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Євро-2020: МИ ВЖЕ В ІСТОРІЇ!
ЦЬОГОРІЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФУТБОЛЬНА ПЕРШІСТЬ - ТРЕТЯ,
В ЯКІЙ БЕРЕ УЧАСТЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ. БУЛО ЄВРО-2012, КУДИ
МИ ПОТРАПИЛИ АВТОМАТИЧНО, ЯК КРАЇНА-ГОСПОДАР. БУВ
ГАНЕБНИЙ ПРОВАЛ НА ЄВРО-2016 З ТРЬОМА ПОРАЗКАМИ
І ЖОДНИМ ЗАБИТИМ М’ЯЧЕМ. В ОБОХ ЦИХ ЄВРОПЕРШОСТЯХ
НАША ЗБІРНА НЕ ПРОХОДИЛА ДАЛІ ГРУПОВОГО ТУРНІРУ.
І ОСЬ ВІН, ДОВГООЧІКУВАНИЙ ЄВРО-2020...
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SEA BREEZE 2021:
НА МОРІ, СУХОДОЛІ,
У ПОВІТРІ
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ВСТУПНА
КАМПАНІЯ – 2021:
ОСВІТНІ ПІЛЬГИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ
ВІЙНИ ТА
ЇХНІХ ДІТЕЙ
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«Я ГОТОВИЙ ЗУСТРІТИСЯ
З ПУТІНИМ, ЯКЩО
ЙОГО ДІЙСНО ЦІКАВИТЬ
ВИРІШЕННЯ КРИЗОВИХ
ПИТАНЬ В УКРАЇНСЬКОРОСІЙСЬКИХ
ВІДНОСИНАХ»

62% УКРАЇНЦІВ
ПІДТРИМУЮТЬ
ВСТУП УКРАЇНИ
ДО ЄС, ЧЛЕНСТВО
У НАТО – 54% –
ОПИТУВАННЯ

4

4

БТР-4Е ДЛЯ
МОРПІХІВ:
ЧИМ МАШИНА
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ
ВІД БАЗОВОЇ
МОДИФІКАЦІЇ
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ВІДПРАВ
СЕЛФІ –
ОТРИМАЙ
ПРИЗ!
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Чисельність Збройних Сил планують збільшити
ВЕРХОВНА РАДА У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ СХВАЛИЛА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ №5558 «ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ» ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗСУ
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ УХВАЛЕННЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
ПРО ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ.

В

ідповідне рішення на засіданні
29 червня ухвалили 320 народних
депутатів. Ініціатором законопроєкту є Президент України Володимир Зеленський.
Планується, що у складі Збройних Сил України з’явиться окремий рід
– Сили територіальної оборони. Паралельно територіальна оборона матиме
цивільну складову (органи державної

та місцевої влади, добровольчі формування територіальних громад) і військово-цивільну (штаби зон територіальної
оборони).
Законопроєкт № 5558 збільшує
граничну чисельність ЗСУ на 11 тисяч:
10 тисяч — тероборона та одна тисяча —
спецпризначенці.
Закон планується ввести у дію
з 1 січня 2022 року.

Нова законодавча платформа під національний спротив
Ухвалення Закону України «Про основи національного спротиву» –
надважливе рішення для нарощування спроможностей сил безпеки та оборони
Національний спротив –
це залучення усього населення
до протидії агресору, а також
підготовка до такої протидії. Він
передбачає впровадження системи
загальновійськового навчання
населення, розвиток територіальної
оборони та руху опору.
Територіальна оборона
вестиметься по всій території України
поза межами бойових дій, а рух опору
– на тимчасово окупованій території.
Це суттєво посилить обороноздатність,
адже потенційний агресор буде знати,
що в кожній області, в кожному районі
є організовані підрозділи, які в будьяку мить готові дати йому відсіч навіть
на окупованих територіях.

29 ЧЕРВНЯ ВЕРХОВНА РАДА СХВАЛИЛА У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ ЗАКОНОПРОЄКТ
№ 5557 «ПРО ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ». ЗА СЛОВАМИ МІНІСТРА
ОБОРОНИ УКРАЇНИ АНДРІЯ ТАРАНА, КОТРИЙ ПРЕДСТАВЛЯВ ЗАКОНОПРОЄКТ
У ПАРЛАМЕНТІ, ТАКИМ ЧИНОМ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ ЗАКЛАДАЮТЬСЯ
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА РУХУ ОПОРУ І СТВОРЮЄТЬСЯ НАДІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ПРОТИДІЇ АГРЕСІЇ ВОРОГА.

Н

а думку Міністра, «конституційні»
318 голосів у першому читанні
за невідкладний законопроєкт,
поданий Президентом, є знаковою
консолідацією парламенту. Про це
повідомляється на сайті Міноборони. – Розраховуємо на розгляд законопроєкту № 5557 в другому читанні у
найстисліші терміни, до середини липня. Оскільки він є спільним напрацюванням багатьох зацікавлених сторін,
сподіваюсь на швидке і консенсусне
рішення питань, які потребують доо-

працювання. Ще раз наголошу, що під
загальним керівництвом Президента
України над законопроєктом працювали представники усіх силових структур,
різних ветеранських організацій та
експерти, – заявив Андрій Таран.
Очільник оборонного відомства
відзначив важливість майбутнього Закону України «Про основи національного спротиву» для нарощування спроможностей сил безпеки та оборони для
відновлення державного суверенітету і
територіальної цілісності України.

Євро-2020: ми вже в історії!

Н

апередодні Євро-2020 турніру
українська «торсида» випромінювала оптимізм. Причиною тому була
впевнена гра нашої синьо-жовтої дружини у відбірковому турнірі, та й жереб
щодо суперників в групі всиляв певну
надію. Ще б пак, далеко не топові сьогод-

ні голландці, і зовсім не рейтингові збірні
Австрії та Північної Македонії. Здавалося,
принаймні друге місце у нас в кишені.
Проте результати групового турніру, де
ми були лише третіми, позбавили нас
певних ілюзій, а на тренера та гравців
збірної вилився шквал нещадної крити-

ки. На жаль, завжди у нас так, від любові
до ненависті — лише крок. В нашому випадку, лише один програний матч - поразка від австрійців.
Проте шанси ще залишалися. Ми
були серед четвірки кращих команд, які
посіли третє місце в групі, що дало право

нашим хлопцям грати 1/8 фіналу. Це вже
було історичним досягненням, адже так
високо в турнірній сітці на Євро ми ще
ніколи не піднімалися.
29 липня 22.00... Час якого чекали
без перебільшення всі українці. Дехто
з оптимізмом, дехто з надією, а дехто,
традиційно, зі скепсисом. Навіть ті, хто
футболом ніколи не цікавився, знали сьогодні топ-подія: матч Швеція-Україна.
Шведи виходять як фаворити, випромінюючи впевненість. Наші зосереджені, більше навіть напружені. Запитань
більше ніж відповідей. А потім був МАТЧ!
Напружений, «валідольний», драматичний і такий історичний!
Був невідпорний удар Зінченка після ювелірної передачі Ярмоленка (1-0),
був рикошет від Забарного (1-1) після
якого шведи зрівняли рахунок, була жахлива травма Бєсєдіна і видалення шведського захисника. І був неймовірний гол
Артема Довбика, який за кілька хвилин
до цього вийшов на заміну. Перший гол –
і одразу в історію! Артем став наймолодшим автором забитого голу збірної
України на чемпіонатах Європи і автором
найпізнішого вирішального голу на Євро.
2-1, ми в чвертьфіналі! До побачення, збірна Швеції. Ви були гідними суперниками. Ми йдемо далі, писати свою
історію, і на нас чекають англійці.
Саме з «родоначальниками футболу»
звела збірну України турнірна сітка в 1/4
фіналу. А що там пише англійська преса?

