАНДА
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ВІД УКРАЇНСЬКОГО МІЛІТАРНОГО ПОРТАЛУ
НОВИНИ АРМІЇ

РОЗПОЧАЛАСЯ УКРАЇНСЬКО-ДАНСЬКА 
ОПЕРАЦІЯ «ПІВНІЧНИЙ СОКІЛ — 2019». 
Відповідно до Меморандуму про взаєморо-
зуміння між Міністерством оборони України 
та Міністерством оборони Королівства Данія 
у сфері авіаційно-транспортних перевезень 
та технічної угоди, розпочалася спільна 
українсько-данська військово-транспортна 
операція «Північний сокіл — 2019» з пере-
везення пального. З військового майданчи-
ка аеропорту Бориспіль до авіаційної бази 
«Ольборг» Королівських ВПС Данії на літаку 
Іл-76МД відбула група українських авіаторів 
на чолі зі старшим інспектором-льотчиком 
управління авіації Командування Повітря-
них Сил ЗС України полковником Сергієм 
Артеменком. 

Українські військові планують перевезти 
понад 600 тисяч літрів пального та інший 
вантаж з авіабази ВПС США «Туле» на дан-
ську полярну станцію «Норд» на острові 
Гренландія.

* * *РЕФОРМА ОПК: В УКАЗІ ПРЕЗИДЕНТА 
ЙДЕТЬСЯ ПРО НОВИЙ ДЕРЖОРГАН. Петро 
Порошенко підписав Указ, який вводить 
в дію Рішення Ради національної безпеки 
та оборони щодо реформування оборон-
но-промислового комплексу та державно-
го оборонного замовлення. Окрім інших 
дій, таких як аудит “Укроборонпрому”, в 
документі йдеться про перспективу зміни 
системи управління ОПК. Зокрема, пропо-
нується розглянути ідею створити новий 
державний орган, який буде здійснювати 
державну політику в оборонці. Питання має 
вирішити Кабінет міністрів. Пропонується, 
щоб новостворений орган був підпорядко-
ваний Міністерству економічного розвитку 
і торгівлі.

* * *

США ПЕРЕДАДУТЬ ВМС УКРАЇНИ ЩЕ ДВА 
КАТЕРИ. Головнокомандувач Об’єднаними 
Збройними силами НАТО в Європі аме-
риканський генерал Кертіс Скапаротті на 
слуханнях в Палаті представників Конгресу 
США заявив про намір передати Україні ще 
два катери класу Island. Два таких катери 
зараз проходять технічне обслуговування 
у США, а українські екіпажі незабаром від-
будуть на навчання. Їх прибуття до України 
очікується у липні 2019 року.

* * *ПОРОШЕНКО ПРИПУСКАЄ ОТРИМАН-
НЯ ПДЧ В НАТО ВЖЕ У ГРУДНІ. Прези-
дент України Петро Порошенко висловив 
сподівання на надання Плану дій щодо 
членства в НАТО (ПДЧ) на саміті Північно-
атлантичного альянсу, проведення якого за-
плановане на грудень 2019 року в Лондоні. 
Як повідомляється на сторінці Місії України 
при НАТО в соцмережі Twitter у п’ятницю, 
про це глава Української держави написав у 
своєму привітанні генеральному секретарю 
НАТО Єнсу Столтенбергу з його 60-річним 
ювілеєм.

УКРАЇНА РЕМОНТУЄ ДВИГУНИ ДО ВИНИ-
ЩУВАЧІВ СУ-27 ІНДОНЕЗІЇ. На потужностях 
Луцького ремонтного заводу “Мотор” ви-
конується контракт із ремонту авіаційних 
двигунів для Військово-повітряних сил Індо-
незії. Мова йде про двигуни марки АЛ-31Ф, 
що встановлюються на винищувачі Су-27.

* * *У 2020-МУ США НАДАДУТЬ ВІЙСЬКОВУ 
ДОПОМОГУ УКРАЇНІ НА 250 МЛН ДОЛАРІВ. 
Кошти планується виділити у рамках про-
грами «Ініціатива безпекової допомоги 
Україні». Згідно з документом, зазначені ко-
шти планується спрямувати «на підтримку 
Збройних Сил та національних сил безпеки 
України та для заміни будь-якого озброєння 
та товарів оборонного призначення, які вже 
були надані Україні Сполученими Штатами».

