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До кінця 2021 року протяжність 
відремонтованих доріг дер-
жавного значення на підкон-

трольній частині Донецької та Лу-
ганської областей зросте до 866,7 
км. Так, за перший рік реалізації 
програми «Велике будівництво» у 
Луганській області вже відновили 
194 км доріг, у Донецькій – 140,1 км.

У Державному агентстві авто-
мобільних доріг України зазначили, 
що «доступність східних маршрутів 

є національним пріоритетом». На 
новий будівельний сезон 2020-2021 
років заплановано збільшення про-
тяжності відновлених маршрутів 
Сходу  до 866,7 км державних доріг 
у Донецькій і Луганській областях.

Згідно з   інфраструктурною 
програмою Володимира Зелен-
ського,  за три роки оновлять всю 
мережу,  а це понад 20 тис. км за-
гальнодержавних доріг України.

На Донбасі відновлять 
майже 867 кілометрів доріг

„Президент України Володимир Зеленський своїм Указом 
ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони 
про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації 

в Донецькій та Луганській областях. Про що йдеться:
 У двомісячний строк підготувати з урахуванням між-

народного досвіду законопроєкти щодо запровадження на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях правосуддя перехідного періоду.
 У тримісячний строк забезпечити внесення змін та 

продовження на період до 2023 року включно терміну реалі-
зації Державної цільової програми відновлення та розбудови 
миру у східних регіонах України.
 Забезпечити функціонування системи державного 

іномовлення з розгалуженою інфраструктурою державних ко-
респондентських пунктів в Україні та за кордоном.
 Опрацювати із залученням Служби безпеки України 

питання щодо відкликання мережевих ресурсів (ІР-адрес), які 
виділені в користування операторам (провайдерам) телеко-
мунікацій, що перебувають на тимчасово окупованих тери-
торіях України в Донецькій та Луганській областях або вико-
ристовуються в інформаційній агресії Російської Федерації 
проти України.

 Упродовж 2021 року завершити облаштування 
контрольних пунктів в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані 
території в Донецькій та Луганській областях, розбудову їх-
ньої інфраструктури, передбачивши створення поблизу кож-
ного контрольного пункту гуманітарно-логістичних центрів, 
сервісних центрів для надання соціальних, адміністративних, 
банківських, медичних, поштових та інших послуг.
 Головнокомандувачу Збройних Сил України щоквар-

талу інформувати Раду національної безпеки і оборони Украї-
ни про результати вжиття разом зі Службою безпеки України, 
Службою зовнішньої розвідки України, Головним управлінням 
розвідки Міністерства оборони України та Управлінням розвід-
ки Адміністрації Державної прикордонної служби України за-
ходів із запобігання можливим збройним провокаціям на лінії 
зіткнення.
 У шестимісячний строк завершити виконання за-

ходів із посилення охорони та оборони десантнонебезпечних 
ділянок українського узбережжя Чорного та Азовського морів, 
а також об’єктів критичної інфраструктури в районі здійснен-
ня заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях.

Активізується процес 
мирного врегулювання на Донбасі

Cюрпризи військового параду – 2021 Атестати про повну середню освіту та 
нагрудні знаки ліцеїстів отримали 78 
вихованців унікального в Україні на-

вчального закладу – Військово-морсько-
го ліцею імені віцеадмірала Володимира 
Безкоровайного.

Серед випускників – представники 
Луганської, Донецької областей та АР Крим. 
Уперше в одному строю з хлопцями стоять 
дівчата. Командувач Військово-Морських 
Сил ЗС України контр-адмірал Олексій 
Неїжпапа висловив переконання, що з 
часом  одним із кораблів ВМС України ке-
руватиме жінка-офіцер.

З часом одним із кораблів ВМС 
України командуватиме жінка

Серед випускників – молодь 
Луганської, Донецької областей 
та АР Крим.
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За допомогою додатку «Джура» 
український солдат без російських 
шпигунських «дмбтаймерів» може 

слідкувати, скільки залишилося йому до 
так званого  дембеля.

«Джура» – надзвичайно простий і 
зручний у користуванні. Крім того, в до-
датку можливо слухати військове радіо 
«Армія FM». Розробники доповнили 
«Джуру» великою кількістю важливих 

Скільки до «дембеля»? 
«Джура» підкаже! Користуйся! Літню Олімпіаду в Токіо через 

пандемію коронавірусу відтер-
мінували до 2021 року. Змагання 

відбудуться з 23 липня по 8 серпня. 
Масштабні антикоронавірусні заходи, 
вжиті організаторами ігор, «гаранту-
ють безпеку всіх учасників і населення 
Японії», наголосив нещодавно віцепре-
зидент Міжнародного олімпійського 
комітету (МОК) Джон Коутс.

Як повідомили в Управлінні фі-
зичної культури і спорту Міністерства 
оборони України, у складі національної 
збірної команди майже третина спорт-
сменів – армійці!

Майже кожен третій олімпієць – армієць

для наших воїнів довідників – статутів, 
інформацій з тактичної медицини, соц-
захисту, правил носіння військової фор-
ми, наказів тощо. Є тут і загальновійсь-
ковий чат, календар та новини. 

Також військові, які користують-
ся додатком, отримують на поштові 
скриньки посилання на безоплатний 
онлайн-курс з кібербезпеки, а після 
його успішного проходження – елек-
тронний сертифікат.

Мобільний додаток «Джура» – без-
печна українська альтернатива російсь-
ким шпигунським програмам. Його роз-
робили львівський волонтер Володимир 
Пасіка й ветеран російсько-української 
війни Лук’ян Турецький. Наразі загальна 
аудиторія цього застосунку перевищила 
50 тис. активних користувачі.

ДОСТУПНИЙ
ДЛЯ:

Володимир Зеленський на передовій: 
«Заряджаюся й надихаюся 
героїзмом наших військових»
«Відвідання наших захисників — це завжди для мене честь. Я заряджаюся 
й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю. 
Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, 
що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, 
здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв», — наголосив Глава держави. 
Президент вручив бійцям державні нагороди й цінні подарунки.

НОВИЙ СТРОЙОВИЙ КРОК?
Ще взимку в Києві в Окремому 

полку Президента України відбулося 
перше показове заняття з методики 
підготовки до військового параду. Ар-
мійці відпрацювали новий стройовий 
крок у складі командної, прапоронос-
ної груп і парадного розрахунку з п’яти 
шеренг. 

За новими вимогами, військово-
службовці мають рухатися зі швидкістю 
110 кроків за хвилину, довжина кроку 
становитиме 70-80 см, винос руки – на 
рівні сонячного сплетіння, а ногу підні-
мати на 10-15 см від землі замість рані-
ше визначених 15-20 см.

Таким стройовим кроком війсь-
ковослужбовці пройдуть цього літа і 
Хрещатиком. До парадних розрахунків 
увійдуть відмінники навчання і бойової 
підготовки, зріст яких не нижче ніж 1,8 м. 
Наразі військовослужбовці тренуються 
мінімум по три години щодня.

Крім того, у параді планують взяти 
участь 12 іноземних парадних розра-
хунків. Запросили керівників оборонних 
відомств інших країн. Усього очікують 
понад 430 представників іноземних де-
легацій. Гратимуть три оркестри – з Ве-
ликої Британії, Польщі й США.

АВІАЦІЯ КРАЇН-ПАРТНЕРІВ 
НАД ХРЕЩАТИКОМ?

Цього року в Києві на параді, окрім 
піших парадних розрахунків інших дер-
жав, заплановано проліт авіації у складі 
повітряної колони сил безпеки і оборо-
ни та збройних сил країн-партнерів. 

У небі столиці пролетить літак 
«Спартан» і два гвинтокрили зі Сло-
ваччини. Які ще авіавелетні братимуть 
участь у параді та з яких країн вони при-
летять, дізнаємось незабаром. Також 
відомо, що планують в українське небо 
повернутися американські конверто-
плани V-22 Osprey.

Усього заплановано продемонстру-
вати на цьогорічному параді 250 одиниць 
озброєння, військової і спеціальної тех-
ніки. Серед них чимало новинок вітчизня-
ної «оборонки». У небі над Хрещатиком 
пролетить українська авіація та турецькі 
безпілотники «Байрактар». Зразки су-
часної військової техніки і озброєння 
демонструватимуть на Михайлівській 
площі й Володимирському проїзді.

Організують цього року і врочи-
сте проходження катерів, проліт авіації, 
повітряний і морський показ озброєння 
та військової техніки на річці Дніпро 
(Київський річковий вокзал).