«Ще один подарунок! Не можна прямо говорити «зустрінемося в
півфіналі», але це ще один привід сказати, що все добре складається для Англії».
«У команди Ґарета Саутґейта не
буде багато приводів для побоювань».
« Англія – набагато якісніша команда, ніж Україна».
Прямо таки свято оптимізму на фестивалі самовпевненості. Що ж м’яч, як
відомо круглий, а поле римського «Стадіо
Олімпіко», де відбудеться матч, ідеально
рівне. Ми вже в історії, а ви, маючи найретинговіший чемпіонат і найбагатші
клуби за свою майже 150-річну історію
збірної так і не спромоглися жодного
разу стати чемпіонами Європи. Всі відповіді на запитання дасть лише матч.
І наостанок, хочу повернутися до
матчу Україна-Швеція. Про його історичне значення вже говорили. А ще він став
дуже значимим в духовному сенсі для
всієї країни. Ми як і наша збірна в першу
чергу повірили в себе. В країні з’явився
ще один духовний символ і привід для
гордості. Саме тому досить знаковим є
те, що для підтримки нашої головної команди засідання Кабінету Міністрів відбувалося у футболках збірної.
Підтримали наших футболістів й
військові. У країні, де йде війна, такий
жест є більшим ніж просто підтримка.
Це як посил «Будьте гідними!», як наказ
«Стояти до останнього!» Чи вистоять?
Сподіваємося і віримо!
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Sea Breeze 2021:
на морі, суходолі, у повітрі

ЦЬОГОРІЧНІ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ НАВЧАННЯ «СІ БРИЗ» МАЮТЬ БАГАТО ОСОБЛИВОСТЕЙ.
НАГАДАЄМО, «СІ БРИЗ - 2021» НАЙМАСШТАБНІШІ З 1997 РОКУ. У НАВЧАННЯХ ЦЬОГО РОКУ
БЕРУТЬ УЧАСТЬ ВІЙСЬКОВІ З 31 ДЕРЖАВИ. А ЩЕ ВПЕРШЕ ЗА ІСТОРІЮ НАВЧАНЬ СЕРІЇ «СІ БРИЗ»
У ПОВІТРЯНОМУ КОМПОНЕНТІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ВИНИЩУВАЧІ КОРОЛІВСЬКИХ ВМС БРИТАНІЇ EF-2000 TAYPHONE
ТА НЕЩОДАВНО ОТРИМАНІ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ТУРЕЧЧИНОЮ БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ BAYRACTAR TB-2.

Д

нями у Миколаєві в рамках українсько-американського навчання «Сі
Бриз - 2021» військові авіатори держав-учасників та партнерів НАТО продемонстрували зразки техніки та елементи
пілотажу для представників ЗМІ.
До виконання завдань у повітрі
були задіяні засоби морської, армійської авіації, Повітряних Сил Збройних
Сил України, Державної прикордонної
служби України та Королівства Великої
Британії.
Пілоти Су-27 та Су-25 у складі пар
продемонстрували відпрацювання тактичних елементів з імітацією ураження

наземних цілей. Після чого літак Ан-26
виконав політ на гранично малій висоті з
метою маскування від засобів ППО умовного противника та разом із літаком Ан-2
здійснив десантування авіаційних рятувальників парашутно-десантних груп. Зі
свого боку багатоцільові вертольоти-амфібії берегового базування Мі -14 у складі
пари разом із безпілотним літальним
апаратом Bayractar TB-2 провели імітацію розвідки сил і засобів противника.
Наразі триває фаза злагодження
підрозділів, які беруть участь у навчанні
Sea Breeze 2021, відповідно компоненти
відпрацьовують спільні тактичні вправи

Триває підготовка
до військового параду

задля підвищення взаємосумісності перед початком активної фази, – зазначив
керівник українсько-американського
навчання Sea Breeze 2021 від України
капітан 1 рангу Олексій Доскато.
Керівник від США капітан 1 рангу
Стюарт Бауман відзначив, що навчання
серії Sea Breeze з кожним роком підвищують свій рівень та складність проведення. Усі відпрацювання тактичних
елементів у небі відпрацьовувалися за
стандартами та процедурами Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, українсько-американські навчання «Сі Бриз - 2021» тривати-

муть до 10 липня. Їхня мета - підготовка
штабів та підрозділів ВМС ЗСУ для виконання завдань за призначенням відповідно до стандартів та процедур НАТО,
а також набуття досвіду спільних дій під
час проведення багатонаціональних
операцій, у тому числі у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій
з підтримання миру та безпеки.
Навчання охоплять досить великий район на півдні України та пройдуть
в Одесі, Очакові, Дністровському лимані,
Кінбурнській косі, островах Зміїний та
Первомайський, дельті річки Дунай та
інших районах.
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«Я готовий зустрітися з Путіним, якщо його

дійсно цікавить вирішення кризових питань
в українсько-російських відносинах»
– «Один народ» – так Путін говорить
про українців і росіян. І знову він сказав,
що між народами нема різниці, а проблема тільки у владі…
– Давайте нарешті розставимо крапки над «і». Ми точно не один народ. Так,
у нас є багато спільного. В нас спільна
частина історії, пам’ять, сусідство, родичі,
загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо,
і ми про це пам’ятаємо. І, можливо, щось
загальне буде в нас в майбутньому, якщо
ще не пізно зупинити тотальне розмежування між нашими країнами. Але ми,
повторю ще раз, не один народ. Були б
одним народом, то в Москві, швидше за
все, ходили б гривні, а над Держдумою
майорів би жовто-блакитний прапор. Тож
точно не один народ. У кожного з нас свій
шлях. Але мета у нас дійсно повинна бути

одна – закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території. І ще дещо – неможливо одночасно говорити про «один
народ» та відверто захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі.
Це ж очевидно.
– Не можемо обійти стороною і такий феномен. Зараз під час Євро-2020
багато росіян уболівають за українську
команду. Вони кажуть про це і проявляють свої емоції відкрито. Про що це
свідчить? Чи не про те, що в російському
суспільстві наростають очікування щодо
того, що війна нарешті припиниться?
– Якщо неупереджено поглянути
на суспільні настрої в Росії, то вочевидь
побачимо чітке та масштабне суспільне
очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський
народ точно не хоче будь-яких ескалацій

і кривавих експансій. Згадайте ту хвилю щирої цікавості, яка виникла одразу
після моєї пропозиції президенту Росії
зустрітись і знайти шлях до миру. Це не
штучна цікавість, це реальні очікування,
які є. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні російське суспільство не може ставити
питання відкрито про війну та про ціну
війни. Але також прекрасно розуміємо, що
в російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України.
Зрозуміло, що машина пропаганди, яка
вже давно працює в Росії, заганяє людей
у повне нерозуміння правил сучасного
світу та у ненависть стосовно сусідів. Зрозуміло, що це відображається й у державній політиці Росії – вкладаючись у пропаганду, вони самі несвідомо чи підсвідомо
споживають цю пропаганду і підкоряються
їй. Але якщо цю пропаганду та всі штучні

62% українців підтримують вступ України до ЄС,
членство у НАТО – 54% – опитування

В

СУСПІЛЬСТВО

ступ України до Європейського
Союзу підтримують 62% українців,
вступ до Північноатлантичного
альянсу – 54%. Про це йдеться у дослідженні Центру Разумкова «Суспільна підтримка євроатлантичного курсу України:
оцінки та рекомендації».
«Якби референдум стосовно вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, то в ньому взяла б участь
переважна більшість (71%) опитаних
українців, що є свідченням високого
суспільного інтересу до стратегічного
курсу країни. За вступ до НАТО готові
проголосувати 54% опитаних українців,
проти вступу — 31%, не визначилися з

вибором — 15%», – йдеться в дослідженні.
При цьому найбільша частка прихильників вступу зафіксована у віковій
категорії 18-29 років — 64%. Зі зростанням віку опитуваних баланс між прихильниками та противниками (зменшення рівня підтримки) змінюється з віком
майже лінійно, проте, навіть у віковій
групі 60+, відносна більшість респондентів (48%) готові проголосувати за
вступ, «проти» — 37%.
Крім того, за даними дослідження,
рівень суспільної підтримки європейської інтеграції є традиційно дещо вищим,
ніж євроатлантичної.