Нагадаємо, що після початку російсь-
кої агресії у 2014-у році від США переда-
ли Україні близько 400 одиниць основних 
зразків ОВТ та понад 9 500 одиниць інших 
приладів та техніки.

Серед поставленого обладнання та оз-
броєння – радіостанції, прилади нічого ба-
чення, тепловізори, протитанкові комплекси 
Javelin, катери Island та інше.

* * *

ВИРОБНИК УКРАЇНСЬКИХ ТАНКІВ ОНОВ-
ЛЮЄ ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. Державне 
підприємство “Завод імені В.О. Малишева” 
у рамках стратегічної державної програми, 
продовжується оновлення та модернізація 
виробничого обладнання. Серед останніх 
важливих надходжень – високопродуктивні 
верстати і координатно-вимірювальна ма-
шина, які нещодавно отримала філія ДП 
“Завод імені В.О. Малишева” – “Агрегатний 
завод”.

Нове обладнання дасть змогу осучас-
нити виробничий процес та зробити його 
більш якісним. Високоточні верстати будуть 
задіяні у виробництві деталей для двигунів 
бойових машин. Нове обладнання універ-
сальне, воно має високу продуктивність і 
дасть змогу забезпечити виконання ряду 
важливих операцій.

* * *ЗСУ ОТРИМАЛИ ІТ ОБЛАДНАННЯ ВІД 
США. В Генеральному штабі Збройних Сил 
України відбулася презентація обладнання 
в рамках програми уряду США з впровад-
ження рішень на основі інформаційних 
технологій для ЗС України. Передбачається 
обладнання Центру оперативного реагуван-
ня на інциденти кібернетичної безпеки, Цен-
тру оперативного управління та контролю 
Об’єднаного оперативного штабу та Голов-
ного командного центру ЗС України. Також 
в програму входять створення ядер логі-
стичної та медичної інформаційних систем, 
інформатизація Сил спеціальних операцій 
ЗС України, модернізація ІТ інфраструктури 
для забезпечення функціонування вище-
зазначених систем та навчання персоналу.

* * *ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ ОТРИМУЮТЬ РО-
ЗВІДДАНІ З АМЕРИКАНСЬКИХ БПЛА. Війсь-
ково-повітряні сили США надають українсь-
кій стороні розвідувальні дані, які вдається 
зібрати впродовж польотів над Донбасом 
стратегічного розвідувального безпілотника 
RQ-4 Global Hawk. У Пентагоні відмовились 
повідомляти будь-які подробиці співпраці, 
обмежившись інформацією про те, що всі 
польоти узгоджуються з українською сто-
роною.

За последние недели произошло много интересного, в первую очередь — связанного 
с партией «Батьківщина» и её лидером Юлией Тимошенко.

К сожалению, информационный хаос быстро заставил публику отвлечься от жур-
налистских расследований о том, как финансируется партия «Батьківщина». Спойлер: 
финансируется она простыми продавщицами и пенсионерками, которые перечисляют 
партии сотни тысяч гривень в одни и те же дни, одинаковыми суммами. Можно было бы 
подумать, что это кто-то использует банковские карты людей, чтобы перечислить финан-
сирование, разбив его на меньше суммы, которые ниже порога специальных проверок. 
Но Юлия Владимировна утверждает, что это просто заговор преступной власти против 
неё, и-де люди, поддерживающие «Батьківщину» просто боятся за свою свободу и жизнь.

Точно так же быстро отвлеклись от операции СБУ, которая поймала «Батьківщину» на 
организации «пирамиды» скупки голосов избирателей. Поймали «Батьківщину» красиво — 
нашли деньги, ведомости, списки, расписки в получении средств, и даже пару российских 
политтехнологов, включая бывшее доверенное лицо политика Жириновского. Заведовал 
построением этой системы некто Валерий Дубиль — народный депутат и член партии 
«Батьківщина», разумеется.