 Цього дня також 
запланований арти-
лерійський салют на 
Трухановому острові у 
столиці. А в Одесі на 
зовнішньому рейді 
морського порту 
(мис Малий фонтан 
і Морський вокзал) 
відбудеться урочи-
сте проходження 
бойових кораблів і 
суден, проліт авіації, 
повітряний і мор-
ський показ 
озброєння та 
в ійськової 
техніки.

Про перебіг підготовки до параду «Українська панорама+» розповідатиме в наступних номерах.
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«Наші Збройні Сили зразка 
2014-го і 2021 року – це дві різні 
армії. Ми сильніші й впевненіші. 
Покладаємось на себе, але 
відчуваємо підтримку партнерів 
і пам’ятаємо про важливість 
стримування та необхідність 
колективної євроатлантичної 
оборони, частиною якої ми 
прагнемо стати. Наші друзі й 
партнери твердо знають: 
Крим і Донбас – це Україна. 
Нагадуємо про це і ворогам» –  
Міністр оборони України 
Андрій ТАРАН

«Українська панорама+» – дру-
кований проєкт Інформаційного агент-
ства Міністерства оборони України 
АрміяInform. 

Його місія – надати військово-
службовцям та мешканцям України 
всебічну інформацію про життєдіяль-
ність країни та її Збройних Сил. 

Ми працюємо для всіх українських 
громадян, які живуть по обидва боки 
лінії розмежування. Якщо ви живете 
в окремих районах Донецької та Лу-
ганської областей і хочете поділитися 
історією – пишіть нам на електронну 
пошту press@armyinform.com.ua. Нам 
важлива ваша довіра.

80-та окрема десантно-штурмо-
ва бригада (початкова назва 
80-й парашутно-десантний 

полк) сформована в березні 1955 року. 
3 травня 1992 року частина склала Вій-
ськову присягу на вірність Українському 
народові. У листопаді 2013 року полк 
переформували у 80-ту окрему аеро-
мобільну бригаду у Львові.

Найбільш видатними в історії 
львівських десантників виявилися 2014-
2015 роки: у районі АТО на рахунку бри-
гади участь у звільненні Слов’янська, 
виконання завдань у районі  населених 
пунктів Георгіївка, Хрящувате, Новосвіт-
лівка, Красне, Круглик, Переможне.  Най-
відомішим подвигом бригади є оборона 

Луганського аеропорту, де  військово-
службовці майже 5 місяців героїчно три-
мали оборону. Командував тоді бригадою 
нинішній начальник штабу – заступник 
командувача Десантно-штурмових вій-
ськ, Герой України генерал-майор Андрій 
Ковальчук. Окремою сторінкою історії 
80-ки є участь в обороні Донецького ае-
ропорту воїнів 3-го батальйону.

Під час одного з наймасштабні-
шого в історії ЗСУ стратегічного ко-
мандно-штабного навчання «Об’єднані 
зусилля — 2020» військовослужбовці 
бригади діяли спільно із військово-
службовцями 16-ї десантно-штурмової 
бригади Збройних сил Великої Британії 
(16 Air Assault Brigade).

80-та окрема десантно-
штурмова бригада ЗСУ

ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА, 
З ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ VIP 
ІЗ НАТАЛІЄЮ МОСЕЙЧУК

Армійська боксерка Анна Лисен-
ко завоювала ліцензію на участь 
в Олімпійських іграх Токіо-2020 

завдяки перемозі над росіянкою.
Змагання відбувалися на Євро-

пейському ліцензійному турнірі з боксу 
в Парижі. Спортсменка Центрального 
спортивного клубу ЗС України солдат 
Анна Лисенко боролася у ваговій ка-
тегорії до 69 кг. Дівчина стала третьою 

українською спортсменкою, яка брати-
ме участь у найголовніших змаганнях 
чотириріччя — Олімпійських іграх.

Цікаво, що у 2020 році Анну визна-
ли найкращою боксеркою-любитель-
кою року та пропонували перейти у 
професійний бокс. Проте спортсменка 
обрала змагатися не за пояси, а за 
участь в Олімпіаді та заявила, що не змі-
нюватиме спортивного громадянства.

Боксерка ЗСУ Анна Лисенко 
поборола росіянку 
та їде на Олімпіаду

На Харківщині діти воїнів, які заги-
нули в російсько-українській війні, 
отримують професійні шкіряні м’ячі 

з автографами членів збірної України 
з футболу і головного тренера Андрія 
Шевченка. 

Проєкт був започаткований у 
2018-му за ініціативи відомої армійської 
волонтерки, голови ГО «Всеукраїнсько-
го об’єднання рідних зниклих безвісти 
та загиблих захисників України» Ма-
рини Полякової. Тоді м’ячі з підписами 
футбольних кумирів отримали десятки 
дітей українських патріотів. Цього року 

у різні куточки Харківщини та сусідніх 
областей поїхало вже 10 подарунків. 
Особливо знаковими м’ячі виявилися 
для сімей полеглих воїнів окремої ме-
ханізованої бригади імені Івана Сірка 
капітана Ігоря Романцова та солдата 
Володимира Широкого. Їхні сини, Ро-
ман та Назар, уже кілька років займа-
ються спортом. Роман  відстоює честь 
Чугуївської юніорської футбольної ко-
манди, а Назар тренується в дитячому 
футбольному клубі «Метал», тож отри-
мати підписи кумирів для хлопців було 
заповітною мрією. 

УВерховній Раді України підготували 
до другого читання проєкт Закону 
про внесення змін до Закону Украї-

ни «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», 
що передбачають покращення соцстан-
дартів військовослужбовців.

Планується змінити мінімальний 
розмір посадового окладу військових, 
окрім строковиків, який не може бути 
меншим за розмір двох прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, уста-
новленого на 1 січня календарного року, 
а мінімальний розмір окладу за війсь-
ковим званням — не меншим за розмір 
такого прожиткового мінімуму. Наразі 
він становить з 1 січня 2021-го — 2270 
гривень.

У разі набуття чинності відповідних 
змін, мінімальний посадовий оклад вій-
ськовослужбовця за посадою не може 
бути меншим ніж 4540 гривень, а оклад 
за військовим званням — 2270 гривень. 
І це не враховуючи відповідних доплат, 
премій, винагород.

Планується розширити види відпу-
сток для військових в особливий період. 
Це відпустки для лікування, додаткові 
відпустки на навчання та учасникам 

бойових дій і особам, які належать до 
осіб з інвалідністю внаслідок війни, 
додаткові відпустки військовослуж-
бовцям-учасникам ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС 2-ї категорії, додаткові 
відпустки військовослужбовцям, які ма-
ють дітей або повнолітню дитину — осо-
бу з інвалідністю з дитинства.

Граничний термін перебування у 
відпустках за сімейними обставинами 
та з інших поважних причин зі збере-
женням грошового забезпечення може 
збільшитися з 10 до 15 календарних днів.

Зростатиме прожитковий мінімум – 
зростатиме грошове забезпечення

Верховній Раді України підготували 
до другого читання проєкт Закону 
про внесення змін до Закону Украї-

ни «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», 
що передбачають покращення соцстан-

Планується змінити мінімальний 
розмір посадового окладу військових, 
окрім строковиків, який не може бути 
меншим за розмір двох прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, уста-
новленого на 1 січня календарного року, 
а мінімальний розмір окладу за війсь-
ковим званням — не меншим за розмір 
такого прожиткового мінімуму. Наразі 

Державна служба зайнятості в ре-
гіонах пропонує чи не найбільший 
спектр послуг з адаптації військо-

вослужбовців до умов та вимог сучасно-
го ринку праці. Звертаємось і обираємо 
актуальні вакансії. Велику допомогу 
надають в організації підприємництва 
промисловість, будівництво, надання 
ІТ-послуг, сфера послуг. 

У ветеранів є змога безоплат-
но здобути новий фах, підвищити 
кваліфікацію за направленням служби. 
Професійній адаптації військових до 
цивільного життя сприяють чимало між-
народних проєктів. 

Один із найуспішніших — освітній 
проєкт «Норвегія — Україна».

КОЖНА УКРАЇНСЬКА 
ДИТИНА ОТРИМАЄ ВІДСОТОК ВІД 
ВИКОРИСТАННЯ НАДР. ПРО ЦЕ 
ЗАЯВИВ ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР 
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІД ЧАС ВИСТУПУ НА 
ФОРУМІ «УКРАЇНА 30. ЕКОЛОГІЯ». 

«МИ РОБИМО ВСЕ, ЩОБ 
НАДРА ПРАЦЮВАЛИ НА НАШІ 
МАЙБУТНІ ПОКОЛІННЯ, СЕРЕД 
ІНШОГО, БУЛИ ОСНОВОЮ ДЛЯ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
ПАСПОРТА УКРАЇНЦЯ, КОЛИ КОЖНА 
НАША ДИТИНА БУДЕ ОТРИМУВАТИ 
ВІДСОТОК ВІД ВИДОБУТКУ НАДР 
І ЗМОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦІ 
КОШТИ НА ОСВІТУ, НАВЧАННЯ В 
УКРАЇНІ», – ДОДАВ ВІН.

