
ЛИПЕНЬ ЛИПЕНЬ 
20222022

ВИПУСК № 3 (36)ВИПУСК № 3 (36)

УКРАЇНСЬКИЙ СПРОТИВ НА
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

 МЕДІАГРУПА «ПАТРІОТ ДОНБАСУ»



липень 2022 donpatriot.news2

ІРИНА ВЕРЕЩУК ЗАКЛИКАЄ ЛЮДЕЙ ЕВАКУЮВАТИСЯ
З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПІВДНІ КРАЇНИ, 

ЩОБ НЕ СТАТИ ЖИВИМ ЩИТОМ ДЛЯ РОСІЯН   
Українська влада ніколи не приховувала, що звільнення тимчасово оку-

пованих територій буде здійснюватися військовим шляхом. Будь-які цивіль-
ні люди будуть наражатися на небезпеку, якщо перебуватимуть у зоні ве-
дення бойових дій.

Саме тому віцепрем’єр-міністр – 
міністр з питань реінтеграції України 
Ірина Верещук назвала регіони країни, 
мешканцям яких потрібно негайно ева-
куюватися.

Про це Верещук повідомила в ефірі 
інформаційного телемарафону, від-
повідаючи на питання: «З чим пов’я-
заний заклик до мешканців тимчасово 
окупованих територій Херсонської об-
ласті евакуюватись усіма можливими 
способами?»

«Це пов’язано з тим, що наша ар-
мія розпочинає контрнаступ. Я не 
знаю, в яких це буде часових рамках. 
Але точно знаю, що там не має бути жінок та дітей. І вони не мають 
ставати «живим щитом» між нашою армією, нашими Збройними си-
лами й ворогом. Ворога має бути знищено», – підкреслила пані Вере-
щук.

«Очевидно, що це будуть бої, це будуть артилерійські обстріли й 
цивільні люди не повинні від цього страждати. Тому ми закликаємо 
терміново евакуйовуватись», – пояснила Верещук.

Особливо потерпає від російської пропаганди населення, яке опинило-
ся на тимчасово окупованій території. Окупанти всіляко блокують доступ 
до українських ресурсів, а за допомогою своїх створюють рейкову картину 
реальності.

Одні з головних тез, які просуваються на окупованих територіях, – «Росія 
тут назавжди» та «Україна вас кинула». Ці тези вони просувають всюди, як 
за допомогою ЗМІ, так і за допомогою колаборантів, яких окупанти зроби-
ли владою.

Саме колаборанти використовуються для поширення фейків.  Класичний 
приклад – колишній  мер окупованого Святогірська, Володимир Бандура. 
Щойно перейшов на бік ворога, він почав брати участь в інформаційних 
операціях проти ЗСУ. Саме Бандура поширював фейк про те, що нібито одну 
з культових будівель Святогірської Лаври знищили ЗСУ. Насправді ж  Всіх-
святський скит був спалений через обстріл російської артилерії. І знаходи-
лася ця споруда на території, яка контролювалася ЗСУ.

У місцевих колаборантів, які заявляють про те, що «Росія тут назавжди», 
по суті, немає іншого вибору, як таке заявляти: вони страшенно бояться, що 
доведеться відповідати за скоєння державної зради. І тому такими заявами 
перш за все заспокоюють себе, створюючи паралельну реальність, де Росія 
всіх уже перемогла та назавжди окупувала території.

Насправді ж є  багаторазові офіційні заяви військово-політичного керів-
ництва України, що всі території, які були захоплені, будуть звільнені.  

Ще одна теза, яку просувають 
різні російські ботоферми,  –  це те, 
що ЗСУ нібито самостійно знищує 
свої міста, стріляючи по мирному 
населенню. А тут якось цікаво ви-
ходить. Вісім років ніхто нічого не 
обстрілював, не руйнував школи, 
театри, лікарні, житлові будинки. А 
потім, через незрозумілі причини, 
неочікувано почали обстрілювати. 

Усі ці фейки, про власноручні обстріли, мають на меті дві цілі: перша – 
дискредитація Збройних сил. Друга – прикриття власних воєнних злочинів.

Міжнародні норми ведення конвенційної війни забороняють використо-
вувати у містах касетні боєприпаси, або РСЗВ. Але Росія все це постійно ви-
користовує, завдаючи ударів у населених пунктах по площинах або викори-
стовуючи ракети, які мають дуже низьку точність враження. Ці ракети, якщо 
тільки пройдуть українську ППО, частіше за все влучають не у військові, а у 
цивільні об’єкти.

Усе це фіксується правоохоронними органами, й рано чи пізно росія-
нам доведеться відповідати за скоєння воєнних злочинів. А поки вони 
за допомогою фейків та дезінформації намагаються сформувати якусь 
уявну реальність. Тільки, крім власної країни, більше ніде, зокрема в 
жодній цивілізованій країні, ця пропаганда не діє.                                                                            

УКРАЇНСЬКИЙ СПРОТИВ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Усі сподівання російського керівництва на те, що в умовних «проросійсь-

ких регіонах» не буде ніякого спротиву окупантам, точно не виправдалися. 
З квітами їх ніхто не зустрічав. І напевно, неочікувано для себе окупанти та 
колаборанти відчули, як діє український спротив.

Цей спротив почав діяти відразу. Спочатку у Херсоні, Мелітополі та 
інших містах на Півдні України почалися публічні акції протесту. На-
віть у невеликих населених пунктах люди зривали ворожі прапори, з 
ризиком для життя. Так, наприклад, було у Голій Пристані, що на Хер-
сонщині. Російські прапори провисіли пів дня. А потім кудись зникли. Так 
було в інших містах.  

Наразі методи спротиву окупантам змінилися, але вони не стали менш 
ефективними. Ці методи тримають окупантів та колаборантів у напрузі. І 
що найбільш важливо – відволікають певні ресурси окупантів на боротьбу з 
організованим українським спротивом.

У містах Херсонщини з’являються листівки з нагадуванням окупантам і, 
що важливо, колаборантам про невідворотність покарання за їхні дії. При-
чому йдеться не лише про юридичні наслідки для зрадників, а й про фізич-
не знищення.