И что дальше? А дальше вышло расследование журналиста Бигуса о коррупции в Укро-
боронпроме. И все сразу забыли про Тимошенко и «Батьківщину», и перестали задавать 
вопросы о том, кем и как финансируется на самом деле партия, и что в ней делают руслики. 
Потому что гораздо интереснее оказалось обсуждать, знал ли Порошенко о коррупции, 
не знал ли Порошенко о коррупции, и до чего сволочи страну довели! А Валерий Дубиль, 
проходящий по делу о подкупе избирателей, сейчас просто не является на допросы — 
просто ждёт, пока власть сменится, я полагаю.

На прошлой неделе в Интернете появилась аудиозапись с какого-то внутрипартийного 
совещания «Батьківщини» — и снова, кажется, не привлекла к себе особого внимания 
публики, а журналисты ведущих телеканалов и изданий предпочли событие проигнори-
ровать, или упомянуть о нём вскользь, ведь им всё ещё интереснее обсуждать коррупцию 
в армии — было ли она, или не была, или была, но не там, да нет, не может быть, чтобы 
не было, а знал ли Порошенко, да конечно знал, да не мог не знать, да сам ворюга, точно 
вам говорю, вйо, хлопці, ворог не в Кремлі, даёшь импичмент.

Такое ощущение, что никто не хочет говорить о фактах, и людям гораздо интереснее 
обсуждать собственные домыслы. Никто не хочет говорить о том, что есть, все хотят 
говорить о том, во что они верят.

А я всё-таки хочу поговорить о фактах. И о том, что есть.

Итак, стенограмма аудиозаписи, где голос, похожий на голос кандидата а Президенты 
Тимошенко* обсуждает тонкости ведения предвыборной кампании:

Голос, похожий на голос Тимошенко: 
Так, звіти красиві, у нас на 100% все 

сформовано, но, поки ми не переконаємося 
за рахунок медійних груп і за рахунок тех-
нологічних груп Валерія Дубіля, що дійсно 
все це є, ми не зупинимося і ми не заспо-
коїмося.

Нам треба всеохоплюючий контроль. В 

тому числі — зі сторони керівників облас-
них партійних організацій. 

Контроль ваш — це третій контроль. 
Дубіля система контролює, як все це зро-
блено, наші медійні групи, нашого Андрія 
Анатолійовича Кожем’якина і плюс безпо-
середньо керівники обласних партійних ор-
ганізацій повністю контролюють все.

*Я пишу «голос, похожий на...» потому, что так должны делать настоящие журналисты, 
пока не проведены экспертизы. Но если это выглядит как утка, ходит как утка и крякает 
как утка — то это, скорее всего, именно утка; так что на записи, скорее всего, именно 
Тимошенко, обсуждает технологические группы Валерия Дубиля — того самого, который 
занимался подкупом избирателей. Разумеется, я полагаю, что сама Юлия Владимировна 
будет утверждать, что это провокации СБУ и злочинной влады.

Думаю, эта аудиозапись (которую вы легко можете найти в интернете, и проверить, 
если не доверяете нашей транскрипции) достаточно убедительно доказывает, что Юлия 
Тимошенко планирует выиграть выборы, покупая лояльность избирателей за деньги в 
буквальном смысле слова.

Но откуда же эти деньги? Откуда они взялись, эти многие десятки миллионов? Может, 
быть, «Батьківщину» финансируют русские? Может быть, сама Юлия Тимошенко не так 
бедна, как убеждает её декларация?

Один из возможных ответов содержится в другой аудиозаписи телефонного разговора, в 
котором голос, похожий на (ну вы поняли) голос Тимошенко поздравляет с днём рождения 
обладателя голоса, похожего на голос олигарха Игоря Коломойского.

Голос, похожий на голос Тимошенко (Т): 
Алло. Привет, именинник. Поздравляю тебя 
с днём рождения. 

Голос, похожий на голос Коломойского 
(К): Спасибо!