ЗА РІШЕННЯМ РНБО ВЖЕ 
ПОЧАВСЯ ПОВНИЙ АУДИТ УСІХ 
НАДР І ЇХНІХ КОРИСТУВАЧІВ. 

ПРЯМА МОВАЯк ветерану АТО/ООС 
з нуля розпочати нову цивільну кар’єру

Кооператив  «Оберіг-Агро» 
є успішним прикладом розвитку 
ветеранського агробізнесу на 
Миколаївщині. Захисникам України 
в цьому допомагають канадські 
донорські організації

М’ячі з 
автографами 
футболістів 
збірної 
України 
отримують 
діти загиблих 
воїнів
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ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА, 
З ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ VIP 
ІЗ НАТАЛІЄЮ МОСЕЙЧУК
З ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ VIP 
ІЗ НАТАЛІЄЮ МОСЕЙЧУК
З ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ VIP 

– Ви вірите в український Донбас?
– Це ж наш Донбас. Є люди, які хочуть туди 

повернутись. Є люди там, які очікують, є інші 
люди. І як з цим бути, мені здається, час покаже. 
Але я вірю.
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Нещодавно за дорученням Володи-
мира Зеленського провели аудит 
держдач у Кончі-Заспі й комплек-

су відпочинку «Пуща-Водиця». Там ро-
ками живуть колишні судді й прокуро-
ри, митники й силовики, та інші, давно 
забуті «екси». З 2003 року таке право 
отримали відставні прем’єр-міністри, 
віце- і просто міністри, генпрокурори. 
Дрібніші чиновники могли претендува-
ти на одну чи дві кімнати в державних 
пансіонатах. 

Як повідомили в Комплексі відпо-
чинку «Конча-Заспа», в елітному селищі 
живуть близько 200 «ексів» і чинних чи-
новників. У списках – десятки відомих як 
у минулому, так і нині прізвищ. 

За часів Леоніда Кучми відбува-
лась і мініприватизація частини цих 
будинків. Тоді з чиновниками укладали 
довгострокові договори на оренду до 
50 років. Посадовці змінювалися, йшли 
у відставку, але продовжували жити в 
мальовничому природному куточку по-
близу столиці. Після революції 2014-го з 
будинків вирішили не виганяти можнов-
ладців, але дали вибір: виїжджаєте або 
починаєте платити повну ціну за оренду, 
вартість якої варіювалася вже від 10  до 
100 тисяч гривень на місяць.

З держдач 
на вихід:  
пакуй валізи, 
«екселіто»!

Про це розповів перший заступник 
міністра з питань реінтеграції тим-
часово окупованих територій Украї-

ни Ростислав Замлинський.
«Уперше з минулого року ми почали 

реально компенсувати з державного бюд-
жету кошти за зруйноване житло людям. 
Маємо на увазі житло, повністю зруйно-
ване внаслідок збройної агресії Росії, але 
те, яке розташоване в підконтрольних 
українській владі населених пунктах... 

Торік на такі компенсації скерували майже 
20 мільйонів гривень і їх отримали близько 
80 осіб. Цього року передбачено таку під-
тримку для майже 380 осіб», – сказав він.

Тож, наступного року планують ви-
платити компенсації ще приблизно 300 
особам, а до кінця 2022 року планують 
повністю завершити виплати компен-
сації за зруйноване житло, а вже з 2023 
року розпочати компенсації за часткове 
руйнування.

В Україні до 2023 року 
планують завершити 
виплати компенсацій 
за зруйноване житло

ЧОМУ УКРАЇНА ПРАГНЕ В НАТО?
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Відповідні зміни до законодавства 
були ухвалені наприкінці квітня і 
23.04.2021 року набрали чинності. 

Раніше ст. 14 п. 15 Закону  України «Про 
соціальний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей» було 
передбачено, що всім військовослуж-
бовцям та резервістам у період дії осо-
бливого періоду, який і наразі триває, 
штрафні санкції, пеня, а також проценти 

за користування кредитом не нарахову-
валися. Тобто цією пільгою могли скори-
статися всі військовослужбовці та вій-
ськовозобов’язані під час проходження 
військової служби.

Водночас у новій редакції Закону  
України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів 
їх сімей» таке право залишили лише 
для військовослужбовців, призваних на 
військову службу за призовом під час 
мобілізації на особливий період та ар-
мійців, які проходять військову службу і є 
учасниками АТО/ООС. Вищезазначеною 
пільгою вже не можуть скористатися 
строковики та військові, що проходять 
військову службу, але не виконували 
завдання на Сході України.

– Тут також має місце принцип незво-
ротності законодавства в часі, і це передба-
чено ст. 58 Конституції України, коли норма-
тивно-правові акти не мають зворотної дії в 
часі, крім випадків, коли вони пом’якшують 
або скасовують відповідальність особи. 
Тобто, на практиці, військовим, які мали піль-
гу щодо звільнення від сплати процентів та 
інших санкцій за кредитами і в подальшому 
її втратили, пільгове нарахування буде діяти 
до часу ухвалення нового законодавства, 
зокрема до 23.04.2021 року, а надалі вже на 
загальних підставах. Для решти військових 
все залишається, як і було. Одночасно бан-
ки можуть уже  як підтвердження витребу-
вати довідки, які засвідчують  перебування 
в АТО/ООС, − розповів експерт із військово-
го права Олександр Порва.

Не всіх військових звільнятимуть від сплати 
штрафів за кредитами

Міністерство у справах ветеранів 
працює над створенням Елек-
тронного кабінету ветеранів, де 

буде розміщена інформація стосовно 
пільг та програм, які вони отримують 
відповідно до своєї пільгової категорії. 
Про це повідомляє пресслужба Мінве-
теранів.

Заступник міністра  у справах ве-
теранів  з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифрові-
зації Володимир Левчук переконаний, 
що інтеграція Електронного кабінету 
ветерана до загальнодержавної циф-
рової платформи сприятиме реалізації 
державної політики в напрямку циф-
ровізації та допоможе вирішити части-
ну проблем ветеранів, які виникають 
через наявні бюрократичні механізми.

«Мінветеранів працює над ство-
ренням Електронного кабінету, який 
планується реалізувати через Єдиний 
державний реєстр ветеранів та портал 
Дія. Після запуску отримати доступ та 
користуватися ним зможуть всі кате-
горії населення, на які поширюється 
Закон України “Про статус ветеранів 
війни”», — розповів Володимир Левчук.

Електронний 
кабінет ветерана

З КОМЮНІКЕ CАМІТУ НАТО ВІД 14 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ:

„«Партнерство розширених можливостей» для України в рамках реалізації 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України 
в Організації Північноатлантичного договору Збройні Сили України 
прагнуть максимально ефективно використовувати потенціал 
співпраці з іноземними партнерами. Черговий крок у цьому напрямку було 
зроблено рік тому, 12 червня 2020 року, коли Україна набула статусу партнера 
НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner – ЕОР). 
Це рішення стало визнанням значного внеску нашої держави до зусиль 
Альянсу з підтримання міжнародного миру та безпеки, 
а також підтвердженням незворотності євроатлантичного курсу країни» – 
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан ХОМЧАК

МИ ПІДТВЕРДЖУЄМО РІШЕННЯ, УХВАЛЕНЕ НА САМІТІ В БУХАРЕСТІ У 2008 РОЦІ, 
ПРО ТЕ, ЩО УКРАЇНА СТАНЕ ЧЛЕНОМ АЛЬЯНСУ З ПЛАНОМ ДІЙ ЩОДО ЧЛЕНСТВА (ПДЧ) 
ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЦЬОГО ПРОЦЕСУ; МИ ПІДТВЕРДЖУЄМО ВСІ ЕЛЕМЕНТИ 
ЦЬОГО РІШЕННЯ, А ТАКОЖ ПОДАЛЬШІ РІШЕННЯ, ЗОКРЕМА ТЕ, ЩО КОЖЕН ПАРТНЕР 
БУДЕ ОЦІНЮВАТИСЯ ПО ДОСТОЇНСТВУ. МИ ТВЕРДО ПІДТРИМУЄМО ПРАВО УКРАЇНИ 
САМОСТІЙНО ВИЗНАЧАТИ СВОЄ МАЙБУТНЄ І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ КУРС БЕЗ 
ВТРУЧАННЯ ЗЗОВНІ.