Було вже декілька спроб знищення колаборантів. Деякі з цих спроб за-
вершилися позитивним результатом. Наприклад, у Херсоні було знищено 
відомого зрадника Дмитра Савлученка. Його автомобіль було підірвано. 
Він загинув миттєво.  Дмитро Савлученко відразу перейшов на бік ворога. 
Він був призначений на одну з посад в окупаційній адміністрації Херсона, а 
саме – керівником так званого «управління сім’ї, молоді та спорту».  

Український спротив на Херсонщині діє досить активно. Підриваються 
залізничні колії, підриваються залізничні мости. Підпілля постійно нагадує 
окупантам та їх посіпакам, що розплата поруч.  Від представників спротиву 
постійно, у публічному просторі, лунають заклики бойкотувати співпрацю 
з окупантами.  Постійно з’являються листівки із закликами не отримувати 
російські паспорти.  А саме невдачею з роздаванням російських паспортів 
окупанти наразі незадоволені.        

Деякі зрадники реально перелякані тим, що відбувається. Вже були 
випадки, коли люди відмовлялися йти на співпрацю з окупантами, через 
страх, або взагалі тікали на територію тимчасово окупованого Криму.   

Російські спецслужби вимушені хоч якось реагувати на те, що відбуваєть-
ся. Вони навіть запускають ІПСО, щоб хоч якось знизити психологічний тиск. 
Одна з таких ІПСО задіяла колаборанта Сальдо. Спочатку був запущений 
фейк, що Сальдо вбитий. А потім, коли це все понеслося по соцмережах, 
вийшло відео зі зрадником, де він повідомляє, що з ним усе добре. Мета 
такої інформаційної спецоперації – створити уяву, що Україна сама формує 
фейки, й тому їй довіряти не можна.  

Не тільки Південь чинить спротив
Уже деякий час ЗСУ завдають точних та ефективних ударів по складах 

боєприпасів, скупченню воєнної техніки, казармах  у глибокому тилу про-
тивника на тимчасово окупованих частинах Донеччини та Луганщини. 
Декілька експертів заявили, що всі ці об’єкти були виявлені саме українсь-
ким підпіллям. Зрозуміло, що це було раніше, задовго до початку повно-
масштабної російської агресії. Усе це було внесено до банку пріоритетних 
цілей. І щойно в України з’явилася відповідна високоточна зброя, усе це 
було знищено.       

Власне, всі заяви окупантів про те, що вони там назавжди, не від-
повідають дійсності. Це чергова спроба утворити паралельну реаль-
ність, яка існує лише в їхній уяві. А насправді окупантам та колаборан-
там має бути дуже лячно. І саме на це працює український спротив.                     

РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА НАМАГАЄТЬСЯ ФОРМУВАТИ
 ПАРАЛЕЛЬНУ РЕАЛЬНІСТЬ, У ЯКУ ЦИВІЛІЗОВАНІ ЛЮДИ

ВЖЕ НЕ ВІРЯТЬ
Російська пропаганда з початком повномасштабної агресії проти України 

почала працювати у посиленому режимі. Вона цілодобово розганяє фейки, 
намагається приховати воєнні злочини своїх військових, намагається сфор-
мувати  зневіру у громадян України до дій ЗСУ, уряду та військово-політич-
ного керівництва. Пропаганда працює на дискредитацію Сил оборони 
України.
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США НАДАСТЬ УКРАЇНІ НОВУ ПАРТІЮ ВИСОКОТОЧНОЇ ЗБРОЇ
Високоточна зброя, яка постачається в Україну західними союзниками, 

створює російським окупантам суттєві проблеми. Лише за 10 днів у липні 
ЗСУ знищило понад 20 складів із боєприпасами, які знаходилися у глибоко-
му тилу. На цих складах були сконцентровані боєприпаси, які б мали вико-
ристовуватися під час чергового наступу. Причому склади знищувалися не 
лише на окупованій частині Донбасу, а й на Півдні України.

Військове керівництво України офіційно не повідомляло, що для ура-
ження цих цілей використовувалися системи залпового вогню  HIMARS. Але 
неофіційно саме ці системи причетні до болючих ударів по тилах росіян.

Скільки цих систем в Україні, напевно ніхто не скаже. Секретар РНБО 
Олексій Данілов заявив, що таких систем дев’ять. Офіційно заявляли, що 
від США було поставлено лише чотири таких системи. Але, крім США, є й 
інші країни, які могли постачати таку зброю.

А ось у першій декаді липня була оприлюднена інформація, що США по-
ставлять в Україну ще чотири таких РСЗВ, і не тільки їх.                                

Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет оборонної 
допомоги Україні на суму близько $400 мільйонів, яка включає, зокрема, 
нові системи залпового вогню HIMARS, а також високоточні боєприпаси.

«Це забезпечить Україну можливостями точних ударів по конкрет-
них цілях, це заощадить боєприпаси, це створить більше ефективності 
завдяки точності, отже, це є еволюцією нашої підтримки України в її 
битві на Донбасі», – прокоментував цю інформацію представник оборон-
ного відомства США.

За його словами, новий пакет включає чотири додаткові системи залпо-
вого вогню HIMARS та боєприпаси до них, а також тисячу снарядів для 155-
мм гаубиць, зокрема високоточних. Таким чином, загальна кількість машин 

HIMARS, переданих ЗСУ, досягне 
дванадцяти – разом із вісьмома, 
які вже застосовуються українсь-
кими військовими на позиціях.

Крім того, до пакета допомо-
ги також включені три тактичні 
транспортні засоби, підривні за-
ряди, контрбатарейні системи, 
запчастини та інше обладнання.

Посольство Росії у Штатах істе-
рично  відреагувало на новину 

про новий пакет допомоги США на суму 400 млн доларів, до якої увійдуть і 
чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS.

«Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення в 
Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне 
бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну», – йдеться в 
повідомленні посольства.

Як завжди, росіяни почали розповідати, що це озброєння нібито  буде 
використовуватися проти мирних міст на Донбасі.

Насправді навіть різні російські джерела на тимчасово окупованих тери-
торіях повідомляли про те, що завдаються удари по складах.