(Ю): Хочу поблагодарить в твой день 
рождения тебя за всё. И за то, что ты мо-
жешь быть настоящим другом, настоящим 
партнёром во всех самых-самых важных 
делах. Я только хочу сказать тебе, что я это 
очень ценю и хочу, чтобы Господь дал тебе в 
этой жизни всё, о чём ты думаешь, спокой-
ствие, чтобы тебя оставили в покое, чтобы 
ты мог спокойно жить, работать и насла-
ждаться вообще всем этим, чтобы всё са-
мое худшее осталось позади в новом году.

(К): Спасибо. Но мы пока наших целей не 

добьёмся, мы ж не успокоимся.
(Ю): Не, ну это однозначно, я вообще не 

знаю, когда ты от своих целей отказывался, 
я не помню такого. Поэтому…

(К): Большое спасибо.
(Ю): Да, я хочу, чтобы ты знал, что я очень 

ценю всё, что ты делаешь, очень. Поэтому 
просто держись (неразборчиво)

(К): Надеюсь скоро увидимся.
(Ю): Да, да, увидимся. Хорошо тебе отме-

тить день рождения, всего самого лучшего.
(К): Спасибо, спасибо.
(Ю): Пока, обнимаю крепенько. 
(К): Пока.
(Ю): Пока-пока.
(К): Целую, пока.
(Ю): Целую, пока.

Сколько же кандидатов на этих президентских выборах выставил Коломойский на самом 
деле? Почему? Зачем? И чем его так не устраивает Президент Порошенко?

Владимир Завгородний

ПЛЁНКИ
ТИМОШЕНКО
*шучу. 2019-й год на дворе. 

АУДИОФАЙЛЫ, конечно же
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ХВИЛИНКА ДУХОВНОСТІ
протоієрей Олександр Дєдюхін, Православна Церква України

Про Божественну темряву і Божественне світло.
Святе Письмо говорить нам: I ось благовiстя, яке ми чули від Нього i 

звіщаємо вам: Бог є світло, i немає в Ньому ніякої темряви. (1. Ин. 1.5)
Але Божественне світло настільки надзвичайно яскраве, надпри-

родне, що це Божественне світло не може бути сприйняте нашими 
почуттями. Так само як ми не в змозі довго дивитися на Сонце і 
не пошкодити зір, так само нам, якщо ми не сповнені благодаті,  

неможливо без шкоди вдивлятися у повноту Божественного світла. Він Єдиний, Який має 
безсмертя i живе у неприступному свiтлi, Якого нiхто з людей не бачив i бачити не може. 
(1. Тим. 6.16) Тому милостивий Господь Хмарами, як покровом, Він покрив Себе, темними 
хмарами води Він огорнув Себе. (Пс. 17.12)

 В цій Божественній темряві є велика таємниця, яка перевищує людське розуміння, але 
«таємниця» в істинно богословському сенсі - це саме те, що може бути відкрите нашому 
розумінню через одкровення, хоча це одкровення ніколи не буде вичерпним, тому що 
ніколи не досягне глибин Божества. 

Отже, чим далі ми від Бога, в духовному сенсі, тим більше Його світло нам здається 
темрявою, подібно до того, як ангел Божий одночасно був для євреїв світлом, а для єгип-
тян темрявою 

І рушив ангел Божий, який ішов перед станом [синів] Ізраїлевих, і пішов позаду них; 
рушив і стовп хмарний від лиця їх і став за ними;  і ввійшов у середину між станом єгипет-
ським і між станом [синів] Ізраїлевих, і був хмарою і мороком для одних і освітлював ніч 
для інших, і не зблизилися одні з одними всю ніч. (Вих. 14.19-20)

Юрий Бирюков

Здесь в самом начале подборки стоит 
фотография, на которой Александр Погре-
биский и Даша Недозим что-то там позиру-
ют. Это вот в конце апреля прошлого года 
все происходило, первый ритуальный ковш 
грунта из будущего фундамента будущего 
здания одного из будущих зданий проекта 
#184общаги.

В самом конце — фотографии тех же 
людей (а еще Сергей Косенко и Павел 
Мельников — проект реформы питания), в 
построенном здании того самого проекта, 
на той самой площадке, получают от Петра 
Порошенко государственные награды.

Между этими двумя моментами нашей 
истории — чуть меньше года работы.