СТАТУС ПАРТНЕРА З РОЗШИРЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, НАДАНИЙ ТОРІК, НАДАЄ ДОДАТКОВИЙ 
ІМПУЛЬС НАШІЙ І БЕЗ ТОГО АМБІТНІЙ СПІВПРАЦІ Й СПРИЯТИМЕ БІЛЬШІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ СУМІСНОСТІ 
З МОЖЛИВІСТЮ ПРОВЕДЕННЯ БІЛЬШОЇ КІЛЬКОСТІ СПІЛЬНИХ ТРЕНУВАНЬ; НАВЧАННЮ І ПІДВИЩЕННЮ 
СИТУАЦІЙНОЇ ПОІНФОРМОВАНОСТІ. ІНІЦІАТИВИ ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА НАРОЩУВАННЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ МІЖ СОЮЗНИКАМИ І УКРАЇНОЮ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКУ 
БРИГАДУ, ЩЕ БІЛЬШЕ ПІДСИЛЮЮТЬ ЦІ ЗУСИЛЛЯ. МИ ВИСОКО ЦІНУЄМО ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК УКРАЇНИ В 
ОПЕРАЦІЇ СОЮЗНИКІВ, СИЛИ РЕАГУВАННЯ НАТО ТА НАВЧАННЯ НАТО.
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ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ВСТУПНИКАМ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

ВСТУП-2021 ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ З ТИМЧАСОВО 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДО ВИШІВ УКРАЇНИ

1
2
3
4

ОБРАТИ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА» АБО «КРИМ-УКРАЇНА»
Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» працюватимуть 
з 7 червня до 24 вересня 2021 року
ОСОБИСТО ПОДАТИ ЗАЯВУ ТА ЗАПОВНИТИ ОСВІТНЮ ДЕКЛАРАЦІЮ В ОСВІТНЬОМУ ЦЕНТРІ
Вступ на бюджетну форму здобуття освіти (квота-2) – до 20 серпня, 
на контрактну форму – до 20 вересня
СКЛАСТИ НА БАЗІ ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ ДВА ІСПИТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ
Українська мова та історія України. (Безкоштовні відеоуроки, презентації, тести на сайті 
https://dostupnaosvita.com.ua/
СКЛАСТИ ОДИН ПРОФІЛЬНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
Встановлює заклад вищої освіти

ВАЖЛИВО! У 2021 році  у наказах про зарахування 
(з метою безпеки вступників) прізвища вступників 
шифруватимуться. Можна вступати лише через 
один освітній центр (до 5 заяв)

ВАЖЛИВО! Документи для вступу на 
контрактну форму навчання через освітні 
центри «Донбас-Україна» та «Крим-
Україна» за всіма рівнями прийматимуть 
до 20 вересня

ЯКЩО ВИ МАЄТЕ СТАТУС ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ 
І ВСТУПИТЕ НА БЮДЖЕТ, ТО ДЕРЖАВА НАДАСТЬ ВАМ:
академічну або соціальну стипендію;
підручники на безоплатній основі;
безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем 
баз даних у державних та комунальних навчальних 
закладах.

ЯКЩО ВИ МАЄТЕ СТАТУС ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ 
І ВСТУПИТЕ НА НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ, 
ТО ДЕРЖАВА МОЖЕ НАДАТИ ВАМ:
пільговий довгостроковий кредит на здобуття освіти.

УВАГА! Якщо так сталося, що вступити до ЗВО 
на бюджетну форму навчання не вдалося, 
є можливість переведення з контрактної 
форми навчання на бюджет. Ви маєте змогу 
вступити через освітній центр на бюджетну 
форму навчання до фахової передвищої та 
професійної (професійно-технічної) освіти. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА 
ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
03049, м. Київ-049, 
Повітрофлотський проспект, 28
тел. +38 (044) 271-06-09 (довідка)
сайт: https://nuou.org.ua
e-mail: info@nuou.org.ua

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА 
САГАЙДАЧНОГО
79026, м. Львів, вул. Героїв 
Майдану, 32.
Тел./факс (приймальна): 
+380 (32) 238-65-34, http://www.
asv.gov.ua, mail@asv.gov.ua

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА
61023, м. Харків, вул. Сумська, 
77/79
Тел. (057) 700-21-65, 704-96-45
сайт: http://www.hups.mil.gov.
ua, e-mail: info@hups.mil.gov.ua

ВІЙ СЬКОВА АКАДЕМІЯ 
(М. ОДЕСА)
65009, м. Одеса, 
вул. Фонтанська дорога, 10
тел. +380 (482) 63-76-60
сайт: http://vaodesa.mil.gov.ua/
e-mail: mail@vaodesa.mil.gov.ua

УКРАЇНСЬКА 
ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА 
АКАДЕМІЯ
01015, м. Київ, вулиця 
Московська 45/1, буд. 33, 
Тел/факс: (044) 280-00-34
 Сайт: http://uvma.mil.gov.ua/
e-mail: uvma@gmail.com

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Адреса: 03189, м. Київ 
вул. Ломоносова, 81.
Тел. (044) 521-32-89
Сайт: https://mil.univ.kiev.ua/
e-mail: viknu@univ.kiev.ua

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
ІМЕНІ ГЕРОЇВ КРУТ
01011, м. Київ, 
вул. Московська, 45/1
Тел. /факс (черговий 
Військового інституту): 
(044) 280-59-67
Сайт: http://www.viti.edu.ua
 e-mail: viti@viti.edu.ua

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ТАНКОВИХ ВІЙСЬК 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТЕХНІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
“ХАРКІВСЬКИЙ 
ПОЛІТЕХНИЧНИЙ 
ІНСТИТУТ”
 61000, Харків, 
вул. Полтавський Шлях, 192, 
Тел. +38 (057) 372-61-67
Сайт: https://vitv.kh.ua
e-mail: vitv.ntu.hpi@post.mil.gov.ua

ЖИТОМИРСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ 
ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА
Адреса: 10004, м. Житомир, 
проспект Миру, 22.
Тел. +38(0412)41-51-47
сайт: https://www.zvir.zt.ua
e-mail: zvir@zvir.zt.ua

ПРОВІДНІ ВІЙСЬКОВІ ВИШІ УКРАЇНИ

ОС
ВІТ

А
ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ЗІ 
ВСТУПНИКАМИ ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОСВІТНІ ЦЕНТРИ «КРИМ-
УКРАЇНА» (ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ 
ІЗ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ 
ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА М. 
СЕВАСТОПОЛЬ) ТА ОСВІТНІ 
ЦЕНТРИ «ДОНБАС-УКРАЇНА» 
(ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ ІЗ 
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ 
ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ 
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ АБО ТЕРИТОРІЇ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА 
ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ), ЯКІ 
СТВОРЕНІ НА БАЗІ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ АБО ФАХОВОЇ 
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. 

НОВІ ПРАВИЛА

Понад 3000 
ветеранів 
вступили 
торік у виші 
на бюджетну 
форму 
Одним із пріоритетів Міністерства у 

справах ветеранів України є ство-
рення дієвої системи переходу від 

військової служби до цивільного життя та 
кар’єри. Важливо, щоб учорашні воїни, які 
опинилися за воротами військової части-
ни з пакетом документів у руках, знали, 
що їм робити, куди йти. Їх готуватимуть до 
цивільного життя ще під час служби. Для 
цього налагоджено співпрацю з навчаль-
ними закладами, закладено кошти на 
їхню перекваліфікацію і перенавчання. 
Ветеранам надаватимуть психологічну 
підтримку та соціальні послуги, сприяти-
муть у покращенні здоров’я, допомагати-
муть у реалізації кар’єри. Цей набір опцій 
підготують людині ще під час військової 
служби, щоб максимально ефективно за-
довольнити її потреби після звільнення й 
отримання статусу ветерана.

УКиївському військовому ліцеї імені 
Івана Богуна відбувся урочистий ви-
пуск. Нинішній – є особливим. Цього 

року ліцей закінчили 297 випускників. Се-
ред них 50 − діти учасників АТО, у чотирьох 
− батьки загинули, захищаючи Україну. 
Але головна відмінність цього випуску − 
18 дівчат-ліцеїсток, які успішно закінчили 
дворічний навчальний курс.

До того ж це дебютний випуск з часу 
підпорядкування ліцею Командуванню 
Сухопутних військ. З перших днів війни 
десятки його випускників стали на за-
хист Батьківщини, демонструючи відвагу і 
героїзм. Одинадцять з них віддали життя, 
захищаючи свободу і незалежність Украї-
ни. Сотні офіцерів відзначено державними 
нагородами, а двоє − Олександр Порхун та 
Андрій Кизило − стали Героями України. На 
жаль, Андрій Кизило − посмертно.