В Україні продовжує діяти
адаптивний карантин. Наразі усі регіони країни знаходяться у «зеленій»
епідеміологічній зоні, що передбачає
істотне послаблення обмежень. Зокрема, влада зняла заборону на цілодобову роботу закладів громадського
харчування і послабила вимоги для
масових заходів. Також українцям не
потрібно проходити контроль само
ізоляції через мобільний додаток «Дій
вдома» після повернення з-за кордону.
З 2 липня уряд ввів правило
обов’язкового проходження експрес-тестів на COVID-2019 на кордоні
для громадян України та іноземців,
які повертаються/прибувають в нашу
країну з Індії, Великої Британії, Росії та
Португалії. Зокрема вимога стосується тих осіб, хто прибувають з «країн
ризику» або перебували там 7 днів за
останні 2 тижні.
У разі погіршення ситуації в
українських регіонах або «занесення»
до країни Delta МОЗ поверне більш
суворі правила адаптивного карантину. В цілому, поточний карантин в
Україні продовжений до 31 серпня.

НОВІ ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ
ПОСЛУГИ

У липні газопостачальні компанії
підвищили місячні тарифи на газ для
населення. В цілому ціни коливаються
від 7,9 до 13,47 грн/кубометр блакитного палива, залежно від постачальників і регіону. Причина зростання
цін на газ у розпал літа – спекуляції
з поставками палива в Європу, звідки
Україна імпортує газ, з боку російського монополіста «Газпром», який
створює штучний дефіцит на ринку.
Липневі тарифи поширюються на
ті домогосподарства, хто відмовився

очевидним, що нам дійсно є про що розмовляти. Не про міфи, а про реалії.
За матеріалами «Інтерфакс-Україна»

Кримчани можуть безкоштовно
вакцинуватися на Херсонщині

П
«За вступ України до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу
— 26%. При цьому частка прихильників
вступу значно переважає частку противників у всіх вікових категоріях, незалежно від статі респондентів. Баланс
між «за» і «проти» суттєво змінюється,
залежно від регіону проживання, але
залишається на користь прихильників
вступу до ЄС», –йдеться у дослідженні.

Що чекає українців у липні:
загрозливий штам «Дельта»,
нові тарифи на комуналку і
перерахунок пенсій
ПОКИ ЩО «ЗЕЛЕНА» ЗОНА
КАРАНТИНУ

агресивні процеси прибрати, ситуація виглядатиме зовсім інакше. Можливо, якщо
й сам президент Росії вийде з-під впливу
цієї пропагандистської картини, то буде

від річного тарифу свого постачальника, що діє в Україні з травня 2021
по квітень 2022 рр. На річні пакети
населення переводили автоматично.
Крім місячного і річного тарифів, деякі
постачальники пропонують клієнтам
літній тариф – найнижча пропозиція
стартує від 6,99 грн/кубометр газу від
компанії «Вільна Енергетична Компанія «Палівенерго».
Подорожчання вартості електроенергії для населення відкладено до
1 серпня. Поточна ціна становить 1,68
грн/кВт-год. Також уряд озвучив намір
повернути пільгову ціну на електро
енергію для соціально вразливих груп
населення. До 1 липня буде запропонований новий механізм формування
тарифів на електроенергію – диференційований тариф, залежно від категорії населення. Ті домогосподарства, хто споживає в місяць не більше
100 кіловат-годин електроенергії,
зможуть користуватися пільговим тарифом.

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ

З 1 липня в Україні зростуть соціальні виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму. Зокрема – пенсійні
виплати за віком і доплата за понадстаж. Мінімальна пенсія складе 1854
грн, а максимальна – 18540 грн/місяць. Ті громадяни України, пенсії яких
не проіндексували за 2019 і 2020 роках, а це – близько мільйона українців,
отримають доплати. З 1 липня на 100
гривень, тобто ми даємо щомісячну
доплату до пенсій тим людям, які не
підпадали під індексацію в 2019-2020
роках. Так прописано в законодавстві». Разом з тим, пенсіонери старше 75 років не отримають щомісячної
надбавки у 400 грн з 1 липня, як було
анонсовано раніше – в бюджеті немає коштів для таких виплат. Тому ці
доплати перенесли на 1 жовтня 2021 р.

редставник Президента України в Криму Антон Кориневич зауважив, що
в окупованому Криму виникла складна ситуація у зв’язку з пандемією
COVID-19, тому дуже важливо надавати кримчанам медичні послуги на підконтрольній Україні території.
«Зокрема, є можливість вакцинуватися безкоштовно, за кошти державного
бюджету від коронавірусної інфекції нормальною вакциною, а не «Спутником V», на
підконтрольній уряду України території. Є декілька пунктів у Херсонській області, де
наші кримчани можуть абсолютно вільно, спокійно, безкоштовно вакцинуватися від
COVID-19», – зазначив постійний представник Президента України в Криму.

«Українська держава робитиме все, щоб максимально
сприяти захисту наших громадян у Криму»

П

редставник Президента України
в Криму Антон Кориневич повідомив, що окупаційна влада почала
відбирати землю у громадян України,
які проживають у Криму. Тому кримчани, які вже зіткнулися з такою ситуацією, можуть звертатися до Представництва Президента України в АР Крим
щодо захисту своїх прав, а також до

Прокуратури АР Крим (зараз базується в м. Києві), яка систематично документує такі факти, надає допомогу
українським громадянам і звертається щодо цих фактів воєнних злочинів
до Офісу Прокурора Міжнародного
кримінального суду, щоб рано чи пізно
посадові особи РФ були притягнуті до
відповідальності.

Євросоюз продовжив санкції проти Росії
за незаконну анексію Криму ще на рік
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ПРОДОВЖИВ САНКЦІЇ ЗА НЕЗАКОННУ АНЕКСІЮ
КРИМУ ТА СЕВАСТОПОЛЯ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ДО 23 ЧЕРВНЯ 2023
РОКУ. ТАКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ОПРИЛЮДНЕНЕ НА САЙТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ.

З

окрема, діючі обмежувальні заходи включають цільовий імпорт
до ЄС продуктів, які походять з
Криму чи Севастополя, а також інфраструктурні, або фінансові інвестиції, туристичні послуги в Криму чи
Севастополі. Експорт певних товарів
та технологій до кримських компаній
або для використання в Криму в
транспортному, телекомунікаційному
та енергетичному секторах, або для
розвідки та видобутку нафти, газу та
мінеральних ресурсів також підпадає
під обмеження ЄС.

За організацію незаконного призову
кримчан до армії країни-агресора
судитимуть «військового комісара»
міста Феодосії

Д

о суду скеровано обвинувальний
акт стосовно окупаційного «військового комісара міста Феодосії та Кіровського району Республіки
Крим» за частиною першою статті
438 Кримінального кодексу України
(порушення законів та звичаїв війни).
Санкція статті передбачає покарання у
вигляді позбавлення волі на строк від
восьми до дванадцяти років.
Про це повідомили в пресслужбі
Прокуратури
Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя. «На вказаній посаді «військовий комісар» здійснював реалізацію політики РФ та її окупаційної

адміністрації, спрямованої на проведення незаконних примусових призовних кампаній цивільного населення
півостровадолавзбройнихсилдержавиокупанта», – йдеться у повідомленні.
Фігурант, реалізуючи незаконні
«укази» вищого керівництва РФ, сприяв проведенню 6 незаконних призовних кампаній кримчан у відповідних
районах. Зазначені дії порушують заборону державі-окупанту примушувати
цивільне населення служити у власних збройних силах, що передбачена
статтею 51 IV Женевської Конвенції про
захист цивільного населення під час
війни 1949 року.
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Оригінал Конституції
Орлика буде
представлений на
святкуванні 30-річчя
Незалежності. Швеція
тимчасово передасть
Україні експонат

О

ригінал Конституції Пилипа Орлика буде представлений як експонат у межах святкування 30-річчя
Незалежності України. Про це глава
МЗС України Дмитро Кулеба написав на
своїй сторінці в соцмережі “Фейсбук”.
«Вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до
Української держави. Ми повертаємо
Україні Україну. Присутність оригіналу
Конституції вже у незалежній державі
– це ще один крок відновлення нашої
історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної
Республіки і донині», – зазначає міністр.
За його словами, за дорученням
Глави держави Володимира Зеленського, МЗС України звернулося до Швеції
з проханням надати у позику оригінал
латиномовної версії Конституції Пилипа
Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування
30-ї річниці Незалежності.
За словами глави МЗС, Конституція
Орлика буде не єдиним шведським експонатом – Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового
експонування в Україні Гетьманську
булаву, яка, за легендою, після Гетьмана
Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.