Звісно, під час будь-якої війни, яка ведеться в умовах щільної міської за-
будови, можуть бути жертви серед мирного населення. Коли починають 
детонувати склади з боєприпасами, снаряди, ракети вилітають у різні боки. 
Коли такі склади розміщені серед будинків, зрозуміло, що будуть влучання 
у житло звичайних людей. Росіяни самі пишуть, що розліт боєприпасів від-
бувається на 5-6 км. Від детонації вилітають шибки. Отримують поранення 
та гинуть цивільні люди. Але виникає питання, хто винен у тому, що склади 
боєприпасів розміщені у містах, серед будинків?

Якщо слухати Росію, то вона, як завжди, ні в чому не винна та й узагалі ні 
на кого не нападала. Вона нібито ніколи не стріляє, не запускає ракети по 
звичайних мирних об’єктах. Але тоді як можна пояснити постійні обстріли 
російськомовного Харкова? Удар по торговому центру у Кременчуку? Удари 
по туристичних базах в Одеській області, де гинуть мирні мешканці? Або 
удари з РСЗВ по Слов’янському центральному базару?

Схоже, це така помста Росії за удари високоточною зброєю по складах.                                

Вона наголосила, що заклик до мешканців полишити тимчасово окупо-
вані території пов’язаний із турботою про життя людей та їхню безпеку.

Мешканців тимчасово окупованих південних областей України, а також 
українців, які наразі перебувають на території Росії та вирішили там «пере-
чекати війну», закликають максимально швидко евакуюватись усіма мож-
ливими способами.

«Я закликаю таких людей ухвалити рішення на користь України, а 
також принаймні виїхати на територію Європейського Союзу. Над 
Росією вже є «залізна завіса», лишилися тільки шпарини, невеликі ка-
нали, які уможливлять виїзд українців і українських громадян на тери-
торію ЄС. Росія зробить усе, щоб ці люди, які перебувають там, аби 
вони працювали, а також служили – вони можуть бути мобілізовані до 
російської армії, і тоді всі законні шляхи будуть відрізані», — пояснила 
міністерка.
На те, що Ірина Верещук правильно закликає людей евакуюватися, 

вказує й інформація з окупованого Херсона.  Там  російські окупаційні вій-
ська готуються до вуличних боїв. Якщо їх вдасться вибити з міста, то вони 
підуть на лівобережну частину Дніпра. Про це заявляє  радник голови Хер-
сонської ОВА Сергій Хлань.

«Останні дні я чую ці тривожні сигнали про посилення точок для 
вуличних боїв. А це велика небезпека для цивільних. Сподіваюся, що 
росіян вдасться вибити з Херсона без бою, і вони підуть на лівобе-
режну частину Дніпра. Але треба бути готовим до всього», – заявив 
Хлань під час телемарафону.  

ВИСОКОТОЧНА ЗАХІДНА ЗБРОЯ ТА 
ІСТЕРИКА РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ

Російська пропаганда завжди намагається реагувати на будь-які 
ефективні дії Сил оборони України. Єдине, що Росія може протиставити 
ефективному використанню західної високоточної зброї, – це формува-

ти фейки та намагатися дискре-
дитувати Україну і ЗСУ.

Поява високоточної зброї у ЗСУ 
почала приносити певні результа-
ти. Якщо раніше Збройні сили не 
могли дотягнутися до складів з БК, 
сховищ палива у глибокому тилу, 
то тепер усе суттєво помінялося. 
Склади з боєприпасами, скупчен-
ня техніки, сховища палива зараз 
регулярно вибухають.

Зазвичай військове керівництво України не каже, якими саме боєприпа-
сами знищені ці об’єкти. Але судячи з істерики російської пропаганди, ці 
удари для них дуже болючі.

Власне, у цьому випадку пропагандистам нічого не залишається, як ство-
рювати фейки. Це робиться для того, щоб хоч якось знизити невдоволення 
свого населення, яке бачить ці вибухи та детонації.

Перше, що намагалися вигадати пропагандисти, – це нібито з захід-
ної зброї вогонь ведеться по кварталах окупованих міст. Для цього вони 
використовували ганебну практику обстрілів житлових масивів, напри-
клад Донецька, власною артилерією.

Це робилося настільки безглуздо – навіть місцеві мешканці почали ро-
зуміти, що відбувається. Що саме росіяни їх обстрілюють для формування 
певної картинки.         

Для того щоб усе виглядало правдиво, вони притягали на міста обстрілів 
уламки з західним маркуванням.  Загалом знайти уламки з західним мар-
куванням досить просто. ЗСУ використовує на передовій американські, ка-
надські, британські, австралійські гаубиці, які працюють із боєприпасами 
стандарту НАТО.

Власне, ця історія, з нібито обстрілами мирних міст, мала на меті зупи-
нити постачання зброї від союзників. Та вочевидь це не спрацювало. Потік 
зброї йде постійно, хоча, можливо, поки не у тому обсязі, як нам би хотіло-
ся. Але важливо, що західні союзники ніяк не реагували на істеричні фейки 
російських пропагандистів. Взагалі, вся ця російська пропаганда працює 
наразі лише на, так би мовити, «внутрішній ринок», для власного населен-
ня. У цивілізованому світі на пропаганду вже ніхто не звертає жодної уваги.

Потім, коли у ЗСУ з՚явилися передані американцями РСЗВ HIMARS та 
вони почали працювати по глибокому тилу росіян, пропаганда була змуше-
на протидіяти цьому в іншому ключі. Щоб хоч якось виправдатися за ганеб-
ні поразки у вигляді знищених складів БК.

Росіяни відразу запустили фейки про те, що вони знищують ці систе-
ми РСЗВ. Причому жодних доказів того, що була знищена ця зброя, як 
завжди, нема. Але судячи з їхніх звітів, вони вже знищили HIMARS більше, 
ніж їх було доставлено в Україну.

Ще один фейк, який росіяни намагалися просувати щодо західної зброї, 
– це дезінформація про те, що Україна нібито продає зброю, яка надхо-
дить від західних союзників, у треті країни. Але жодного доказу, назв 

країн або більш суттєвих доказів у вигляді фото, відео, документів заз-
вичай нема.  