Серед військових ритуалів, які супро-
воджують життя солдата і офіцера, є особ-
ливо зворушливі. Серед них − прощання із 
навчальними закладами. Хвилюючі момен-
ти вручення нагрудних знаків про закінчен-
ня ліцею. Урочистий марш і традиційний 
дощ із монет на погони. Показові виступи 
зі зброєю, і − несподіваний прощальний 
вальс як знак спадкоємності традицій.

Випускниця Анна Орищишина – ро-
дом із Кам’янця-Подільського − перша у 
своїй сім’ї, яка обрала військовий шлях: 
«З огляду на той факт, що триває зброй-
на агресія з боку Росії, маємо робити хоч 
маленькі кроки для захисту нашої Батьків-
щини, і я його зробила».

Майор Максим Бобровський, коман-
дир 4-ї навчальної роти, в якій навчали-

Серед випускників ліцею 
імені Богуна – вперше дівчата!

«Якщо у 2008 році на службі 
у Збройних Силах було 1800 жінок, 
то нині вже понад 31 тисячу. 
Понад 4800 − офіцери, 
13 тисяч − учасники бойових дій».

ся дівчата-ліцеїстки, розповів: «Це був 
тестовий проєкт Міноборони і він став 
успішним. Сподіваюся, випускники про-
довжать навчання і захищатимуть нашу 
неньку Україну. Відповідно до програм 
гендерної рівності, жодної відмінності у 
навчальних програмах не було, є неве-
ликі нюанси у здачі нормативів з фізич-
ної підготовки».

«Об’єднані сили – це тисячі хоробрих військовослужбовців, службовців і працівників силових 
структур України. Ми забезпечуємо оборону рубежів та уникнення ескалації, яку намагаються 
спровокувати російські збройні формування. Об’єднані сили своєю цілодобовою службою 
створюють міцне підґрунтя для врегулювання збройної агресії політико-дипломатичним 
шляхом. Я дякую за службу і роботу всьому особовому складу. Об‘єднані – ми сильніші!»  – 
командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир КРАВЧЕНКО

„„
У МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО 
ЩОДО СПРИЯННЯ МОЛОДІ 
З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ 
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ПІД ЧАС 
ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
І НАУКИ ЗАПРОВАДИЛО ПРОЄКТ 
БЕЗОПЛАТНИХ ПІДГОТОВЧИХ 
КУРСІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ТИМЧАСОВО 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. 

НОВАЦІЇ

–Сучасна підготовка у ЗСУ має 
забезпечувати зміни у мен-
тальності військовослужбов-

ців, розвиток аналітичного, критичного 
та системного мислення, навичок в 
ухваленні ефективних управлінських 
рішень, готовності до впровадження 
нових підходів у службовій діяльності. 
Лише так зможемо остаточно поз-
бутися давно застарілої радянської 
спадщини. Один із практичних шляхів 
досягнення цієї мети – запроваджен-
ня L-курсів для офіцерів. Це курси 
професійної військової освіти різних 
рівнів, від L-1 для військовослужбовців 
командного тактичного до L-4 для ви-
щого керівного складу стратегічного 
рівня, – сказав начальник Генерально-
го штабу Збройних Сил України гене-
рал-лейтенант Сергій Корнійчук.

L-курси запроваджені для підго-
товки військових фахівців тактичного, 
оперативного і стратегічного рівня у 

межах трансформації військової освіти 
в Україні. Програми курсів за змістом 
і спрямованістю цілком відповідають 
вимогам до підготовки офіцерських ка-
дрів у системах військової освіти країн-

членів НАТО. У найближчій перспективі 
така система має замінити нинішню під-
готовку військових фахівців оператив-
но-стратегічного рівня у Національному 
університеті оборони України.

Збройні Сили підвищують 
вимоги до підготовки офіцерів
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Триває робота зі створення лег-
кового автомобіля підвищеної 
прохідності для потреб війська. 

Вже цього року оборонне відомство 
має укласти державний контракт на 
його закупівлю.

На зміну УАЗам

«Козак-7» — це армійський бро-
неавтомобіль, точніше — за-
гальновійськова багатофунк-

ціональна платформа, яка відповідає 
всім суворим вимогам військових як за 
прохідністю та рухомістю, так і за потуж-
ністю самого шасі. А головна різниця — 
замість посилення окремих елементів 
шасі встановлюють готовий комплект.

Фактично «Козак-7» створюють 
на базі Ford F-550, але на «Практиці» 
кардинально змінюють його ходову ча-
стину завдяки встановленню готового 
комплексного рішення від іноземної 
компанії з однієї з країн НАТО.

Це дозволило підняти загальну 
вантажопідйомність шасі «Козак-7» до 
12 тонн  з  10, якщо порівнювати з «Ко-
зак-5». Водночас «Козак-7» оснащений 

330-сильним турбодизелем V8 з об’ємом 
у 6,7 літра, який поєднаний з 10-ступене-
вою автоматичною коробкою передач. 
Тобто питома потужність залишається 
на більш ніж високому рівні — у 27,5 
к.с./т.

Загалом корисне навантаження 
нового шасі сягає 9 тонн, що дозволяє 
розмістити на ньому не тільки броне-
капсулу, але й використати шасі для 
створення цілого сімейства військових 
машин під різні завдання.

«Козак-7» – універсальний солдат

Наразі тривають роботи над ство-
ренням нового бронежилета, але 
вже впевнено можна сказати, що 

він захищатиме від осколкових пора-
нень під час використання в повній 
комплектації на 70-80 відсотків.

— Для його розробки були про-
аналізовані всі бойові травми. Най-
частіше, на жаль, трапляються мін-
но-вибухові. Тож, у новому виробі ми 
врахували необхідність більш надій-
ного захисту найбільш вразливих 
ділянок тіла. У бронежилеті передба-
чено елемент, завдяки якому можли-
во частково перенести вагу заднього 
бронеелемента зі спини на пояс, що 
дасть змогу зменшити навантаження 
на спину людини, — розповів тимча-
совий  виконувач обов’язків началь-
ника Головного управління розвитку 
та супроводження матеріального за-
безпечення ЗС України підполковник 
Роман Козулін.

Нова «броня» 
зменшує 
навантаження 
на спину

Нова «броня» 

Нові літні берці незабаром надійдуть 
у війська. Упродовж терміну роз-
робки, вдосконалення дослідних 

партій й випробувань, фахівці Головного 
управління розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення ЗС України 
у нових літніх «таланах» посилили міс-

це гомілкостопу шляхом використання 
термопластичних матеріалів. Тепер вони 
стануть зручнішими для виконання на-
вчально-бойових завдань.

Зміни у взутті — суттєві. Зовні — це 
дві різні моделі. Проте, як і тип В, за но-
вими берцями слід доглядати відповідно 

НЕЗАБАРОМ У ВІЙСЬКУ

«Військові відзначають 
легкість, гарну фіксацію та 
повітропроникність. Комфорт 
і продуктивність – дві основні 
переваги, які користувачі отримали 
від берців. Хороша якісна 
конструкція, чудове зчеплення, 
зручний каблук та підсилення 
зробили їх одними із найбільш 
улюблених та популярних чобіт 
серед офіцерів. Внутрішня підкладка, 
яка зберігає ноги сухими навіть 
у важких умовах. Конструкція не 
тільки жорстка, але і багато в чому 
стильна. Існує безліч функцій, 
які роблять їх ідеальним взуттям 
для різних бойових ситуацій» – 
начальник Центру спеціального 
призначення протидії диверсіям 
та терористичним актам ВСП 
полковник Богдан Столярчук

піднятий носок для кращого перекату 
+ захист від механічних пошкоджень носка та п’ятки

шкіра завтовшки 1,3 мм + політетрафтортілен («мембрана»), 
що захищає і відводить надлишкову вологу

масло-бензостійка, двошарова підошва: 
ходовий шар – гума, проміжний – поліуретан

до інструкції. У комплект також входи-
тиме водовідштовхувальний спрей. Хоч 
взуття і так з водовідштовхувальним 
ефектом.

Нещодавно завершилися п’яти-
денні навчання з тактико-спеціальної 
підготовки ВСП – SHARP BLADE, де вій-
ськовослужбовці перебували в активній 
фазі фізичних навантажень. 

За інформацією фахівців Команду-
вання Сил логістики ЗС України, запла-
новано закупити понад 220 тисяч пар 
літніх черевиків. Але важливо пам’ятати: 
поки не закінчиться строк експлуатації 
взуття, яке ви отримали раніше, нові от-
римати ви не зможете (відповідно до на-
казу МОУ № 232). Нові літні черевики не 
перевищуватимуть вартість попередніх.