Год за три, на самом деле. Где норматив-
ная база и Жилищный кодекс УССР, где 
половина застройщиков мечтают ничего не 
построить, а украсть побольше, где согласо-
вания и пересогласования, где приходилось 
раз в месяц идти к Президенту и доклады-

вать очередные затыки в реализации, где 
еще на три страницы мелким шрифтом.

А в конце всего — 500 контрактников 95 
бригады Десантно-штурмовых войск Воо-
руженных Сил Украины получат достойные 
условия для проживания. Это лишь кусочек 
нашей работы. Работы, которая... да, пра-
вильно — шаг за шагом, здание за зданием.

КРАСНА РИБА
Рубрика «Польова кухня» Відваріть рис в солоній воді до готовності 

в співвідношенні 1: 2 з водою.
Відваріть яйце, очистьте від шкаралупи. 

Поріжте дрібно цибулину кубиками, яйце і 
огірки. Консерву розімніть вилочкою. З'єд-
найте усі інгредієнти салату. Ретельно пе-
ремішайте. Салат готовий.

СУПЧИКИ
Супчики можна робити з перловкою, ква-

солею, макаронами, картоплею, локшиною, 
яйцями і сиром — та будь з чим! І це точно 
смачніше, ніж жерти із банки. 

Цибулю на зупу ріжте дрібненько, морк-
ву тріть, картоплю рубайте за смаком. Для 
смаку можна моркву із цибулею обсмажити 
на олії, додати спеції. 

Крупу як додаєте, варіть майже до готов-
ності, потім овочева заправка, а «червону 
рибу» — за 3-5 хвилин. 

Якщо готуєте з пастою — то спочатку 
варіть її, а потім додавайте до зупи. 

Експериментуйте з інгредієнтами — все 
буде смачно!

ДРУГІ СТРАВИ
Кілька пасує і з рисом, і з картоплею, і з 

пшоном. Варіть крупи, додавайте цибулеву 
зажарку і наприкінці — кільку. 

Якщо повар не лінивий — можна пиріг 
зпекти, з начинкою з кільки і рису, чи капу-
сти –—теж класно.

Ще можна котлети зробити! Додати яйце 
і манку, перемішати, засмажити і протушку-
вати з морквою! Жир жирний!!!

От тільки солодких страв з кільки не 
знаю, на жаль! Але за солодке будемо роз-
мовляти наступного разу. Ми, бувало, і на 
6000 м над рівнем моря випікали святкові 
тортики з нічого!

Олег Риженко

ФАГОТ
Фагот — то сов-

сєм ніфіга нє труба, 
то подла зброя, я 
вам доповідаю.

Бо Фагот — то 
мала паскуда, якою 

на два кілометри стоодинадцятой можно 
наживіть сєпарам майже все, що висовуєть-
ся з плодючої донбаської землі. Правда, є 
велика проблєма. Якщо з фагота грохнуть 
сєпарську беху, то ротний може й похва-
лить, а якщо промазать — то краще на гла-
за ротному не показувацця.

Щоб стрельнуть з фагота, тре зарядити 
важку невдобну ракєту, лягти збоку, вики-
нути сігарєту та молитися, щоб ракєта не 
просрала.

Фагот складається з установки, в якій є 
дуже зручна для наблюдєнія оптіка, тубуса 
с ракєтой та звіздюлєй від ротного за трату 
дефіцитного бека.

РПК
Ерпека — то непонятна зброя, я вам до-

повідаю. 

Бо ерпека — то вже нє автомат, але ще 
нє пулємьот. Найчастіша проблема єрпе-
ка заключається в тому, що всі сослужив-
ці хотять собі магазини-сорокпятки. Тому 
ерпекашнік должен слєдіть за зброєю єже-

сєкундно та невпинно. Деякі недоліки щє 
намагаються сматувать синьой ізолєнтой по 
два длінних магазіна. Але то на їх совісті, бо 
керівні документи ідіотизм не регулюють.