Наразі взагалі невідомо, скільки  у ЗСУ РСЗВ HIMARS або їх аналогів. Се-
кретар РНБО Данілов озвучив інформацію, що їх дев’ять. Хоча перед цим 
заявляли лише про чотири. Насправді це цілком таємна інформація і ніхто 
й ніколи не скаже, скільки цих систем уже в Україні.                                                                                           

До речі, у склади може прилітати не лише від HIMARS. Це можуть бути й 
високоточні артилерійські снаряди (активно-реактивного типу) 155 мм. Це 
можуть бути дрони-камікадзе або якісь ракети, постачання яких в Україну 
не було публічним.

Річ у тому, що деякі країни, які допомагають Україні зброєю, роблять це 
повністю непублічно. І їх не зупиняє істерика російських пропагандистів або 
погрози керівництва РФ.    
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28 ЛИПНЯ – ДЕНЬ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ-УКРАЇНИ. 
СВЯТО МИНУЛОГО, МАЙБУТНЬОГО ТА СЬОГОДЕННЯ

 Згідно з «Повістю минулих 
літ», 988 року Київський князь 
Володимир Святославич під час 
Хрещення народу  промовив таку 
молитву: «Боже великий, що со-
творив небо і землю! Поглянь 
на новії люди свої! Дай же їм, 
Господи, узнати Тебе, істинного 
Бога, як ото узнали землі хри-
стиянськії, і утверди в них віру 
правдиву і незмінную. А мені по-
можи, Господи, проти врага-ди-
явола, щоб, надіючись на Тебе і 
на твою силу, одолів я підступи 
його!»

Понад тисячу років тому від-
булася важлива подія, яка зміни-
ла хід історії, ціннісні орієнтири 
й визначила долю багатьох по-
колінь українців. Йдеться про хре-

щення Київської Русі. Цього року Україна святкує вже 1033-тю його річницю.
День Хрещення Київської Русі щороку відзначається на державному 

рівні. Датою свята обрано 28 липня – адже саме цього дня православний 
світ вшановує пам’ять рівноапостольного князя Київського Володимира 
Святославовича. Він, як відомо, не лише сам навернувся до християнства, а 
й посприяв тому, що воно стало державною релігією Київської Русі.

Історія свята
В Україні свято офіційно називається День Хрещення Київської Русі – 

України. Це державне свято, яке було засновано 25 липня 2008 року указом 
третього президента України Віктора Ющенка. Відзначається щорічно 28 
липня.

Дату обрано не випадково. За переказами, саме в цей день у 988 році 
князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити 
народ Русі. До речі, точну дату хрещення так і не встановили, її відзначили 
лише ймовірно. Це 14 серпня (за старим стилем) або 27 липня (за новим) 
988 року.

Серед усіх реформ Київської Русі, 
здійснених князем Володимиром, най-
важливішою була релігійна. Князь Во-
лодимир поставив собі за мету об’єд-
нати землі, централізувати владу, і для 
того необхідна була зміна світогляду. Так як язичництво з його ідолами і 
жертвопринесеннями не зовсім підходило державним планам князя.

Згідно з «Повістю минулих літ» ще до хрещення Володимир пройшов 
«випробування вірою». Так, волзькі болгари пропонували князю перейти 
в іслам. Потім гінці з Риму, послані Папою, кликали у свою віру, а хозарські 
євреї запрошували руського князя прийняти іудаїзм.

Насправді ж, як підкреслює більшість істориків, за вибором Володимира 
стояли конкретні політичні та економічні чинники. По-перше, об’єднання 
земель вимагало відмови від «племінних богів» і запровадження релігії за 
принципом «одна держава, один князь, один Бог». По-друге, це відкрива-
ло шлях приєднання до європейської спільноти, яка сповідувала християн-
ство. По-третє, як вважав Володимир, прилучення до християнської віри 
стане поштовхом для розвитку культури, освіти, виховання високої моралі, 
поліпшення матеріального добробуту. На цьому, зокрема, наголошує у 
своїх творах український вчений і церковний діяч Іван Огієнко.

За літописами ми знаємо, що християнство на українські землі прийшло 
раніше: у 882 році князь Аскольд намагався запровадити цю віру, а пізніше 
у 955 році бабуся Володимира княгиня Ольга проповідувала християнство.

Сам Володимир хрестився в Херсонесі, там він збудував церкву святого 
Василя – саме таке ім’я Володимиру дали при хрещенні. Повернувшись до 
Києва, князь також охрестив своїх синів і підданих, а потім знищив усі язич-
ницькі ідоли та вівтарі.

На стародавньому капищі також було збудовано церкву святого Василя, 

а потім і Десятинну. З історичних літописів відомо, що кияни спускалися до 
Дніпра, щоб охреститися саме на місці сучасної Поштової площі в Києві.

Як хрещення Русі змінило князя Володимира
Відомо, що до хрещення Русі князь Володимир сповідував язичництво 

і був жорстоким правителем, який любив гучні бенкети. Після того, як сам 
прийняв християнство і охрестив киян, він сильно змінився. Згідно з істо-
ричними даними, після хрещення Русі князь Володимир почав влаштову-
вати при дворі свята і благодійні обіди для простих людей, а також почав 
будівництво християнських храмів. Одними з перших з’явилися Десятинна 
церква, на яку князь виділив десяту частину своїх доходів, і Межигірський 
Спасо-Преображенський чоловічий монастир. При церквах стали відкрива-
тися школи та бібліотеки.

У Десятинній церкві був похований князь Володимир і його християнська 
дружина Анна.

Історики називають кілька причин, які спонукали князя Володимира 
Великого хрестити Русь.

    Як уже було сказано вище, Володимир керувався насамперед певними 
політичними та економічними мотивами. Відмова від віри в багатьох богів 
допомогла йому успішно об’єднати землі Київської Русі в одну централізо-
вану державу, паралелі між одним правителем і одним Богом – зміцнити 
владу князя, а нова релігія –  долучитися до спільного культурного простору 
європейських країн, що також сповідували християнство. Це був потужний 
цивілізаційний вибір і поштовх до розвитку в багатьох сферах – як духов-
них, так і матеріальних.

Поява перших гривень
Цікаво знати, що саме у момент хрещення Київської Русі виник дефіцит 

грошей в державі. У зв’язку з цим почали з’являтися перші гривні, відлиті з 
монет, які раніше вийшли з обігу. Зразками для них послужили візантійсь-
кі монети того часу. На більшості монет Володимира зображено князя, що 
сидить на престолі, і розміщено напис: «Владімѣр’ на столѣ» (Володимир 
на престолі).

ЗАГАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ: У МІНОБОРОНИ БЕРУТЬ
 НА ОБЛІК УСІХ ЧОЛОВІКІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

 В Україні продовжується загальна мобілізація. У ході цього процесу ба-
гатьом громадянам вручають повістки. Однак це не означає, що всі, хто їх 
отримав, підуть на фронт або взагалі відправляться служити в армію. Про-
сто в країні намагаються навести лад з обліком військовозобов’язаних.

 Про це розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону голова Мінобо-
рони Олексій Рєзніков.

Зараз, коли в Україні триває війна, вкрай важливо знати, який військовий 
потенціал має країна. У тому числі й у живій силі. Звичайно, в територіаль-
них центрах комплектації (військкоматах) на місцях мають бути відомості 
про всіх військовозобов’язаних, у тому числі про їхні військові спеціаль-
ності, вік і стан здоров’я. Однак багато в чому ці відомості застаріли, осо-
бливо щодо останнього. До того ж багато що змінилося через масову мі-
грацію населення зі Сходу та Півдня на Захід країни. Хтось утік від війни на 
Захід, а хтось залишився на окупованих територіях.

І хоча всі військовозобов’язані переселенці мають стати на облік у тер-
центрах за новим місцем проживання, проте це зробив далеко не кожен. 
Отже, тепер військкомати намагаються навести лад з урахуванням військо-
возобов’язаних громадян. А інакше, ніж через вручення повісток, цього не 
зробити.

«Коли дається повістка, 
йдеться не про мобілізацію. 
Йдеться про те, що деякі люди 
переїхали, вимушено переїхали 
або перемістилися в місце про-
живання і не стали на облік. А 
вони за законом зобов’язані це 
зробити... Не всі, скажімо так, 
доїхали, не всі стали на облік, 
хоча вони продовжують бути 
на обліку – або в тимчасово окупованому місці, або переїхали на Захід-
ну Україну. Ті вручення – це насамперед наведення порядку», – пояснив 
Резніков.

Тому вручення повістки абсолютно не рівноцінне відправленню на 
фронт. Це така своєрідна ревізія військовозобов’язаних, яку просто необ-
хідно зробити.

 Звісно, у процесі загальної мобілізації військовозобов’язаних чоловіків 
призиватимуть на фронт. Однак це не означає, що підуть усі. Наразі в армії 
відбувається цільове поповнення лише за потрібними спеціальностями, зі 
слів голови Міноборони.

«Проблем із мобілізацією немає, я постійно спілкуюся з Генеральним 
штабом, з головнокомандувачем, з начальником Генерального штабу. 
У нас, за великим рахунком, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогод-
ні відбувається мобілізація, то за особливими спеціальностями», – за-
певнив міністр.
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ПУТІН ВСІХ «ПЕРЕГРАВ»: 
ТЕПЕР НАТО ЩЕ БЛИЖЧЕ ДО РФ

Російське керівництво, зокрема президент країни-агресора Путін, неод-
норазово заявляв, що не допустить розширення НАТО. І це було однією з 
тез, яка виправдовувала вторгнення РФ в Україну.

Але потім вияви-
лося, що нейтраль-
ні країни Швеція та 
Фінляндія подиви-
лися на те, що коїть 
Росія на території 
України, як гинуть 
мирні мешканці, 
жінки та діти, руй-
нуються цілі міста, і 
вирішили, що най-
кращий захист тери-

торії та суверенітету - це потрапляння під захисну парасольку північноат-
лантичного альянсу.

Агресивна політика Путіна та Росії привела зовсім до протилежного ре-
зультату. НАТО розширилося за рахунок двох країн. І тепер довжина кордо-
ну з країнами НАТО суттєво збільшиться.

Процес вступу Швеції та Фінляндії ще повністю не завершився, але він 
вже став невідворотним.

Північноатлантичний альянс завершив перемовини зі Швецією та Фін-
ляндією про їхній вступ.

«Фінляндія та Швеція завершили перемовини про вступ у штаб-квар-
тирі НАТО у Брюсселі, як домовилися минулого тижня лідери країн на 
саміті у Мадриді. Обидві країни офіційно підтвердили своє прагнення і 
спроможність виконувати політичні, юридичні й військові зобов’язання 
як членів НАТО», - йдеться у комюніке від 4 липня.  

5 липня країни підписали протоколи про вступ. Після цього їх передадуть 
усім країнам-членам для ратифікації згідно з їхнім національним законо-
давством. І тут не буде жодних несподіванок і країни альянсу ратифікують 
всі документи. У Росії були, напевно, якісь сподівання, що Турція буде бло-
кувати вступ Швеції до НАТО. Але, як з’ясувалося, всі ці сподівання вияви-
лися марними.      

Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 
травня. Це відбувалося у самий розпал війни в Україні. Для Фінляндії це 
завершує багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.

Ще до початку повномасштабної агресії Росії видання «Патріот Дон-
басу» писало про те, яка погана для України фінляндизація країни. Після 
закінчення Другої світової війни СРСР мав повний контроль за зовнішньою 
політикою Фінляндії. Країна спромоглася вступити до ЄС лише тоді, як СРСР 
розпався та втратив деякий вплив у країні. Але Росія, яка оголосила себе 
правонаступницею СРСР, все ж таки впливала певним чином на дії Фін-
ляндії у зовнішній політиці та, по суті, не давала своєму маленькому сусіду 
вступати до НАТО.

Проте війна в Україні призвела до того, що колись нейтральні країни 
вирішили: досить гратися з безпекою, маючи такого агресивного сусіда.

Цікаво, що російська пропаганда якось не дуже реагує на вступ цих країн 
до НАТО. Хоча перед цим були погрози, що Росія буде «реагувати». Росія 
навіть демонстративно тягнула на кордон з Фінляндією свої ракети. Але на 
цьому все й завершилося. Протиставити щось вступу до НАТО двох країн та 
приближенню НАТО до своїх кордонів Росія не спроможна.