«К
«Козак-7» – універсальний солдат

Планується закупити 
понад 220 тисяч пар літніх черевиків

Снайперська гвинтівка «Нічний Хи-
жак», що розроблена у 2015 році, 
має калібр 14,5 мм під штатний ку-

леметний патрон 14,5х114. Максимальна 
дальність прицільного пострілу 4000 ме-
трів, кучність пострілу від 1 до 1,5 кутових 
хвилин. Її заплановано серійно виготов-
ляти на заводі «Маяк», що входить до 
складу ДК «Укроборонпром».

Гвинтівка, або, як її ще називають, 
«Піхотна гармата», оснащена саунд-мо-
дератором нового покоління, який, крім 
малого звуку пострілу, забезпечує плав-
ний перехід кулі з умов внутрішньої до 
зовнішньої балістики. Віддача з цієї 

«гармати» менш, ніж у гвинтівки калібру 
7,62 мм, і тому мінімально впливає на 
влучність. Штатні кулі завдяки довжині 
ствола у 1330 мм мають початкову швид-
кість 1050 м/сек і без особливих проблем 
пробивають бронетранспортери, БМП, 
бронеавтомобілі, інженерні укріплення та 
броньовані гелікоптери. Завдяки винахо-
ду українських зброярів – саунд-модера-
тору нового покоління, який, крім всього, 
працює як балістичний холодильник, 
температура гвинтівки під час інтен-
сивного бою така ж, що і температура 
людського тіла. А це значно ускладнює 
її виявлення за відповідного маскування. 

«Нічний Хижак»: б’є на 4000 м
Використовуваний набій  14,5×114
Початкова швидкість кулі, м/с 1050
Темп стрільби, постр./хв.  6
Прицільна дальність, м  4000
Види живлення   одиничне постачання
Довжина, мм   2470
Довжина ствола, мм  1350
Маса, кг   32,96

Відбулися демонстраційні польо-
ти новітнього літального апарата 
Raybird-3. Це не звичайний без-

пілотник, а повноцінна безпілотна авіа-
ційна система класу «малий тактичний» 
для довготривалих та ISTAR місій.

Новий тактичний безпілотник 
пройшов випробування

Raybird-3. Це не звичайний без-
ційна система класу «малий тактичний» 
для довготривалих та ISTAR місій.

Силова установка  двигун внутрішнього згорання
Технологія посадки  парашут та надувна подушка
Розмах крила, м  3
Максимальна злітна вага, кг 21
Тривалість польоту, год  24
Висота польоту, м  3000
Корисне навантаження, кг  до 5
Об’єм паливного бака, л  9
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ПАНОРАМ

ДЛЯ ПОТРЕБ ВІЙСЬКА ВИГОТОВИЛИ 
ПОТУЖНИЙ МОБІЛЬНИЙ 
КОНДИЦІОНЕР. ПОТУЖНІСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРІВ – 4000 М3

НА ГОДИНУ, ВОДНОЧАС 
РІВЕНЬ ШУМУ 
ВСЬОГО 65 DB

МАСА ОДНОГО 

ЧЕРЕВИКА  42 РОЗМІРУ
ЧЕРЕВИКА  42 РОЗМІРУМАСА ОДНОГО МАСА ОДНОГО 

750 г
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Для вакцинації в Україні викори-
стовують та планують викори-
стовувати вакцини знаних у світі 

розробників і виробників. За даними 
Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни, це AstraZeneca (Covishield), Sinovac 
Biotech, Pfizer-BioNTech та Novavax.

AstraZeneca, AstraZeneca-
SKBio, AstraZeneca CoviShield. Ця 
вакцина розроблена Оксфордським 
університетом та британсько-швед-
ською компанією AstraZeneca і ви-
пускається в Індії, Південній Кореї та 
Італії. Усі вакцини AstraZeneca проти 
COVID-19, незалежно від країни вироб-
ництва, є ідентичними за складом та 
технологіями виготовлення, не розгля-
даються як різні вакцини та є взаємо-
замінними. Усі вакцини AstraZeneca 
проти COVID-19, незалежно від країни 
виробництва, є ідентичними за скла-
дом та технологіями виготовлення, не 
розглядаються як різні вакцини та є 
взаємозамінними.

Насамперед у Збройних Силах 
України вакцинували військовослуж-
бовців, які виконують завдання в рай-
оні проведення ООС або ті, кого туди 
планується залучити найближчим ча-
сом, та особовий склад військово-ме-
дичних закладів. Їх щепили вакциною 
виробництва компанії AstraZeneca.

Наразі в ЗС України триває ще-
плення особового складу вакциною
CoronaVac виробництва компанії 
Sinovac Biotech. Вакцина китайсько-
го фармацевтичного підприємства 
Sinovac Biotech, що спеціалізується 
на виробництві вакцин проти гепа-
титу та грипу, дозволена для екстре-
ного використання в Азербайджані, 
Бразилії, Китаї, Чилі, Індонезії та 
Туреччині. Перша партія вакцини 
Sinovac Biotech надійшла в Україну 
25 березня. 9 березня вакцина за-
реєстрована для екстреного засто-
сування в Україні.

Pfizer-BioNTech. Вакцину роз-
робила німецька біотехнологічна ком-
панія BioNTech спільно з американ-
ським фармакологічним концерном 
Pfizer. Екстрене використання, дозво-
лене ВООЗ, діє в США, Великій Британії, 
Європейському Союзі, Швейцарії, Ар-
гентині, Австралії, Канаді, Чилі, Мексиці, 
Об’єднаних Арабських Еміратах та в 
багатьох інших країнах. Найближчим 
часом Україна отримає вакцину Pfizer-
BioNTech у межах глобальної ініціативи 
COVAX.

Novavax. Вакцину розробила аме-
риканська фармацевтична компанія 
Novavax. Вона перебуває на фінальній 
стадії III фази клінічних випробувань. 
Попередньо заявлена ефективність 
становить 89%. Україна закупить цю 
вакцину коштом державного бюджету.

Вакцини 
для українців
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COVID-19

ВІДПУСТКА-2021

НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ ВІДПОЧИНОК:
на природі  36,5%
на морі  27,7%
у горах  12,3%
у місті  7,9%

НАСТУПНОГО РАЗУ В УКРАЇНІ 
ПЛАНУЮТЬ ВІДПОЧИВАТИ:
вдома  26,5%
у межах своєї області 23,7%
в іншій області 44,5%
не визначились 5,3%

НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ:
курорт  Затока
природній  Асканія-Нова
місто  Київ, Львів

ПЛАНУЮТЬ ПРОВЕСТИ 
ВІДПУСТКУ:
в Україні  53,1%
за кордоном 10,7%
не визначились 36,2%

НАСТУПНОГО РАЗУ В УКРАЇНІ 

%
36,2%

НАСТУПНОГО РАЗУ В УКРАЇНІ 

НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ СЕРЕД РЕГІОНІВ 
ТУРИСТИЧНИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНІ:
Одещина  17,4%
Закарпаття 11,8%
Запоріжчина 7,7%
Львівщина  6,7%
Херсонщина 6,2%
Харківщина 4,4%
Дніпропетровщина 3,6%
Івано-Франківщина 3,3%
Черкащина 1,3%
Київщина  1,1%

Новий урок 
для школярів – 
з тактичної 
медицини

Військовослужбовці однієї з бригад, 
яка виконує завдання в районі 
проведення операції Об’єднаних 

сил, провели зустріч із дітьми Перво-
майської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів. 

Упродовж двох годин військові ме-
дики не лише розповідали школярам 
теоретичний матеріал з тактичної меди-
цини, а й провели практичні заняття.

Учні вивчили основні правила на-
дання першої медичної допомоги, а 
саме: накладання турнікетів та пов’язок 
для зупинення кровотечі, а також пока-
зали алгоритм здійснення штучного ди-
хання та закритого масажу серця.

COVID-19

Його можна отримати тільки в па-
перовій формі одразу після ще-
плення другою дозою вакцини або 

в медичному закладі, підключеному до 
електронної системи охорони здоров’я, 

зокрема в сімейного лікаря для пред’яв-
лення за потреби при перетині держав-
ного кордону.

Свідоцтво міститиме: персональні 
дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою 

записуватиметься так само, як у закор-
донному паспорті громадянина, або за 
правилами транслітерації); інформацію 
про вакцинацію (назва вакцини, дата вак-
цинації тощо).

Жителі окупованих Донбасу і Криму 
зможуть вакцинуватися на Донеччині, Луганщині й Херсонщині

Розпочався запис на щеплення проти 
COVID-19 громадян України, які живуть 
на тимчасово окупованих РФ тери-

торіях Донецької, Луганської областей, 

АР Крим і м. Севастополя і належать до 
пріоритетних груп, вакцинація яких наразі 
відбувається в Україні (насамперед літні 
люди віком 65 років і старше).