Щоб стрєльнуть з ерпека, треба пройтись 
по роті, знайти всі свої магазини, розкласти 
сошки та зробити грозний вигляд. Досвіч-
чені люди говорять, що саме ерпека — це 
основний конкурєнт «пекаему» у плані 
«зробити воєнноє селфі».

Ерпека складається с самого шпалєра, 
магазинів та шомпола, який «на мінуточку» 
попросив хтось щє місяць тому. Скотина.

МОТОРОЛА
Моторола — то не зброя, то радіостанція, 

я вам доповідаю.
Але досвіччені люди, що підписали кон-

тракт «до кінця особливого періода», го-
ворять, що і моторолою можна вбити. Це 
проісходить, коли связіст з батальона ба-
чить, як воєнний носить його останню дра-
гоценну рацію за антену. Шє й розмахує. 
Або свєрнув ту антену в бублік і красиво 
повісив на бронік. Тоді связіст звіріє, тіряє 
зв’язок з реальністю і починає ганятись за 
ваєнним і бити його по голові зарядкой.

Щоб застосувати моторолу, треба знати, 
на якій частоті сьогодні батальон. Чи забити 
на це і просто пообщаться с самим умним 
чєловєком. То єсть с собой.

Моторола складається з радєйкі, закручє-
ной антени, дохлого акума та потєряной за-
рядки. Але все це колише тільки ротного, бо 
всі мотороли числяться на ньом. 

Чистіть зброю, заряжайте тєплак  
і пам’ятайте, що ЗСУ — це секс

ЗАНІМАТЄЛЬНОЄ 
ЗБРОЄВЕДЕННЯ

з Мартіном Брестом

Того разу ми обіцяли поговорити за 
«красну рибу»… 

Звісно, простіше за все відкрити банку 
«Кільки у томаті» і зжерти її як сухпай. Але 
то тупо і не смачно! Хай сепари її так же-
руть! З кільки можна зробити безліч смач-
них страв, аби було натхнення. І салатки, і 
супчики, і другі страви… От як мені якось 
«Лента за лентою» дасть на рецепти усі 
8 сторінок, я вам розпишу усе пограмово, 
а поки зробимо швидкий огляд.

САЛАТКИ
Додавайте рис, цибулю, яйця, майонез. 

Картоплю, моркву, яйця, майонез. Квасолю, 
солоний огірок. Ну, звісно, яйця і картопля 
варені, овочі обсмажені чи сирі — на ваш 
смак. Майонез смажити не тре!!!

Для прикладу одна з рецепток: 
кілька в томаті — 1 банка
яйце — 1 шт
цибуля — 1 шт
огірок маринований — 1-2 шт
рис відварений — 1 склянка
майонез — 2-3 ст. л.
сіль, перець — за смаком.
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Татуся Бо

Мені  пощасти-
ло народитися в 
суспіль стві тоталь-
ного пролетаріату. 
Це було новеньке, 
відбу доване посе-

ред поля п’ятиповерхівками, селище місь-
кого типу поблизу величезного цукрового 
завода-монстра. З самісінького дитинства 
я знала, нашо вдома величезна кастрюля і 
два бідони, шо дрожжі — то дефіцит. І коли 
папа налаштовує косміческій апарат, нада 
всім казать, шо мама варить борщ.

 Борщ той варився цілий день і давав при-
вабливий для алкашів і участкового запах, 
шоб не було так палівно, люди намагалися 
перебивати запах свіжого самогону хто як. 
Хтось клав на камфорку поряд шматочок 
хліба і тоді пахло паганими грінками, але 
ж не самогоном, хтось палив старі дитячі 
колготки, а хтось фарбував двері.

В тому селищі в кожній квартирі було як 
мінімум по три самогонних апарати, бо під 
час сезону самогон можна було гнати навіть 
з дощу: близькість заводу і шалені викиди 

АнтологIя будуна
АЛКАША
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АНЕКДОТИ
Значит так. Нам надоели анекдоты про ка-
цапов. Теперь мы будем публиковать анек-
доты про депутатов Верховной Рады.
Не, ну а чё они?

Заболел депутат Верховной Рады от «Ра-
дикальной партии». Родственники собра-
лись у постели больного: 

— Скажите, доктор, надежда есть? 
— Абсолютно никакой! У него обыкно-

венная простуда.