Тепер у Балтійському морі у російського флоту практично немає жодних 
шансів, не тільки щось там зробити у військовому сенсі, а навіть немає шан-
сів просто висунути носа зі своїх військових баз.

Тепер кордон країни НАТО знаходиться менш ніж у 150 км від Санкт-Пе-
тербурга, і це по дорогах, а по прямій ще менше. Російська пропаганда весь 

ЩО ТАКЕ ІПСО?
Досить часто військові аналітики та експерти вживають термін ІПСО. Цей 

термін лунає в ефірах, використовується в дописах у соціальних мережах, 
у різних статтях та матеріалах. Але не завжди пересічний громадянин ро-
зуміє, що ховається за цим терміном.

ІПСО – це інформаційно-психологічна спеціальна операція.  З самого 
розшифрування абревіатури стає зрозуміло, що результатом реалі-
зації такої спеціальної операції має бути зміна психологічного стану 
людей. Коли ІПСО реалізовується, у людей починається паніка, вини-
кає зневіра, зокрема до військово-політичного керівництва країни,  
Сил оборони України, може з’явитися стан жаху.
ІПСО бувають локального, тактичного та стратегічного рівня. Останній 

рівень більше працює на закордонну аудиторію, західних політиків. І в 
такому разі підключаються також і закордонні ЗМІ, для трансляції певної 
дезінформації.

На території України 
противник часто викори-
стовує масове вкидання 
певної інформації. Для 
цього створюються цілі 
армії інтернет-ботів, які 
масово просувають один і 
той самий брехливий ме-
седж. Навіть якщо людина 
не дуже вірить першому повідомленню, другому, третьому, її психіка може 
здатися, коли однотипних повідомлень десятки й сотні, і повірити, що це 
вже правда.   

Крім використання інтернет-мережі, противник може вдатися й до ін-
шого методу. У місцях скупчення народу нібито звичайні люди у розмовах 
починають передавати дезінформацію. В одному населеному пункті таких 
людей імовірно десятки. А далі ця дезінформація поширюється, як пожежа 
у степу. Бо про це вже «усі кажуть» та «усі розповідають».                                               

ЩО ТАКЕ БАТАЛЬЙОННА ТАКТИЧНА ГРУПА?  
Досить часто у воєнних звітах, а також у військових експертів згадується 

термін батальйонна так-
тична група, або скорочено 
БТ Гр.  Більшість людей не 
розуміє, що це таке, або 
плутає БТ Гр з батальйо-
ном.

Ми вирішили корот-
ко пояснити, що це за 
підрозділи країни-агре-
сорки та яку  вони мають 
структуру.

Треба відразу зазначити, 
що немає єдиної структури 
у батальйонних тактичних груп. В залежності від задач та можливостей ці 
групи можуть бути різними, як за кількістю бійців, так і за кількістю та типа-
ми бойової техніки.

Ось один із варіантів посиленої БТ Гр
БМП – 33 одиниці. Це приблизно 500 військовослужбовців.  
Танки – 11 одиниць.
Власні засоби ППО  – 3 одиниці.
БПЛА – 4 одиниці.
ПЗРК – 12 одиниць.
Мінометна батарея з 6 мінометів.
Протитанкові комплекси («Фагот», «Корнет») – 6 одиниць.
Реактивні системи залпового вогню («Град» або інші) – 12 одиниць.
САУ («Гвоздика», «Мста», «Акація») – 12 одиниць.    
Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) – 3 одиниці.
Крім того, до складу БТ Гр входять рота зв’язку, саперна рота та розвіду-

вальна рота, кожна по 50-60 бійців.
Загальна кількість бійців у БТ Гр може коливатися, від 600 до 800, як 

може змінюватися кількість танків та іншої техніки в залежності від умов 
та спроможностей. В умовах російсько-української війни практично ніколи 
БТ Гр противника не має повного штатного складу – ані бійців, ані техніки.  
Повні штати в окупантів були тільки тоді, коли вони вдерлися на територію 
України у лютому-місяці.                                

Наприклад, зараз відбувається підготовка українських військових у Ве-
ликій Британії. Однак туди не послали на навчання людей, випадково схо-
плених на вулиці. Тим, кого туди відправили, треба було принаймні знати 
англійську.

Звичайно, у такому всеосяжному процесі, як загальна мобілізація, не 
може бути все гладко. Деякі співробітники терцентрів справді перетворили 
вручення повісток у покарання для порушників правил дорожнього руху, 
п’яниць і бешкетників.

«Це абсолютно неправильно, це дискредитація – цього не має бути», 
- наголосив Резніков.

Він також запевнив, що нікого з мобілізованих не відправляють одразу 
на передову. Спочатку усі проходять навчання. Людей вчать поводитися зі 
зброєю, вчать прийомів бою та навичок тактичної медицини. І лише після 
цього їх можуть відправити туди, де йде війна.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович пропо-
нує випускати з України чоловіків, котрі не хочуть служити. Він вважає, що 
від таких військовозобов’язаних армії все одно буде мало користі.

час кричала про те, що країни НАТО її оточують по кордонах. А тепер дов-
жина кордонів з НАТО збільшується практично у два рази. Перш за все вна-
слідок кордону між Фінляндією та Росією.

Як то кажуть: «Путін усіх переграв»? Чи просто зрозумів, що на За-
ході його вже ніхто не боїться. 
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У МОН ПОВІДОМИЛИ, КОЛИ РОЗПОЧНЕТЬСЯ І ЯК
ПРОХОДИТИМЕ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

 Міністерство освіти і науки України 7 липня дало рекомендації закладам 
освіти стосовно початку навчаль-
ного року 2022–2023.

Відповідну заяву опублікува-
ли на офіційній фейсбук-сторінці 
Міністерства освіти і науки Украї-
ни. Таким чином МОН запропо-
нувало закладам професійної 
освіти розпочати І семестр 
навчального року 1 вересня та 
закінчити 1 грудня 2022 року, 
а ІІ – розпочати 15 лютого та 
завершити 30 червня 2023 року.

Додається, що вступну кам-
панію до профтехів рекомендо-
вано продовжити до 1 листопада 2022 року. «Відповідний лист було 
надіслано регіонам 29 червня 2022 року», – зазначили у МОН.