Вони зможуть вакцинуватись у пунк-
тах щеплення Донецької, Луганської, Хер-
сонської областей, що розташовані на 
підконтрольній Україні території.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19

CoronaVac рекомендують для людей 
віком від 18 років за схемою введен-
ня двох доз з інтервалом від двох до 

чотирьох тижнів. Результати перевірки 
ефективності вакцини продемонстрували, 
що вона запобігла симптоматичному за-
хворюванню у 51% вакцинованих і важкій 
формі Covid-19, а також госпіталізації у 
100% вакцинованих.

CoronaVac – вакцина виробництва 
китайської компанії Sinovac Biotech. В 
Україні щеплення цією вакциною розпо-
чалося 14 квітня 2021 року. Наша країна 
законтрактувала 1,9 млн вакцини, з яких 
1,7 млн вже отримала. CoronaVac – це 
інактивована вакцина, яка містить у своє-
му складі неактивний, «вбитий» вірус. 
Організм реагує на нього та виробляє 

імунітет. Вакцина випускається в дозо-
ваних флаконах. Температура зберігання 
вакцини +2 – +8, препарат не вимагає 
особливих умов холодового ланцюга.

ВООЗ схвалила китайську вакцину CoronaVac 
для екстреного використання

УКРАЇНА СПРОСТИЛА ПЕРЕТИН 
КОРДОНУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ.
ТЕПЕР ПРИ ПЕРЕТИНІ КОРДОНУ 
УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦЯМ ПОТРІБНО 
МАТИ, КРІМ ПОЛІСА СТРАХУВАННЯ, 
НЕГАТИВНИЙ ПЛР-ТЕСТ 
(НЕГАТИВНИЙ ЕКСПРЕС-ТЕСТ, 
ПРОВЕДЕНИЙ НЕ БІЛЬШ ЯК ЗА 72 
ГОДИНИ ДО ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО 
КОРДОНУ) АБО ДОКУМЕНТ, ЩО 
ПІДТВЕРДЖУЄ ОТРИМАННЯ ПОВНОГО 
КУРСУ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19 
ВАКЦИНАМИ, ВКЛЮЧЕНИМИ ВООЗ 
ДО ПЕРЕЛІКУ ДОЗВОЛЕНИХ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ.

Вакцинуйся і живи!
ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВІРУСОЛОГ ВОЛОДИМИР ШИРОБОКОВ РОЗПОВІВ, 
ЧОМУ САМ ТАК ПОСПІШАЄ ВАКЦИНУВАТИСЬ І КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ ПАНДЕМІЯ

ПАНОРАМA
У К Р А Ї Н С Ь К А

+
Телерадіостудія МО України «Бриз»:
1) «На Варті!»: м. Одеса - «7 канал» - щосуботи 

о 21:10; м. Івано-Франківськ ОТБ «Галичина» - 
щопонеділка о 14:45;  ТК «Донеччина ТV» -  щопонеділка 
о 10:10; м. Рівне «Телерадіокомпанія Сфера-ТВ - 
щопонеділка о 10:00 та о 21:00; канал телерадіостудії 
МО України «Бриз»: https://www.youtube.com/user/
Breeze347/featured?view_as=subscriber та сайт 
Міністерства оборони України: https://www.mil.gov.ua/#

2) «Флот за тиждень»: м. Одеса - ТК «1 Міський» 
– щонеділі о 12:00; м. Івано-Франківськ ОТБ «Галичина» 
– щосереди о 09:15; ТК «Донеччина ТV» – щопонеділка 
об 11:00; м. Рівне - «Телерадіокомпанія Сфера-ТВ» – 
щопонеділка об 11:45 та 17:50.

3) «Боротьба за Україну», «Герої нашого часу» - 
канал телерадіостудії МО України «Бриз»: 
https://www.youtube.com/user/Breeze347/featured?view_
as=subscriber

Центральна 
телерадіостудія МО України:
«Техніка війни» - «24 канал»

- щонеділі о 20:00, канал «Рада»; 
«Воїн це я» - «5 канал» - щонеділі 
о 8:30, «Прямий» - щосуботи о 
20:00, YouTube-канал «Військове 
телебачення України»; «11 запитань» 
- канал «24» - щонеділі об 11:30 
(середа 17:30); «Армія сьогодні»
- канал «Еспресо» щосереди о 
22:00, YouTube-канал «Військове 
телебачення України»; «Інфонаступ»
- YouTube-канал «Військове 
телебачення України».

Також слухайте про стан справ 
в українській армії на частотах 
військового радіо «АрміяFM».
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Мабуть, знайдеться небагато лю-
дей абсолютно байдужих до 
тварин. Милі, пухнасті, енергійні, 

ласкаві. Котики й собачки, кролики й 
хом’ячки – всі вони заслужено завою-
вали величезну любов своїх власників, 
особливо якщо це не просто домашній 
улюбленець, а – побратим.

Кожен із них унікальний – має осо-
бливі звички й власний характер, знає, 
як розважити та розрадити господаря, 
попередити про небезпеку і навіть уря-
тувати життя.

Надішліть нам фото з тим, із ким 
ділите бушлат чи шматок хліба, кому 
довіряєте найпотаємніші секрети й 
упевнені, що вони ніколи їх не «зда-
дуть», хто допомагає заснути вночі, на-
гадує про дім. Отже, беріть участь у фо-
токонкурсі: «Мій пухнастий побратим».

Для участі необхідно:
– підібрати гарне фото, на якому ви 

разом зі своїм пухнастим другом;
– надіслати на адресу contest@

armyinform.com.ua.
У листі варто вказати своє прізви-

ще й ім’я або позивний, вік, контактний 
телефон, написати невеличку розповідь 
про тваринку і ваші пригоди. Найкращі 
фото опублікують у газеті та на сайті 
АрміяInform. За результатами фотокон-
курсу журі визначить трьох переможців, 
які отримають пам’ятні призи.

Отже, починаємо збір фото учас-
ників! Конкурс триватиме до 31 грудня 
2021 року.

Відправ селфі – 
отримай приз!

БЮЛЕТЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА 
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ «АРМІЯINFORM»

Адреса: м. Київ, вул. Московська, 
буд. 45/1, корп. 33.

Начальник 
Інформаційного агентства

Геннадій КАРПЮК

press@armyinform.com.ua
fb.com/iamo.armyinform
@army_inform
@armyinformcomua
+38 (044) 285-70-33

armyinform.com.ua

Віддруковано: ТОВ «Дім»
46010, м.Тернопіль, вул. Текстильна, 28

Тел. (0352) 52-27-37

Зам. № 1030

Наклад: 20 000 прим.

«Я прочитала 
сценарій і подумала 
про свою героїню:
СЕРІАЛ «СПІЙМАТИ 
КАЙДАША» СТАВ 
СПРАВЖНІМ ВІДКРИТТЯМ 
УКРАЇНСЬКОГО КІНО 
МИНУЛОГО РОКУ. ЦЕ 
РИМЕЙК КЛАСИЧНОЇ 
ПОВІСТІ ІВАНА 
НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО 
«КАЙДАШЕВА СІМ’Я», 
ЯКИЙ ЖОРСТКО, АЛЕ 
ЧЕСНО ЗОБРАЗИВ 
СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ 
СЕЛО. ІСТОРІЯ ПРО 
НАЙВІДОМІШУ 
ЛІТЕРАТУРНУ РОДИНУ 
УКРАЇНИ ВИЯВИЛАСЬ 
НАСТІЛЬКИ ЦІКАВОЮ, 
РЕАЛІСТИЧНОЮ ТА 
ЯКІСНО ПОСТАВЛЕНОЮ, 
ЩО ШВИДКО 
СТАЛА НАЙБІЛЬШ 
ОБГОВОРЮВАНИМ 
УКРАЇНСЬКИМ СЕРІАЛОМ 
ОСТАННІХ РОКІВ.



Риба на… салі

–Яводій за спеціальністю, але після контузії раптово відкрився талант ку-
ховарити, – розповідає солдат Андрій, який виконує обов’язки позаштат-
ного кухаря в одному з підрозділів мотопіхотної бригади. – Готую все, що  

хлопці забажають: супи, м’ясо, гарніри. Навіть випічку та піцу. Готую з того, що отри-
муємо зі складів. Розкладка продуктів це дозволяє. Товариші їдять із задоволенням. 
Роблю і такі страви, щоб хлопцям із алергією на певні продукти не зашкодити!

Сам чоловік родом із Донецька. У 2014-му, коли проросійські бандити сильно 
побили його сина, він вивіз родину з міста і пішов воювати з окупантами в один із 
добровольчих батальйонів. Там і зазнав вибухової травми, після якої довелося на 
кілька років забути про військову службу. До війська на контрактній основі повер-
нувся лише взимку цього року. Каже, що знову почувається на потрібному місці. І 
намагається тішити побратимів смаколиками. Один зі своїх улюблених рецептів він 
люб’язно переповів для наших читачів.

Зі слів Андрія, ці продукти, що на 
перший погляд майже не поєднані, дуже 
чудово гармонують між собою.

Інгредієнти (на 2 персони): сало 
з м’ясними прожилками – 100 г.; цибу-
ля – 2 шт.; часник – 1 зубчик; черво-
ний солодкий перець – 0,5 кг; жовтий 
солодкий перець – 250 г; томати кон-
сервовані – 1 банка або свіжі – 0,5 кг. 
Оливкова олія, сіль, перець, зелень. 
Філе морської риби – 4 шт.

Сало нарізати кубиками, цибулю 
– кільцями, а часник порубати. Пе-
рець – смужками. Томати відокремити 
від розсолу та подрібнити. Оливкову 
олію розігріти на пательні й підсма-
жити на ній кубики сала. Додати 
цибулю і протушкувати. Перемішати 
з часником, солодким перцем та 
протушкувати ще трошки. Додати в 
суміш томати. Приправити  страву 
сіллю, перцем та молотим червоним 
перцем. Накрити овочі кришкою й 
тушкувати ще 10 хвилин. Рибу при-
правити перцем та сіллю і викласти 
зверху на овочі. Доводити страву до 
готовності упродовж 10 хвилин. На 
стіл подавати, посипавши зверху 
свіжою зеленню.

люб’язно переповів для наших читачів.
Зі слів Андрія, ці продукти, що на 

перший погляд майже не поєднані, дуже 

цибулю і протушкувати. Перемішати 
з часником, солодким перцем та 
протушкувати ще трошки. Додати в 
суміш томати. Приправити  страву 
сіллю, перцем та молотим червоним 
перцем. Накрити овочі кришкою й 
тушкувати ще 10 хвилин. Рибу при-
правити перцем та сіллю і викласти 
зверху на овочі. Доводити страву до 
готовності упродовж 10 хвилин. На 
стіл подавати, посипавши зверху 
свіжою зеленню.
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«Ну і стерво»!

Учому магія серіалу? У сміливій 
інтерпретації класичної повісті.
«Спіймати Кайдаша», як і класич-

на повість Івана Нечуя-Левицького, 
розповідає про двох братів – Карпа та 
Лавріна. 

У книжці автор змальовує побут і 
психологію українських селян у перші 
десятиріччя після скасування кріпацтва. 
Творці ж серіалу вирішили перенести 
історію у наш час. 

Як і в першоджерелі, у центрі сю-
жету – родина Кайдашів. Згодом до неї 
приєднуються дві дуже різні невістки – 
рішуча і гостра на язик Мотря (Антоніна 
Хижняк) та зовсім юна, боязлива Ме-
лашка (Дарина Федина). Змушені жити 
під одним дахом, герої вибудовують 
складні стосунки – дівчата з перемінним 
успіхом протистоять свекрусі та одна 

Антоніна Хижняк – 
колоритна Мотря

Чи не найбільше захоплених від-
гуків глядачів зібрала Антоні-
на Хижняк, яка зіграла Мотрю 

– старшу невістку Кайдашів. Бага-
тогранний характер, норов, врода, 
мова акторки просто закохали в неї 
глядачів. 

На запитання, звідки дівчина 
взяла таку сильну харизму, акторка 
відповідає: «Я в житті дуже емоцій-
на, гуморна – це передалося і Мотрі. 
Допомогли якісь внутрішні демони 
(сміється). Але, дещо таки довелося 
підгледіти в інших, бо то було вже за-
надто. Коли сценарій прочитала, сіла, 
взялася за голову і думаю: «Ху-ух, 
ну і стерво!» У житті мене такі люди 
дратують. Коли зйомки завершилися, 
гадала, що мені треба йти в церкву, 
сповідатися». 

Антоніна Хижняк багатьох своїх 
прихильників вразила не лише вда-
чею, а й яскравою та показною вро-
дою. Дівчина так розповідає про себе: 
«Я розлучена й сама виховую малень-
кого сина». 

НАТАЛЯ ВОРОЖБИТ  — 
українська драматургиня, 
режисерка, сценаристка. 
За її сценаріями також 
знімали «Кіборгів», 
«Школу», «Дике поле», 
«Погані дороги». За 
останній – отримала Приз 
Веронського кіноклубу 
та  «Премію «Кіноколо» 
Відкриття року».

«Погані дороги» - жіночий погляд на війну
«Погані дороги» – екранізація однойменної п’єси Наталії Ворожбит. Це  п’ять 

окремих новел із різними героями – мешканцями Донбасу та українськими вій-
ськовими, чиє життя проходить по обидва боки від лінії розмежування. На відміну 
від «Кіборгів», де показано силу духу людей, фільм «Погані дороги» – про людську 
слабкість. Апогеєм драматизму кінострічки є новела «Підвал», яка зображує жор-
стокість сили та беззахисність слабкого. Всі історії об’єднані темою доріг.  В основі 
– документальні факти, які авторка занотувала під час перебування на сході України. 

П’єсу вперше поставили в лондонському театрі Royal Court у жовтні 2017 року.

одній, а хлопці намагаються вибороти 
фінансову незалежність від батьків.

У реалістичному зображенні 
сільського життя. Герої такі ж, як і ми 
з вами – говорять суржиком, лаються, 
мають недоліки й вирішують проблеми. 
Тут реальне все: від інтер’єру (меблі, ки-
лими на стінах), сільських дискотек до 

політично-соціальних змін – Революції 
Гідності та війни на Сході.

Уся ця реалістичність створена 
завдяки дуже хорошій сценарній роботі 
Наталки Ворожбит, яка не просто згадує 
про ці соціальні зміни, а й майстерно де-
монструє їхній вплив на життя і погляди 
персонажів. 

Наталії Ворожбит як майстерному 
та талановитому драматургу вдалося 
через історію родини продемонструвати 
розбрат у народі. Водночас «Спіймати 
Кайдаша» не поділяє героїв на «чорне» 
й «біле». Секрет сімейства Кайдашів – у 
їхній харизмі: «Кого послухаєш – на той 
бік і стаєш».

Ми маємо знати, де на армійській 
кухні є проблеми. Чи добросовіс-
но постачальники виконують свої 

зобов’язання? Наскільки різноманітне 
ваше меню? Якої якості напої, фрук-
ти, солодощі? Чи вистачає солдату їжі, 
врешті-решт, адже за красивою об-
горткою і розмаїттям кольорів зелені 
— м’яса може і не бути в тарілці? Якщо 
ви чимось не задоволені (або задово-
лені, впевнені і такі будуть) надсилайте 

впродовж 2-3 днів фото своїх сніданків, 
обідів та вечерь. Побачимо, де насправ-
ді є проблеми на солдатській кухні. Наші 
журналісти завітають до вашої військо-
вої частини з цими фото. Ми знаємо, як 
вплинути на ситуацію.

Чекаємо на ваші фотолисти за 
адресою: insider@armyinform.com.ua. 
Вказуйте лише номер вашої частини. 
Анонімність, конфіденційність гаран-
туємо.
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Увага! 
Конкурс!

Ревізія на армійській кухні

Смачного!

№1, червень, 2021

Конкурс!

Зустрічаються два друга:
– Ти як?
– Та нічого, магазин ось у мережі відкрив, 

за перший місяць заробив 20 тисяч віртуаль-
них доларів.

– Віртуальних? Я навіть не бачив таких!
– Я теж.

*  *  *
Василь, дізнавшись, що Галина чекає 

його з армії, недовго думаючи, вирішив піти 
на контракт...

*  *  *
Хто-небудь знає, як відписатися від роз-

силки квитанцій на оплату комунальних по-
слуг?

*  *  *
– Пані, ви навіщо побили чоловіка?! 
– Я намагалася лише до нього достукатися!

*  *  *
– Я не впораюся ...
– Більше впевненості!
– Я впевнений, що не впораюся!

*  *  *
Як говорила моя бабця, найкраща впра-

ва для рук - перераховування грошей. Знімає 
біль у суглобах, нормалізує тиск, повністю 
прибирає головний і зубний біль. Покращує 

зір, апетит, гардероб, зовнішній вигляд і жит-
лові умови.

*  *  *
Наречений запідозрив неладне, коли з боку 

молодої прийшли тільки далекобійники.
*  *  *

— Мамо, чому ти завжди стоїш біля вікна, 
коли я співаю? 

— Щоб люди не подумали, що я тебе б’ю.

ПРОСТО АНЕКДОТ