ІДЕЇ САМОСТІЙНОСТІ ФОРМУВАЛИСЯ У НАШОГО НАРОДУ ТИСЯЧІ РОКІВ.
ЦІ ІДЕЇ, ЯК ПАРОСТКИ, ЗІЙШЛИ 30 РОКІВ ТОМУ - 24 СЕРПНЯ 1991 РОКУ.
НЕМОВ З ПЕЛЮСТОК, НАША КРАЇНА СКЛАДАЄТЬСЯ З БЕЗЛІЧІ ОБРАЗІВ.
І З КОЖНИМ РОКОМ ВОНА ЗРОСТАЄ І РОЗКВІТАЄ.

Ц

ього року кожна область України
до 30-річчя Незалежності отримала ексклюзивний логотип – свою
унікальну квітку, що створювалась, зважаючи на кольори регіону, їх ключові
сфери та культурні особливості.
«Ми ростемо як нація, квітнемо,
відстоюємо свої права і свободи. Саме
квітка фігурує у найстаріших варіаціях
української символіки та орнаменталізму. Тому до свята була створена

власна версія даного сакрального
зображення: квітка, яка буде формуватися образами сучасних досягнень.
Водночас пам’ятаючи всі минулі подвиги», – зазначив міністр культури та
інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Ось, наприклад, квітка-логотип
Кіровоградської області виконана в
малиново-жовтих кольорах. На ній зображений скіфський орел — емблема,

Нью-Йорк... Донецька область

В

ерховна Рада на пленарному засіданні 1 липня
підтримала проєкт постанови №5081 про перейменування селища Новгородське в Донецькій
області на Нью-Йорк. Про це йдеться в повідомленні
пресслужби Верховної Ради.
Перейменування 12-тисячного селища, яке входить до складу Торецької громади, ініціювали його
жителі.
Нью-Йорк – його історична назва.
У пояснювальній записці вказано, що Донецька
обласна військово-цивільна адміністрація звернулась до Верховної Ради з поданням про перейменування Новгородського на Нью-Йорк.
Селище міського типу знаходиться на відстані
42 км від районного центру міста Бахмут.

Відкриття ринку землі:
очікування, перспективи та нові можливості

З

1 липня в Україні відкривається ринок землі. Це означає, що українці відтепер можуть вільно продавати, купувати земельні ділянки.
До 1 січня 2024 року загальна площа земельних
ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати 100
гектарів. Після цього терміну землі зможуть купувати
також українські юридичні особи. Для них обмеження по
площі діятиме на рівні до 10 тисяч гектарів. Акціонерами
таких юросіб можуть бути виключно громадяни України,
держава або територіальні громади. Відповідно до закону, державні і комунальні сільськогосподарські землі
продажу не підлягають.
За оцінками експертів, перший рік роботи ринку не
буде активним. Тільки 2,5% громадян готові продавати
свою землю. І тільки після зняття обмежень на участь в
угодах для юросіб ринок пожвавиться.
Впровадження земельної
реформи знищить «тіньовий» ринок землі
Відкриття ринку землі виведе з тіні доходи від відчуження земельних ділянок, а процес справляння податків
під час купівлі-продажу земельних ділянок стане прозорим,
оскільки розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюватимуться виключно у безготівковій формі. Крім того придбати земельну ділянку відтепер буде неможливо без підтвердження джерела походження коштів або інших активів.
Прозорий ринок землі відкриває нові можливості
для залучення інвестицій в українське село
Відкриття ринку землі – це зовсім нові умови роботи фермерських господарств, приватного сектору,

сільських господарств та роботи великих аграрних підприємств. Кожна громада отримає право самостійно
управляти земельними ресурсами відповідно до чинного
законодавства. Надалі громади зможуть розпоряджатися землею, здавати її в оренду, залучати інвесторів та
створювати цікаві інвестиційні пропозиції, а також створювати нові робочі місця всередині громади.

Для аграрного ринку це значний крок вперед
З 1 липня цього року перестає діяти земельний мораторій і відповідно стартує вільний обіг сільськогосподарських земель. Для аграрного ринку це значний крок
уперед: без будь-яких сірих чи чорних схем усі бажаючі зможуть продати, подарувати родичам або придбати
землю. А фермери зможуть отримувати кредитування під
заставу землі.
Україна – це аграрна країна з великим недовикористаним сільськогосподарським потенціалом
Запуск обігу земель – це унікальна можливість
залучення молоді у сільське господарство та зупинки
її відтоку за кордон у пошуках «польської полуниці», як
це сталося у період з 2014 по 2019 роки. Українцям буде
вигідніше залишатися, працювати та заробляти вдома,
тут у селі, в Україні. Адже наразі побудована відповідна
законодавча «траса» для того, щоб українська молодь
могла придбати будинок у селі, з власною землею, зареєструвати власну сімейну ферму, наприклад, молочну,
отримати суттєву компенсацію та фінансову підтримку
від держави за чисельними сільськогосподарськими
програмами, та отримувати прибуток будуючи та розвиваючи свій власний бізнес у своєму власному селі, на
своїй землі.

що вважається символом великодушності, проникливості та справедливості,
сили і влади.
У Хмельниччини квітка, як і прапор
області, двоколірна, і поєднує пелюстки
синього та червоного кольору, прикрашені золотим сонцем і хлібними колосками.
Квітка-логотип Запорізької області - це рожеві і блакитні кольори з
зображенням елементів гербу області –

козака та булави. У квітці Донецької області зображений прапор регіону, в якому використано три кольори – чорний,
жовтий і блакитний. Вони означають
сонце, землю, вугілля та Азовське море.
Луганщина отримала квітку синього кольору із зображенням герба області на пелюстках.
Для квітки-логотипу Черкащини
дизайнери використали елементи герба
Черкащини: стилізовані колоски, сонце,
і графічне зображення символу краю –
Тараса Шевченка.
Тернопільщина отримала ексклюзивний логотип: на пелюстках квітки
зображений прапор регіону, а саме
покладені навхрест жовті меч і ключ, а
також білі вежі.

У Краматорську експонуватиметься виставка
«Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір»

В

иставка «Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір», присвячена українцеві зі США Марку Паславському,
який загинув на російсько-українській війні, відкриється у Краматорську 3 липня в Донецькому обласному краєзнавчому музеї (вул. Академічна, 84).
Нагадаємо, що липні 2014 року українські війська звільнили від незаконних збройних формувань Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку, Костянтинівку та інші міста й села Донеччини.
З цієї нагоди у Краматорську понад місяць
експонуватиметься виставка про добровольця батальйону «Донбас» із позивним «Франко» Маркіяна Паславського, який був офіцером американської армії й вирушив на схід України рядовим солдатом.

Будівництво південного обходу міста Дніпра —
частина траси, що з’єднує захід зі сходом країни

«А

втомагістраль – Південь» продовжує масштабну реалізацію проєкту з будівництва
південного обходу міста Дніпра. Роботи на об’єкті вийшли на новий рівень – розпочато влаштування шарів дорожнього одягу на дворівневій транспортній розв’язці на
перетині з вулицею Аеропортівською.
Нагадаємо, що новозбудована об’їзна дорога матиме протяжність 7 км і вирішить проблему транспортного навантаження на вуличну мережу міста, спрямувавши транзитний
транспорт на правий берег Дніпра в обхід міської забудови. Дорога стане частиною траси
М-30 «Стрий-Ізварине», яка з’єднає західні області України зі східними.
Будуємо Україну разом!

На Луганщині завершують ремонт трьох мостів
НА АВТОШЛЯХУ Р-66 КПП ДЕМИНО-ОЛЕКСАНДРІВКА – СВАТОВЕ – ЛИСИЧАНСЬК –
ЛУГАНСЬК ЗА ПРОГРАМОЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО» У ЛИПНІ
2021 РОКУ ПЛАНУЮТЬ ЗАВЕРШИТИ ОНОВЛЕННЯ ТРЬОХ МОСТІВ. ПРО ЦЕ У FАCEBOOK
ПОВІДОМЛЯЄ ПРЕССЛУЖБА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ.