Детальніше стосовно організації навчального процесу прокоментувала 
директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік. Зокрема, 
як наголосила вона, навчальним закладам до початку нового навчального 
року необхідно обладнати укриття та правильно організувати евакуаційні 
шляхи.

«Робітничі професії є цінними для України. Ефективне навчання стає 
можливим за умови поєднання тривалої практики та теорії. Саме тому 
ми рекомендуємо профтехам розпочинати навчання в очному форматі. 
Ми вже напрацювали перелік заходів задля забезпечення безпеки всіх 
учасників освітнього процесу», – зазначила вона.

Джерело: grosi.znaj.ua

З ВЕРЕСНЯ У ШКОЛАХ ПОЛЬЩІ НАВЧАТИМУТЬСЯ 
400 ТИС. УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ, - МІНІСТР ОСВІТИ І НАУКИ
 Школи у Польщі прийняли 200 тисяч українських дітей. Очікується, що з 

нового навчального року приєднаються ще 200 тисяч.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на інтерв’ю міністра 

освіти і науки Польщі Пшемислава Чарнека.
«Ми прийняли 200 тисяч (україн-

ських дітей), з них 160 тисяч – у 
школи і 40 тисяч – у дитсадки. За 
нашими оцінками, ще 200 тисяч 
можуть приєднатися з 1 верес-
ня. Кінця війни в Україні не видно, 
тому, природно, ті діти, які тут, 
напевно, залишаться, приїдуть 
іще», – сказав міністр.

Також він зазначив, що система 
освіти у Польщі еластична, тому країна готова приймати українських дітей.

«Але в Україні теж буде дистанційне навчання – ймовірно, велика 
частина дітей, які перебувають у Польщі, захочуть залишитися за 
комп’ютерами і продовжувати навчатися з однолітками дистанцій-
но», –  додав він.

За словами Пшемислава Чарнека, міністерство запропонувало створити 
українські класи в польських школах і викладати в них переважно польську 
мову, що, на його думку, дало можливість увійти в новий навчальний рік на 
належному освітньому рівні.

МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ ПОСИЛИЛО РОБОТУ
«ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» ДЛЯ ВПО

На «гарячій лінії» для консультацій внутрішньо переміщених осіб та гро-
мадян з тимчасово окупованих територій в чотири рази збільшили кількість 
операторів. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Завдяки цьому відтепер на «га-
рячій лінії» зможуть обробляти 
понад тисячі звернень на день.

Телефонувати можна на три 
номери:

– 1548 (цілодобова «гаряча 
лінія» з кризових питань);

– 066-813-62-39 (уповноваже-
ний з питань ВПО);

– 096-078-84-33 (для дзвінків 
та повідомлень з ТОТ через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/
Viber).

Нагадаємо також, що відповіді на «соціальні питання» можна отримати 
на «гарячих лініях» Мінсоцполітики.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАША ДИТИНА
ОТРИМАЛА ПОРАНЕННЯ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ?

Якщо факт поранення чи ушкодження зафіксований Нацполіцією, а ди-
тині вже надана необхідна перша медична допомога, вам готові допомогти 
в СОС Дитячі містечка. Це благодійна гуманітарна організація, яка опікуєть-
ся дітьми, що постраждали від 
війни.

Вам та малюкові нададуть пси-
хологічну та юридичну підтримку, 
посприяють в оформленні соцви-
плат, допоможуть із лікуванням 
чи протезуванням, підтримають 
фінансово.

Грошова допомога надається 
разово у розмірі 10 тис. грн на 
кожну дитину, що постражда-
ла. Для цього необхідно стати 
учасником спеціальної програми СОС Дитячі містечка Сash assistance та на-
дати необхідні документи. Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України займається розшуком та повер-
ненням дітей, яких насильно вивезли російські окупанти. 

Додому вже повернуто 44 дитини.

ХТО МАЄ ВИРІШУВАТИ, В ЯКІЙ ШКОЛІ НАВЧАТИСЯ
 ДІТЯМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ, – ПОЯСНЮЄ ОСВІТНІЙ ОМБУДСМЕН

Батьки дитини-переселенця мають право самостійно вирішувати, піде 
учень до школи в новому місті чи продовжить відвідувати онлайн-заняття 
у старій школі.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю «Детектор 
медіа».

«Школяра можна перевести в будь-яку школу, якщо так вирішують 
батьки», – говорить він.

За словами Горбачова, директори шкіл, які перебувають у небезпечній 
зоні, можуть наполягати, щоб дитина-переселенець продовжувала навчан-
ня онлайн.

«Це їхні гроші. Від наповненості класів залежить фінансування шко-
ли», – каже він.

Освітній омбудсмен рекомендує батькам, які 
були вимушені переїхати з дітьми на більш без-
печну територію України, віддавати школярів у на-
вчальні заклади, які будуть працювати очно.

«Все ж очне навчання – це кращий варіант, 
тому, якщо евакуація може тривати довго і є 
шанс навчатися очно, то дитині варто відвіду-
вати школу. Це допоможе її соціалізації, сприя-
тиме наданню психологічної допомоги, також 
результати навчання будуть кращими, ніж за 
онлайн-навчання», – вважає Горбачов.

«ПРИЗОВ» ПІД ДУЛОМ АВТОМАТА: ЩО РОБИТИ, 
КОЛИ ВАС МОБІЛІЗУЮТЬ ДО ОКУПАЦІЙНОЇ АРМІЇ

 Майже скрізь на ТОТ України окупанти вдаються до поширеної практики 
– примусової мобілізації населення. Цю ганебну практику вони започатку-
вали ще в 2014 році. Відмова отримати «повістку» від представників окупа-
ційної влади може коштувати людині життя. Як бути?

Правники в один голос заявляють: «Це – міжнародний злочин і пору-
шення, зокрема Женевської конвенції». Таку практику слід розглядати в 
комплексному контексті правової оцінки всіх наслідків агресії РФ, якщо такі 
стануть предметом уваги Міжнародного кримінального суду. Адже міжна-
родне право забороняє державі-окупанту змушувати цивільне населен-
ня служити в її збройних силах (ст. 51 IV Женевської Конвенції про захист 
цивільного населення під час війни).