* * *Депутат от партии «Батьківщина» ругает 
сына: 

— Ты почему кол получил за сочинение? 
Какая тема была? 

— Представь, что твой папа — миллионер! 
— Охуели что ли? — не сдержался депу-

тат от партии «Батькывщина». 
— Я так и написал...

* * *Пошёл депутат от партии «Оппозицион-
ный блок» на рыбалку. Сидит весь в золо-
тых цепях, на каждом пальце по перстню, 
инкрустированному бриллиантами, удочка 
тоже золотая, вся в бриллиантах. Глядит 
— клюет. Вытаскивает, ну точно: золотая 
рыбка. Рыбка, разумеется, ему и говорит: 

— Слушай, братан, отпусти ты меня. 
Депутат посмотрел на нее, подумал, кинул 

в воду, и дальше рыбачит. Рыбка хвостом 
вильнула, оборачивается и говорит: 

— Эй, а как же три желания? 
Депутат взглянул на нее: 
— Не ну ты вообще охуела: Ну ладно, 

загадывай...

* * *Умер депутат от пророссийской партии 
«Родина», лежит в гробу. Пальцы в коль-
цах, на шее цепь золотая — сенбернара 
удержит, ну и все остальное в том же духе. 
Проходит мимо старушка, смотрит на него 
и говорит: 

— Живут же люди...

* * *Молодой антикоррупционер спрашивает 
депутата «Радикальной партии»: 

— Вы уверены, что виллу, пять «Мерсе-
десов» и шесть квартир в центре вы купили 
на честно заработанные деньги? 

— А на какие еще? 
— Мне кажется, что все это куплено на 

народные деньги! 
— Ты че, воще?! Откуда у народа такие 

деньги?

* * *Если депутат «Батьківщини» купил себе 
«Лэнд крузер» — это еще не значит, что 
он обязательно ворует. Может, он копил 
несколько месяцев...

* * *Сидят два депутата в райцентре, выпива-
ют. Один (депутат от партии «Батьківщина») 
говорит: 

— Пиццу бы заказать, да в этой глуши 
ночью все пиццерии закрыты. 

Второй депутат (от партии «Самопом-
ощь») набирает первый попавшийся номер: 

— Алло, примите заказ на пиццу, пожа-
луйста. 

Из трубки доносится ругань: 
— Какая пицца! Идиот! Это квартира! 

Мне, мля, в 6 на работу вставать, а тут ка-
кой-то придурок спать не дает. 

Депутат «Самопомощи», не обращая на 
это внимания, диктует адрес и завершает 
все словами: 

— Оплата: 20 тысяч долларов. — И ве-
шает трубку. 

Первый cпрашивает: 
— И что, принесут? 
— Ни разу не было, чтоб не принесли.

* * *Приходит депутат от партии «Самопо-
мощь» в роддом, жену навестить. К нему 
выходит медсестра: 

— У Вас мальчик, 3700... 
Депутат, доставая кошелек, распухший 

от долларов: 
— Ты смотри-ка! И недорого!

в атмосферу перетворювали дощ на сіроп. 
До того ж там все було зроблено, шоб мона 
було безпрепятственно тирить сахар. Даже 
серйозний шахматіст, філателіст і просто 
розумний єврей Борис Абрамович склепав 
в гаражі затєйлівий змієвик з датчиками 
температури і тиску.

Самогон був свободно конвертіруємой 
валютой. Головні дефіцити — мєдні труб-
ки, лохвицькі дрожжі, і величезні виварки. 
Крутими спеціалістами щитались слєсаря, 
шо вміли спаять красіво агрегат.

Аркаша сначала з дєцтва картавив, по-
том він став воєнним музикантом, потом 
він пропив к єбєням половину мєдних ін-
струментів, за шо був позорно осуждьон і 
ізгнан на враждєбні українські території з 
дальнього востока, тут він познакомився з 
непереборчівою і тихою Томою, женився і 
став Алкашою, бо бухав, як звірюган. В мі-
нути тяжкі й безпросвєтні Алкаша міг вжа-
рить девятипроцентного уксуса і полірнуть 
задірістим зільоним Шипром. Алкаша істін-
но полагав, шо даже шампунь «Кря-кря» і 
зубна паста «Ягодка» — спиртовмісні. За ці 

гастрономічно-алкоголічні подвиги Алкашу 
ше називали Одіколон Уксусович.

Тома страдала од Алкашиной жизні і 
була, мабуть, єдінствєнной женщіной, шо 
не гнала самогон. Однажди Алкаша сильно 
забухав, ну так забухав, шо нігілірувався 
із її жизні. Люди казали, шо бачили бухий 
Алкашин прізрак біля гаражів, біля став-
ка, в саду за 103 домом, на теплотрасі біля 
школи... і віздє одноврємєнно. Тома вирі-
шила воспользовацця моментом і вигнать 
самогону. Жінка подозрєвала, шо Алкаша 
може вернуцця, тому вирішила поступить 
оригінально.

І забадяжила браги багатєнно, дбайли-
во розколотила ніжними руками, вкутала 
в теплі рядна, шоб, бува, не змерзла, і як 
защіту од Алкаші сипонула туди цілий со-
вок руденьких мертвих тарганів. Попри те, 
шо Алкаша пив усе те, що в принципі нево-
зможно випить, він був дуже брезглівим. От 
вона і понадіялась.

На шостий день вистою браги, коли вона 
під тараканчиками почала ніжно нашіпту-
вать про щастячко, додому явився Алкаша. 
Як музикант в прошлом, він почув той ніж-
ний шопот із ванної. Він йшов на нього, як 
спраглий на шелест води в оазі. З огляду 
на стан спраги і бажання йобнуть стопійсят, 
Алкашу не могло спинить нішо, він вже ба-
чив, як втопиться брудною пикою в те море 
щастя, і буде хлебтати брагу животворящу 
до повного отруба сознанія...

В Алкаші був шок, він плакав, стоячи 
навколішки біля тієї кастрюляки. Його душа 
не могла знайти компромісу між гидотою 
тараканів і ніжним мелодійним шепотом пе-
реливчатої цукрової браги. Спрага і будун у 
Алкаші брали своє, вони вже геть нівелю-
вали всі почуття і відчуття.

Алкаша взяв літрового кухля і, дмухаючи 
на тараканів, розганяв їх і набирав брагу, і 
вибирав з неї «начинку», і пив... Бо імідж 
нічто — жажда всьо. 

«А Тамарку я уб’ю патом, савсєм патом, 
кагда брага кончітся»....

Це Наталка. Наталці тепло і гарно, 
адже завдяки безвізу вона поїхала на морько. 
Наталка бачить, що Україна стала ближче до цивілізованого світу.

СДЕЛАЙ САМ
На самом деле: нет, не делай этого. Пожа-
луйста. Мы серьёзно. Как человека просим.

Отличился и порадовал своё командова-
ние младший сержант Василь из *** части, 
расположенной в *** секторе. 

Не имея технического образования, но 
вдохновлённый примером конструктора Ка-
лашникова, Василь самостоятельно обучил-
ся инженерному делу, и из АГС, АКС, РПГ, 
ИТД ИТП он собрал настоящую рационали-
заторскую вундервафлю, которая позволяет 
за одну секунду выстрелить дохуя ценного 
боекомплекта примерно в направлении про-
тивника, но это не факт.

Полевые испытания, проведённые экс-
пертами ВСУ, показали, что один выстрел из 
созданного Василём орудия может на месте 
убить двух сепаров и оторвать руки-ноги 
ещё трём. Но, правда, для этого они должны 
держать оружие в руках и пытаться из него 
выстрелить.

В настоящий момент Министерство 
обороны Украины поручило специально 
созданной комиссии изучить вопрос, как 
заставить сепаров стрелять из этой штуко-
вины, с целью радикального сокращения 
их, сепаров, поголовья.

Доставка изделия на территорию против-
ника и установка табличек «Смотри, какая 
хреновина, попробуй стрельнуть, посмотри, 
что будет» будет поручена бойцам Служб 
специальных операций. Но это не точно.