Т

ак, на першому з об’єктів, розташованому на км 182+93, роботи з демонтажу
розпочалися 17 червня. Наразі вже зроблена тимчасова об’їзна дорога, встановлені
відповідні дорожні знаки, вжиті заходи щодо
організації дорожнього руху. Об’їзд створено
поруч з мостом на відстані 100 метрів.
Планується повністю замінити мостове
полотно, влаштувати монолітну залізобетонну
плиту проїзної частини, зробити гідроізоляцію, укласти захисний шар асфальтобетону та
верхній шар асфальтобетону.
На двох інших об’єктах — мосту через

річку Біленька (Гірське) на км 188+578 та
шляхопроводу на км 192+862 — завершується капітальний ремонт, повідомили в Луганській ОДА.
Нагадаємо, як повідомляла АрміяInform,
на Донеччині відбудували міст, зруйнований
внаслідок російсько-української війни у 2014
році. Йдеться про міст між Бахмутом та Світлодарськом, відновлювати який розпочали у
вересні 2020-го. Нині завдяки відбудові шляхопроводу забезпечено зручний та швидкий
проїзд до населених пунктів Луганське, Миронівський та Світлодарськ.
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«МИ ДОСІ НЕ ВІРИМО, ЩО
З НАМИ ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ».
ТАК КАЖУТЬ ВОЇНИ ПРО
СВІЙ НЕВЕЛИЧКИЙ, АЛЕ
ДОСИТЬ ІНТЕНСИВНИЙ
ВІДПОЧИНОК У ЦЕНТРІ
РЕКРЕАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ. ВІН
ЗАСНОВАНИЙ СИЛАМИ ОКРЕМОЇ
МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ
«ХОЛОДНИЙ ЯР» НЕПОДАЛІК
ВОЛНОВАХИ. КОМАНДУВАННЯ
ВИРІШИЛО ВІДНОВИТИ ТА
ОБЛАГОРОДИТИ ЗАКИНУТУ
ТЕРИТОРІЮ НА ЛІНІЇ ВІДВЕДЕННЯ
І ЗАСЕЛЯТИ ТУДИ ВОЇНІВ
ПІДРОЗДІЛІВ, ЩО ВОЮЮТЬ
НА СКЛАДНИХ ДІЛЯНКАХ
ФРОНТУ, ХОЛОДНОЯРЦІВ, ЩО
НАЙЧАСТІШЕ ПІДДАВАЛИСЯ
ВОРОЖИМ ОБСТРІЛАМ
ТА ЗАЗНАВАЛИ ВТРАТ.

«Командир суворо сказав:
«Хто не перевдягнеться в шорти й капці – тому догана»

ВІЙСЬКО

В

же добігає кінця перший «пілотний» заїзд. І армійці вже зараз із
захопленням розказують, як змогли
«переключитися», відіспатися на білих
простирадлах, відпочити, наповнитися
позитивними емоціями.
– Командир сказав нам суворо
по-армійськи: хто не перевдягнеться в
шорти й капці – тому сувора догана. Я
не повірив власним вухам! – усміхається
воїн із позивним «Швед».
Хтось досхочу належався у ліж-

ку, дивлячись кіно, хтось був радий
шашликам та вечірньому спілкуванню
біля вогнища із капеланами і співам
під гітару. Хтось нарешті мав час навчитися їздити на мотоциклі. Хтось
розвантажився й пропрацював свої
проблеми разом із психологом, хтось
пройшов медичне обстеження, а деякі
хлопці із задоволенням проводили час
на тренажерах. Інші насолоджувалися
риболовлею на озері в лісі. Та найнеочікуванішим сюрпризом стала поїздка

на Азовське море. Дехто з холодноярців бачив його вперше у житті. Адже
деякі хлопці вже з молодого віку стали
до зброї, а у відпустку їздили додому,
де моря немає. Тож зануритися у лагідні теплі хвилі й заритися у гарячий
пісок мали змогу лише зараз, завдяки
рекреаційній програмі бригади.
Робота цього центру стала можлива завдяки зусиллям, які доклали до
його організації командир холодноярців
полковник Дмитро Брижинський, його

Український «Вест Пойнт»
для резервістів-десантників:
сучасний побут вражає

О

формлення документів займає
всього 10-15 хвилин. Однострої, літні
берці й навіть шкарпетки… все це
видають відразу під час реєстрації резервістів. Нові намети, електрифіковане містечко, сучасні туалети і… гарячий
душ.
Відомий український актор, блогер
та волонтер, а нині старший лейтенант

резерву однієї з десантно-штурмових
бригад Мирослав Гай не може втримати позитивних емоцій вже після перших годин перебування на території
Міжнародного центру миротворчості
та безпеки, де власне і відбуваються
збори.
– Це просто український
Вест-Пойнт, − зазначив він у інтерв’ю

нашому виданню. – Я, так би мовити,
резервіст зі стажем. Але таких умов
не бачив жодного разу. Все організовано та підготовлено. Резервісту не
потрібно ламати голову за якісь папірці чи бланки. Все є, усе передбачено.
Освітлення наметів, пожежна безпека,
можливість зарядити телефони тощо…
Це вражає.

заступники, служби тилу, відділ морально-психологічного забезпечення,
капелани і психолог бригади, медична
служба, начальник з фізичної підготовки
та інші служби. Адже їм довелося, окрім
повсякденної діяльності й безперебійного забезпечення фронту, приділити
увагу, час та передбачити ресурси на
облаштування й функціонування центру.
Та вже зараз позитивний настрій воїнів
доводить, що ідея себе виправдовує і
зусилля були витрачені не даремно.

Так само офіцер резерву із захопленням розповідав про харчування та
відпочинок. За його словами, цього разу
організація зборів поставила планку відповідності та створила своєрідний еталон якості проведення подібних заходів.
– На ці збори ДШВ зі мною приїхали хлопці, які раніше проходили службу
в інших військах, − наголосив Мирослав
Гай. – І я їм показую, що тут і як… і щоразу питаю: «Ну що, підписуємо контракт
знову?».
Нині резервісти приступають до
активної фази занять.
На них чекають цікаві й складні
тренування з рейду тилами ворога, відбиття та утримання особливо важливих
об’єктів, мінна та інженерна підготовки.
також десантування з гелікоптерів та
літаків.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021

Освітні пільги для ветеранів війни та їхніх дітей
1 ЛИПНЯ В УКРАЇНІ СТАРТУЄ ВСТУПНА КАМПАНІЯ У ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ
ОСВІТИ. ВОНА ТРИВАТИМЕ ДО 30 ВЕРЕСНЯ – КІНЦЕВОЇ ДАТИ ЗАРАХУВАННЯ
НА НАВЧАННЯ КОНТРАКТНИКІВ. ПРО ТЕ, ЯКІ ПІЛЬГИ ПЕРЕДБАЧЕНІ
ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЇХНІХ ДІТЕЙ НА
ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ, КОРЕСПОНДЕНТЦІ АРМІЯINFORM РОЗПОВІЛА ЮРИСТКА
«ВЕТЕРАН ХАБ. ВІННИЦЯ» ТЕТЯНА ВАКУЛА.
– Наскільки мені відомо, пільгові
умови для вступу та навчання різняться
для самих ветеранів, їхніх дітей, осіб з
інвалідністю внаслідок війни, для дітей
загиблих. Це так? Чи є щось спільне?
– Насамперед зауважу, що держава забезпечує всім цим категоріям громадян державну цільову підтримку для
здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої
освіти у державних та комунальних закладах освіти.
Ця підтримка надається у вигляді:
повної або часткової оплати навчання
коштом державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів
для здобуття освіти; соціальної стипендії;
безоплатного проживання в гуртожитку.
Решту пільг потрібно розглядати вже за
окремими категоріями.

– Тож розпочнімо з учасників бойових дій. Чи зобов’язані вони складати
зовнішнє незалежне оцінювання для
вступу?
– Учасники бойових дій, зокрема й
ті, хто проходить військову службу (окрім
строковиків), складають вступні іспити
(замість ЗНО) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше,
ніж встановлений закладом вищої освіти
мінімальний рівень, допускаються до
участі в конкурсному відборі.
У цьому році вони беруть участь у
конкурсному відборі за результатами
вступних іспитів 2021 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2018
– 2021 років (у будь-яких комбінаціях за
їхнім вибором). Якщо вони допущені до
конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі

повної загальної середньої освіти, вони
беруть участь у конкурсному відборі в
межах квоти-1 на місця державного або
регіонального замовлення.
– У яких межах встановлюється
квота-1?
– Вона встановлюється в межах 10 %
(але не менше ніж 1 місце). А також 30 %
у закладах вищої освіти, які функціонують на території Донецької та Луганської
областей, і переміщених ЗВО).
– Якими пільгами має право користуватися учасник бойових дій, якщо він
вже став студентом бюджетної форми
навчання?
– Передусім хочу зауважити, що для
цієї категорії немає вікових обмежень
для здобуття вищої освіти. Але навчатися
за кошти державного та/або місцевого
бюджету учасники бойових дій можуть
лише раз. Окрім того, вони мають право
отримувати соціальну стипендію, проте
лише у разі відсутності академічної заборгованості. Якщо особа має право на
дві стипендії – академічну і соціальну, то
потрібно вибрати один вид. Також учасники бойових дій мають право на безоп
латне проживання в гуртожитку.

– Багато наших читачів цікавить
можливість вступу для дітей, батьки яких
мають статус учасника бойових дій. Які
переваги під час вступу вони мають?
– Одразу зауважу, що державна цільова підтримка на навчання дітей УБД
надається до 23 років. Вступають до ЗВО
вони на загальних підставах: за результатами іспитів (до коледжів) та ЗНО (до
інститутів та університетів). Жодних переваг під час вступу вони не мають.
– Чи передбачена пільга на оплату
проживання в гуртожитку цій категорії?
– Розмір пільгової оплати для дитини УБД визначається безпосередньо
навчальним закладом. Низка навчальних
закладів надає гуртожиток на безоплатній основі.
– Які пільги мають особи з інвалідністю внаслідок війни?
– Особи з інвалідністю внаслідок
війни проходять вступні випробування у
формі співбесіди та в разі позитивного
висновку про проходження співбесіди
рекомендуються до зарахування.
– Які пільги передбачені законодавством для членів сімей загиблих?
– Особа, яка має статус члена сім’ї

загиблого, підлягає переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в обов’язковому порядку, незалежно від її конкурсного бала.
– Я знаю, що у Вінниці діє програма компенсації коштів за навчання на
контрактній формі учасникам бойових
дій та їхнім дітям з місцевого бюджету.
Чи існують схожі програми в інших регіонах?
– Так, дійсно, програма повернення
коштів для учасників бойових дій та їхніх
дітей, які здобувають освіту на контрактній формі навчання денного відділення
вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV
рівнів акредитації, з обласного бюджету
Вінниччини існує з 2016 року. Виплати
здійснюються за умови, що студенти навчаються у вищих навчальних закладах
лише Вінниці та Вінницької області. Ще
одна умова це те, що особа є уродженцем
Вінницької області та на час подачі документів до навчального закладу офіційно
була зареєстрована на території області,
а також вперше здобуває певний освітньо-кваліфікаційний рівень. Наскільки я
знаю, подібних програм в Україні немає.
Загалом рекомендую звертатися
безпосередньо до приймальної комісії
закладу вищої освіти, до якого ви вирішили вступати, та дізнаватися там про
детальні правила прийому.
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На закупівлю нових зразків ОВТ, модернізацію та ремонт техніки та озброєння цьогоріч
передбачено 22,5 млрд грн. 5% з цього фінансового ресурсу спрямовані на дослідно-конструкторські роботи новітніх зразків ОВТ.

Х

арківське підприємство випустило крупнокаліберну гвинтівку
Snipex Monomakh. Представник
підприємства Євгеній Бондар розповів
кореспонденту АрміяInform, що від
Snipex Alligator, який стоїть на озброєнні
в армії, її відрізняє передусім напівавтоматичний механізм заряджання. За
рахунок цього темп стрільби з неї може
бути набагато швидшим, ніж у гвинтівок
з ручним перезаряджанням.

Зобов’язань по ДОЗ-2021
Міністерством оборони цього року
взято на чверть більше, ніж рік тому

—Н

АРСЕНАЛ

а сьогодні Міністерством
оборони вже взято зобов’язань за ДОЗ-2021 на 68,75 %
від загального фінансового ресурсу на
цей рік. Торік на такий же період було
взято всього лише 43,6% зобов’язань від
загального фінансового ресурсу державного оборонного замовлення минулого року. Відповідно, зобов’язання Міноборони по ДОЗ-2021 зараз на чверть
більші, ніж рік тому, і це є показником
ефективності роботи теперішнього
керівництва оборонного відомства за
цим напрямком, — зазначив заступник

ГВИНТІВКА РОЗРОБЛЕНА
ПІД БОЄПРИПАСИ 14,5X114 ММ

Харківські зброярі представили
нову крупнокаліберну гвинтівку

— Обсяг фінансування Державного оборонного замовлення на 2021 рік (ДОЗ2021) складає загалом 22,5 млрд гривень. Левову частку з цих коштів, а саме 59%,
цього року спрямовано на закупівлю зразків озброєння і військової техніки, що
виготовляються серійно. 27% бюджету ДОЗ ми використовуємо на модернізацію
нашого озброєння і капітальний ремонт. 9% на фінансування забезпечення живучості арсеналів, баз і складів, будівництва об’єктів для зберігання боєприпасів. І
ще 5% — це фінансування дослідно-конструкторських робіт новітніх зразків ОВТ. Серед них комплекси «Вільха-М» та «Нептун» (корабельного базування), а також САУ
«Богдана», — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту
військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства
оборони України, полковник Владислав Шостак.
Він додав, що на даний час підприємства вітчизняного ОПК працюють над розробкою 25 новітніх зразків ОВТ, що виконуються протягом більше одного бюджетного року, оскільки вироби проходять державні та заводські випробування.

Міністра оборони України Олександр
Миронюк.
Уже цього року до Збройних Сил
України було поставлено понад 3,5 млн.
одиниць боєприпасів різного призначення. Тобто, за словами заступника
Міністра, виконання держоборонзамовлення з боку Міноборони відбувається
планово і без зривів. Олександр Миронюк резюмував: Міністерство оборони
України вжило усіх заходів для того щоб
у показники державного оборонного
замовлення у поточному році виконувались повною мірою.

чим машина відрізняється від базової модифікації

НЕЩОДАВНО ВІДБУЛИСЯ ДОДАТКОВІ ТИПОВІ ВИПРОБУВАННЯ БТР-4Е
З ПОКРАЩЕНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ВОДНИХ ПЕРЕШКОД.

—С

учасний, багатофункціональний, грізний — це трьома словами характеристика такого
варіанту виконання БТР-4Е. Після додаткових типових випробувань з подолання
водних перешкод ми вкотре пересвідчились у перспективності цього зразка
військової техніки та його необхідності
для оборони України. БТР-4Е є виключно
українською розробкою, що пройшла
повний цикл від «чистого аркуша» до
постановки на озброєння, — зазначив
Міністр оборони України Андрій Таран.
Основною відмінністю варіанта
виконання БТР-4Е для потреб ВМС ЗС
України від базового зразка є призначення для транспортування особового

За допомогою «Равлика»
можна транспортувати
вантажі у будь-яких умовах:
по воді, снігу та болоті
ІНСТРУКТОР З ВИЖИВАННЯ СЕРГІЙ ВИШНЕВСЬКИЙ З ПОЗИВНИМ «ДОБРИЙ»
РОЗПОВІВ ПРО УНІКАЛЬНУ СИСТЕМУ ТРАНСПОРТУВАННЯ «РАВЛИК».
ЧОМУ УНІКАЛЬНУ? БО У СВІТІ ТАКИХ АНАЛОГІВ НЕ ІСНУЄ.

С

КОМПАКТНІСТЬ, ЛЕГКІСТЬ, МІЦНІСТЬ,
МОДУЛЬНІСТЬ
Сергій зазначив, що «Равлик» є
компактним і його можна зберігати у
шафі чи під ліжком із заповненим ком-

Слід додати, що ця зброя розроблена під боєприпаси 14,5x114 мм і є
антиматеріальною, адже застосовується не стільки проти живої сили противника, як проти його матеріальної бази.
Гвинтівка працює за принципом
короткого ходу ствола. Це дозволяє
зменшити віддачу. Крім того, в момент
пострілу ствол рухається назад, розганяє затворну раму, вона в свою чергу по
інерції відкочується назад і відбувається

викид гільзи та подача патрону з двохрядного п’ятизарядного коробчастого
магазину.
Як відзначає виробник, гвинтівка
призначена для ураження рухомих та
нерухомих цілей, у тому числі – легкоброньованих. Вона укомплектована
задньою опорою та планкою Пікатінні
довжиною 760 мм, що дозволяє встановлювати широкий асортимент прицілів.
ЇЇ маса - 25 кг без магазина, довжина зібраної гвинтівки – 2,05 м, ефективна дальність стрільби – до 2 км, а максимальна дальність польоту кулі – до 7 км.
Гвинтівка вже проходить попередні
випробування.

БТР-4Е для морпіхів:

НОУ-ХАУ

ергій розповів, що над створенням
системи транспортування міркував
кілька років. Хотілося зробити її
максимально універсальною, як-то кажуть – на всі випадки життя. І от, нарешті, вдалося завершити кінцевий продукт,
який надалі вдосконалюватиметься.
Функціональність «Равлика» вражає: з його допомогою можна транспортувати вантажі до 100 кг асфальтованими,
бетонними і ґрунтовими дорогами, снігом,
кригою, пересіченою місцевістю, в умовах міста, в громадському авіа/залізничному та автотранспорті. По воді система
витримає навантаження в 300 кг.
Щобільше, він може виконувати
додаткові функції: такі, як сидіння, сходи,
ноші, евакуатор поранених, шасі важкої
зброї та БК, кошик автобагажника, велопричіп тощо.
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плектом «тривожного рюкзака». Також
він вміщується у багажник легковика
або сам слугує багажником на даху.
Система транспортування виконана з використанням титанових та алюмінієвих сплавів із посиленням конструкції. У критичних місцях – сталь. Зроблено
це для того, щоб вона була легкою і могла
більше вміщувати спорядження чи вантажу. А великий запас міцності всіх вузлів
(шасі розраховане на 150 кг навантаження, ремені – 700 кг на розрив) дозволяє
не хвилюватись за поломки.
Слід відзначити, що модульність
«Равлика» дозволяє його легко адаптувати під різні задачі й умови. Лямки та
пояс мають систему MOLLE.
Сергій Вишневський випробував
транспортну систему в різних умовах
за температури від -30ОС до +50ОС: пісок, сніг, асфальт, ґрунт, вода, ліс, місто,
сходи. У варіації станкового рюкзака
«Добрий» переніс 45 кг спорядження
десятикілометровим відтинком складної
місцевості. Узимку систему можна перетворити на санчата.

складу морської піхоти і їх вогневої підтримки у бою і здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату.
Специфіка завдань, які виконують
морпіхи, внесла деякі конструктивні відмінності від базової моделі БТР-4Е. Так,
на бронетранспортері для ВМС ЗСУ зменшено загальну масу машини за рахунок
відсутності кріплення протимінного захисту, броньових кришок лобових вікон,
протикумулятивних решітчастих екранів
та встановлення енергоагрегату.
Складовою частиною корпусу є
перекриття
моторно-трансмісійного
відділення, обладнаного елементами
системи герметизації, що виключає по-

трапляння морської води через отвори
системи охолодження. Крім того, система герметизації дозволяє здійснювати
подальший рух бронетранспортера без
зупинки і обмежень після його виходу з
моря на берег.
Ще однією особливістю БТР для
морпіхів є хвилевідбивний щиток посиленої конструкції для запобігання потрапляння хвилі, що набігає, на засоби огляду водія. Це покращує його оглядовість.
У машині присутня й система пневмоочищення приладів спостереження і
прицілювання, яка забезпечує видалення бризок, що потрапили на них під час
пересування водою.
Щоб збільшити водотоннажність
бронетранспортера і підвищити запас
плавучості, встановлено спеціальні поплавки ззовні корпусу.
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Увага!
Конкурс!

Відправ селфі – отримай приз!

М

абуть, знайдеться небагато людей абсолютно байдужих до
тварин. Милі, пухнасті, енергійні,
ласкаві. Котики й собачки, кролики й
хом’ячки – всі вони заслужено завоювали величезну любов своїх власників,
особливо якщо це не просто домашній
улюбленець, а – побратим. Кожен із них
унікальний – має особливі звички й
власний характер, знає, як розважити та
розрадити господаря, попередити про
небезпеку і навіть урятувати життя.
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Надішліть нам фото з тим, із ким
ділите бушлат чи шматок хліба, кому
довіряєте найпотаємніші секрети й
упевнені, що вони ніколи їх не «здадуть», хто допомагає заснути вночі, нагадує про дім. Отже, беріть участь у фотоконкурсі: «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 прізвище 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 фотоконкурсу журі визначить трьох переможців,
які отримають пам’ятні призи.
Отже, починаємо збір фото учасників! Конкурс триватиме до 31 грудня
2021 року.

,

найочікуваніших кінопрем єр липня 2021
1. КРИЖАНИЙ ДРАЙВ/THE ICE ROAD.
ДАТА ПРЕМ’ЄРИ 1 ЛИПНЯ.
Адреналіновий екшен про те, як
на далекій півночі Канади обвалюється
алмазна шахта. Водій вантажівки, який
спеціалізується на транспортуванні по
зимовій крижаній дорозі, повинен очолити рятувальну операцію..

ЛІТО В САМОМУ РОЗПАЛІ, А ОТЖЕ,
НА НАС ЧЕКАЮТЬ ГАРЯЧІ ПРЕМ’ЄРИ
2021 РОКУ. НА КІНОМАНІВ ЧЕКАЮТЬ
ЕКШЕН-КОМЕДІЇ І АДРЕНАЛІНОВІ
ФІЛЬМИ. ТАКОЖ ПОДАРУЄ
СПРАВЖНЮ ЕСТЕТИЧНУ НАСОЛОДУ
НОВА УКРАЇНСЬКА КІНОСТРІЧКАМЕЛОДРАМА З АХТЕМОМ
СЕІТАБЛАЄВИМ.

2. ЧОРНА ВДОВА/BLACK WIDOW. ДАТА
ПРЕМ’ЄРИ 8 ЛИПНЯ.
Шпигунський екшен-трилер від
Marvel. Головна героїня - Наташа Романова, вона ж Чорна вдова, буде боротися з темним минулим своєї історії,
коли дізнається про небезпечну змову,
пов’язану з ним. Наташі доведеться ста-

ти шпигункою, щоб подолати небезпеку.

жету: Єва і Скарлет - дочка і мати - наймані убивці. Їхні стосунки - непрості. Але
тепер жінки повинні об’єднатися, щоб
знищити кримінальний синдикат.

3. МИ Є. МИ ПОРУЧ. ДАТА ПРЕМ’ЄРИ 8
ЛИПНЯ.
Українська мелодрама з Ахтемом
Сеітаблаєвим. Герой помиляється з
діагнозом для свого хрещеника, через
що втрачає його прямо на операційному столі. У розпачі - звільняється з роботи, а після знайомства із загадковою
дівчиною, готовий боротися за своє щастя проти всього світу.

5. ЧАС/OLD. ДАТА ПРЕМ’ЄРИ: 22, ЛИПНЯ
Незвичайний триллер про сім’ю,
яка приїхала відпочивати на тропічний
острів. Там з їхніми тілами почали відбуватися незрозумілі речі. Пляж змушує
їх швидко старіти, скорочуючи все їхнє
життя до одного дня.

4. ПОРОХОВОЇ КОКТЕЙЛЬ/GUNPOWDER
MILKSHAKE. ДАТА ПРЕМ’ЄРИ: 15 ЛИПНЯ
Екшен-комедія з Карен Гіллан і
Ліною Хіді у вибуховому поєднанні сю-

6. КРУЇЗ ПО ДЖУНГЛЯХ/JUNGLE CRUISE.
ДАТА ПРЕМ’ЄРИ: 28 ЛИПНЯ
Дія фільму розгортаються на початку ХХ століття. У пригодницькому фільмі

вас чекає Дуейн «Скеля» Джонсон в
ролі капітана пароплава. Разом з британською мандрівницею-дослідницею
вони планують знайти загадкове дерево
у джунглях Амазонки, яке, за легендами,
має цілющі властивості.
7. КРАСУНЯ НА ВЗВОДІ/JOLT. ДАТА
ПРЕМ’ЄРИ: 29 ЛИПНЯ
Ніколи не дратуйте Лінді! Вона
справжня красуня, але щоб керувати спалахами гніву, носить на собі
спеціальний пристрій. Несподівано
її нового хлопця жорстоко вбивають.
Тепер вона може дати волю емоціям і
гарненько побити весь злочинний світ
міста, щоб покарати винних.

Скільки шлюбів і розлучень реєструють в Україні та інших країнах

Н

езважаючи на негативний вплив
пандемії і карантину, українці, за
даними Міністерства юстиції, в 2020
році набагато частіше одружувалися, ніж
розлучалися. Але загалом за час незалежності кількість шлюбів знизилася у
кілька разів. Аналогічна ситуація в останні роки спостерігається і в інших країнах
світу. «Слово і діло» пропонує подивитися, скільки розлучень і шлюбів реєструють в Україні та інших країнах Європи.

У 2006 році в Україні було зареєстровано 355 тисяч шлюбів і 179,1 тис. розлучень. У наступному році українці одружувалися частіше, а розлучалися рідше. У
2008-2010 роках знизилася як кількість
шлюбів, так і кількість розлучень.
За 2011 рік було зареєстровано 355,9
тис. шлюбів (+16%) і різко зросла кількість розлучень – до 182,5 тис. (+45%).
На 29% порівняно з попереднім роком знизилася кількість шлюбів в 2016-му

– 229,5 тисяч. Розлучень того року в Україні
було зареєстровано 130 тисяч. У 2018 році
українці знову рідше одружувалися – 228,4
тис. шлюбів (-8%), зате частіше розлучалися – 153,9 тис. розлучень (+20%).
У 2019 кількість шлюбів зросла на
4% – до 237,9 тис., кількість розлучень
знизилася на 10% – до 138 тисяч. За минулий рік в Україні зареєстрували 168 тисяч
шлюбів (-29%) – найнижчий показник за
аналізований нами період. Кількість роз-

РЕЦЕПТ ВІД ВІЙСЬКОВОГО КУХАРЯ

ПРОСТО АНЕКДОТ

Страва з перчинкою: бограч-гуляш
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’ясо нарізати кубиками 4-5 см.
В казанку, на повільному вогні, розтопити дрібно порізане
сало до утворення золотистих шкварок. У розтоплений жир додати дрібно
порізану цибулю та присмажити її до
золотавого кольору. Всипати червону
паприку (мелену) і швидко перемішати. Після цього одразу додати нарізане
на кубики м’ясо, ретельно перемішати
і додати трохи води. До м’ясних кубиків
покласти копчені реберця і долити
воду, щоб майже всі м’ясні інгредієнти
були покриті рідиною. Все це тушкувати на слабкому вогні, періодично помішуючи. За необхідності потрібно доливати воду в такій кількості, щоб м’ясо
постійно було в невеликому об’ємі рідини протягом 2-2,5 годин.
Далі доливаємо решту води, солимо, додаємо порізану кубиками моркву, спеції, гострий перець, товчений
кмин та подрібнений часник. Усе це

+
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олодя Кіров — колишній вихованець військового ліцею. І… потенційний курсант
одеської військової академії. Мріє вступити на факультет, де готують фахівців за
бойовими спеціальностями. І поки має час на підготовку — його не гає марно.
Хлопець працює інструктором з фізичної підготовки у вишкільному патріотичному
юнацько-дитячому таборі в Карпатах. Робота йому до вподоби: цілий день на свіжому
повітрі: руханка, страйкбол зі старшими таборовиками, походи в гори і фотополювання за найкращими у світі краєвидами на світанках та заходах сонця.
І уся ця активність пробуджує в молодих організмах просто таки хижацький
апетит. Окрім інструкторства, Володимир полюбляє куховарити.
— Коли я вчився в ліцеї, то з нами хлопаки були із Закарпаття. Поділилися зі
мною рецептом страви, яка є візитівкою області. Називається «бограч-гуляш».
Зготуймо! — пропонує він.
Ну що ж, розпалюємо багаття і починаємо.
…Гуляш, з м’яким присмаком диму та пікантним відтінком мадярської паприки; диво-зупа, яка готується з декількох сортів м’яса, угорських спецій з додаванням коренів і трав.

ЩО КИДАЄМО В КАЗАН?!
кожного кухаря — свій унікальний підхід до приготування бограчу. Варіацій безліч. Але майже
всі вони базуються на «основному
рецепті» відомого угорського кухаря
Кароя Гунделя.
Наш рецепт такий:
на 7-8 літрів джерельної води:
копчене сало (або шпондер) — 150 г
яловичина — 		
0,5 кг
свинина — 		
0,5 кг
копчені реберця — 		
250 г
пікниця (копч. дом. ковбаса) — 200 г
цибуля ріпчаста — 		
300 г
паприка (червона, мелена) — 3 ст. л.
картопля — 		
1 кг
морква — 			
250 г
перець (солодкий)
помідори свіжі — 		
150 г
часник, кмин, спеції, кріп (петрушка)
перець чилі
Ставимо крапку… головнею.

лучень впала на 14% – до 119,3 тис.
За три місяці цього року зареєстровано 37,1 тис. шлюбів і 6,7 тис. розлучень.
У 2019 лідером серед європейських
країн за кількістю шлюбів були Кіпр (8,9
на тисячу осіб), Албанія (7,9 на тисячу
осіб) і Литва (7 на тисячу осіб).
Україна ж лідирувала за кількістю
розлучень – 3,6 на тисячу осіб. В топі також були Литва, Латвія і Люксембург – 3,1
на тисячу осіб.

варимо ще 30 хв. Поки гуляш готується, очистити і нарізати шматочками
картоплю. Свіжий перець та помідори
порізати кубиками. Нарізані овочі кладемо в казанок разом з порізаною на
кільця домашньою ковбасою (пікниця)
або мисливськими сосисками.
Додаємо овочі: помідори, солодкий перець, зелень.
Зазвичай кухарі-закарпатці на
цьому етапі додають до бограчу «чіпетке». «Чіпетке» в перекладі з мадярської — щипане тісто. Воно замішується
без додавання води — з борошна, солі,
яєць. Але в нашій страві їх не буде —
занадто багато вуглеводів.
Перед тим як зняти казанок з вогню, додаємо дрібно порізану зелень
кропу та петрушки. І на завершення
— старовинний кулінарний ритуал: як
тільки казанок покине вогонь, в киплячий гуляш на кілька секунд занурюємо
головешку, що палає, з твердолистої
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буд. 45/1, корп. 33.
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Інформаційного агентства
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або фруктової породи дерев. Це робиться для того, аби надати страві того
самого аромату диму.
Бограч-гуляш подають у глибоких тарілках великими порціями
(400-500 гр.).
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* * *
Вчитель праці підміняє фізрука:
- Діти, беріть лижі, будемо робити
з них табуретки.
* * *
- Марічко!?
- Га!..
- Заміж підеш?
- Ні. Тато каже, що тоді субсидій
не буде.
* * *
Ніяк не можу привчити свого чоловіка до порядку! Весь час ховає гроші в інше місце!
* * *
- Щось шашлик у вас зовсім не
жується!
- А ви масочку зніміть...
* * *
Василина так обмивала нову машину, що до ранку її й пропила!
* * *
Коли вже закінчиться цей карантин, щоб в магазині можна було
спокійно лизнути пальці і відкрити той,
холера, пакетик?
* * *
Побувши тиждень вдома, я зрозумів, чому кіт весь час просить жерти!
* * *
Вчительку математики обрахувала на касі її колишня учениця.
* * *
- Як тобі чай для схуднення?
- Нічого так, з тортиком можна
пити...
* * *
Внуки лікаря вже другий рік не
можуть прочитати на кого написаний
заповіт.
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