Однак російські окупанти на ТОТ буквально полюють на чоловіків при-
зовного віку (тепер цей вік розширений – від 18 до 65 років) й силоміць 
доставляють до «військкоматів». Забороняють покидати територію регіону. 
До прикладу, в Криму, з огляду на очевидний провал призовної кампанії, 
днями взагалі оголосили про заборону виїзду з півострова з 30 квітня, щоб 
потенційні «призовники» не встигли сховатися від війни.

Ба більше, Росія почала втягувати у війну і українських дітей, про що на-
голосила генпрокурор України Ірина Венедіктова. Вже зафіксовано участь 
8 дітей у таких діях. Приміром, на Харківщині 12-річний підліток за допо-
могою телеграм-каналів надсилав інформацію про розташування техніки, 
блокпостів і військових ЗСУ. Схожий факт був і на Луганщині.
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Мобілізованих українських громадян у зс рф росіяни вважають «раба-
ми» і «гарматним м’ясом». Про це зізнається більшість насильно мобілізо-
ваних кримчан і жителів Донеччини й Луганщини, коли потрапляє у полон 
до ЗСУ. 

Що робити, щоб не потрапити до окупаційного «призовного пункту»:
Передусім спробуйте використати різні формати саботажу призову:

 уникайте особистого отриман-
ня повісток і дзвінків з окупацій-
них «військкоматів»;

 змініть номер телефону або 
тимчасово припиніть його вико-
ристання, якщо він відомий оку-
паційній владі;

 змініть місце проживання й не 
повідомляйте про нього;

 якщо на вас таки вийшли, не 
відмовляйтесь прямо від «повин-

ності», а обґрунтуйте причини, чому не можете служити, наприклад стан 
здоров’я, релігійні переконання тощо. Причину бажано довести докумен-
тами, тому підготуйтесь.

Що робити, якщо вас призвали:
 за першої безпечної нагоди здавайтеся у полон ЗСУ й повідомляйте, що 

ви громадянин України. Тоді ви лише жертва воєнного злочину і згодом по-
вернетесь додому живими; 

 пам’ятайте: рано чи пізно винні за незаконну мобілізацію до зс рф не-
стимуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 438 ККУ або у МКС 
за порушення ст. 8-2(b) xv Римського статуту;

 не виконуйте незаконних наказів, що можуть призвести до жертв серед 
цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури. В іншому ви-
падку ваші дії кваліфікують як злочин без термінів давності навіть за умови 
примусового призову. 

УВАГА! Якщо ви добровільно приєднаєтесь до зс рф і візьмете участь 
у війні з Україною, ці дії будуть злочином відповідно до нашого зако-
нодавства, що загрожує позбавленням волі на строк до 15 років.
І головне: навіть у скрутній ситуації бережіть свою любов до близьких 

та вірність державі. Пам’ятайте: на вас чекають вдома!
При підготовці матеріалу використовувалась інформація з ресурсу пра-

возахисної організації «Центр Громадських Свобод», Центру прав людини 
ZMINA та інших відкритих джерел.

ОБМЕЖЕНЬ НА ВИЇЗД З ТЕРИТОРІЇ РФ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ З ТОЧКИ
ЗОРУ ЗАКОНУ НЕМАЄ. ПОТРАПИВШИ НА ТЕРИТОРІЮ ЄС, ВИРУШАЙТЕ
ДО БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ.
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Нагóда 
гарна нагода зустрітися, сказати при нагоді, скористатися нагодою, 
не пропустити нагоди, мати нагоду поговорити, випала нагода сходити в...

Пригóда
дорожньо-транспортна пригода, романтична  пригода, мисливські пригоди, 
пригода сталася поблизу… стати комусь у пригоді

Адрес́а 
моя адреса, адреса ресторану, проживати за адресою, надсилати на адресу,
звертатися на адресу, сказано на мою адресу

А́дрес

вітальний адрес, адрес із нагоди ювілею, адрес від колишніх учнів

Хутрови́й
звір, сировина, виробництво, промисловість, вироби, цех, ринок, торгівля

Хутряни́й
одяг, комір, шапка, рукавиці, чоботи, штани

«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» - неполітичне друковане видання. 
Свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ: серія КВ 23252-13092Р від 04.04.2018. Тираж 300 000 примірників.
Видається за ініціативою ГО «ГРУПА ПАТРІОТ». Мета видання - інформування громадян України про загальний 
стан та наслідки боротьби із російською гібридною агресією в Україні. 
Гаряча лінія: 0 800 339 247 з усіх операторів України - БЕЗКОШТОВНО!   
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 МЕДІАГРУПА «ПАТРІОТ ДОНБАСУ»

СПІЛКУВАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЮ – ЛЕГКО!
 Моє шанування! 
 Коли мене запитують, яка в мене асоціація з українською мовою, 

в голові відразу виникає безліч слів. Особисто для мене українська мова 
– це колорит, стародавність, вишуканість, багатогранність, милозвучність, 
поетичність, виразність... Наша мова, немов ЖІНКА, яка, окрім краси, має 
свою родзинку у вигляді наголосу. Адже саме від нього залежить подальше 
значення слова. Додамо у нашу українську скарбничку нових слів. 

Ві́тряний
день, ранок, ліс, дорога,
погода, небо, юнак, 
дівчата, юність

Ліќарський
діяльність, халат,  
дільниця, обхід, порада,
таємниця, клятва, 
рецепт

Ліка́рський
рослини, трави, 
препарати, ромашка,
ягода

Лікарнян́ий
режим, ліжко, 
листок, палата, 
корпус

Вітрови́й
порив, режим, удар, 
сила, крило, скло

Вітряни́й
двигун, млин,
електростанція

Під час розмови, особливо в дискусії, важливо правильно сформулюва-
ти власну думку та донести її до співрозмовника. При цьому вдало розста-
вивши наголоси. Тобто сконцентрувати співбесідника на важливих деталях. 
Правильне питання завжди допоможе отримати правильну відповідь. 

Варто зазначити: у суперечках народжується істина. І якою б не була роз-
мова, слід пам’ятати про повагу один до одного. 

Діана Українець

- Мамо, а куди повинен йти руський
  корабль?
- Додому, синку)
- Я чув там інше слово!
- Ну, такий вже в нього дім, очевидно...

АНЕКДОТИ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ


