Недільний випуск

№45
Усміхнися, тобі це личить!

лютий 2018

е-mail: vspr22@ukr.net

Дарагому сасєду присвячується...

- Сержант, по вчорашній стрілянині ... що це було?
- Нудьга, товариш полковник ...
- Тобто?
- Розвідка програла в карти саперам ...
- І шо ...?
- Вася був змушений показати сепарам, що засіли на розбитій фермі, свою голу сраку,
Адже картковий борг - то святе... Вони обідєліся и почали стріляти. Наші відповілі ...
- Мля ... я дивлюся вам таки нє*уй робити, так?
- Ну, практично ... лише преферансом и рятуємось ...
- У мене для вас хороша новина ... треба поправити укріплення на КСП...
Лопати у вас є, через 3 дня перевіряю!

Про життя-буття

Кажуть, що після цього
Сердючка довго гризла нігті
від заздрощів та досади
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Дашка, вона ж крупнокаліберний
кулемет Дєгтярьова Шпагіна Крупнокаліберний Модернізований. 12,7мм
бєзобразіє що вміє доволі прицільно
шворкати пульки на дистанцію до 2х км.
Попасти на 2км в щось менше за сарай
важкувато, але пробувати варто. Попадання в живу людину миттєво анулює її
статус як живої. Весело одриває рукиноги, або ж відриває голову.
З Дашки а#уєнно розвалювати мішки
з піском, робити дзюри в стінах і затикати ПКМщиків що вообразили себе
кулеметниками. Пішли на#уй. Тут
вотчіна ДШКМщиків. Всі ці дрібнопулькаючі валянки одраз ж завалюють
#бальника тільки но чують ХРУСЬ яким
наші БЗхи розрізают повітря. Падають
на коліна і починають кликати маму і
артилерію.
У ДШКМа є два мінуси. Це вага і
віддача. 32 кг радощів і ще 40 кіл станка
роблять цю зброю вкрай немобільною.
Є ще сошкодульний комплекс вагою кіл
у 8 але ми все одно матимемо деякі
трабли з мобільністю. Віддача - навіть
на станку в ціль летить перша пулька.
Решта летить кудись туди. Але є шанс
що теорія вірогідності виправить
помилки прицілювання. А сошкокомплекс з віддачею не дружить взагалі.
Основні проблеми з Дашкою, це їх
колишні. Колишні Дашководи знають
все краще за тебе і радять як тобі пестити твою Дашку. При чому кожен каже
що його метод правильний і що саме він
робив все як треба. А Дашка вона капризна. Щось неправильно зробив, і все.
Вона зиркає на тебе заклинившим пат-
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роном, перекошеною гільзою і розірваним в три пи#ди дульніком. Слухаєш
поради досвічених дашководів, а вона
все одно клине. Чому? Тому що пішов
ти на#уй. Ось чому.
Патрони не ті, краб загнувся, пісочок
попав, мало змазки, багато змазки,
газоодвод виставлений неправильно. Ой
всьо! Причин безліч. Наслідок один читай настанову і експериментуй. Твоя
Дашка іржавіла зовсім на іншому складі
ніж ДШКМ Пєті. І бзіки в неї свої. #би
мазгу командіру і не уху#кай кулемет.
Ще одна проблема з Дашкою - це
настанова по стрільбі. Її ні в кого немає.
І ніде. В мене є. Але то виключення з
правил. І там багато букв і малюнків. А
потрібної інформації сторінок на 15.
Третя проблема з Дашкою - всі
хочуть з неї пострілять. А х#лі. Під час
розгоряння окопного ворфейру тре лише
пулькнути в їхню сторогу і все. Війна
закінчується. А чистити її вони не годні.
Бо це тобі не мамин ПКМ! Дашку

можна зібрати не правильно. І все. Х#й
сосали комбайнери. Жди до ранку і плач
в трубку її колишньому.
Фінальна проблема Дашки - коли ви
разом, вас всі хочуть убити. Сєпари, по
природі своїй, винити їх не можна, п#дари. І коли бачать тебе з такою кралею то одразу починають кидатися
сапогами, ПТУРами і іншими модними
воєнними термінами.
На форумі дашкойо... водів не пиши
ніколи “Привіт! Мене звати Петро! Я
щойно познайомився з Дашкою! Хто
дасть пораду?”. Дадуть. І пораду, і по
пи#даку і в холівар мокнуть. Як жеж з
Дашки стріляти правильно. Просто роби
свою справу. І не у#уйкай кулемет.
І заради семи богів, ніколи не
стріляй чергами!
Іван Чупа

Цитата дня...
“Эти русские
непредсказуемы.
Они уморили своих
крестьян голодом.
Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать
электростанции.
Они загрязнили
урожайные районы
отходами от ядерной промышленности. У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь
вынуждены покупать зерно. Я думал, что умру от
старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу
хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от
смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил
ее в сырьевой придаток и ядерную помойку. Только
Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда

он сам их завел. Но Ленина они успешно отравили.
Через пару поколений они еще деградируют и не
смогут самостоятельно даже добывать полезные
ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и
их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для
русских лидеров это самый выгодный бизнес. Так что
если мы можем предотвратить их военную агрессию,
то в интересах Великобритании, да и прочих ЗападноЕвропейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок
сбыта морально-устаревшей продукции. Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для
нас, мы будем продавать им семена и электронные
устройства. Кроме того, за символическую плату в
Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных
действий с нашей стороны...”
У. Черчилль
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Коротко
про погоду

Занімательноє зброєвєдєніє на АРМІЯFM
Младший сержант
Младший сержант - то самоє крутоє
званіє, я вам доповідаю.
Бо по мнєнію Управлєнія подготовкі
Генерального штаба імєнно младший
сержант - це матьорий убійца, мастєрскі
управляющій довєрєним єму особовим
складом та боєвой тєхнікой.
Младший сєржант настолько опасєн,
шо єго даже в отпуск нєльзя отправлять,
не погодивши це з командующім АТО.
Шоб стать младшим сєржантом - треба
закончіть сєржантскую учєбку та вивчить
на память третю кніжку Бойового Статуту.
Чи хоч одін раз її открить.
Основна задача младшого сєржанта така ж, як і у всєх младших командіров.
Треба глубоко ценіть оказанноє довєріє та
нє про#бать особовий склад, зброю та
техніку.
По крайнєй мєрє - одноврємєнно.

Старший солдат
Старший солдат - то саме страшне
званіє в армії, я вам доповідаю.
Старший солдат - це то же саме, шо і
солдат, тока тєпєрь єсть личка на погонє. І
щє ротний, коли орьот - то всєгда: “я тєбє
званіє дал!” Лучше би ти мнє отпуск дал,
а личку можеш обратно забрать, шо мнє,
жалко, чі шо?
Шоб получіть званіє старшого солдата
- треба просто попасться на глаза ротному
в нєподходящєє врємя. І в нєподходящєм
мєстє. От ідьош ти в сєлуху по сігарєти,
їде навстрєчу ротний, а ти забув зробити
ідіотське ліцо. Хєрррак - і ти вже старший
солдат і першій номер расчьота ерпегесємь.
Основна задача старшого солдата - це
стать младшим сєржантом. Но це можно,
тока когда тєбє десять тисяч раз скажуть
очєнь смєшну шутка “лучче імєть зятя в
Ростовє, чєм сина - єфрєйтора”.

Солдат
Солдат - то основна зброя в арміі, я
вам доповідаю.
Бо без солдата в армії нє буваєт
ничєго. Солдат треба всєм. Імєнно солдат
всєгда виполняє всє плани командирів. А
єслі плани ну дуже геніальні - то успішно
їх провалює. Солдат всєгда должен буть
“умитий, побрітий та в піксєлє, вибєрі два
із трьох.”
Шоб получить званіє солдата - не
треба робити нічєго. Бо в армії много
людей, шо лучче тєбя знають, шо тєбє
дєлать. Прічом круглиє суткі восємь днєй
в нєдєлю.
Основна задача солдата - талантліво
зашхєріться от командира та хєрачіть
сєпарів. І шо у першому, шо у другому українські солдати достіглі вершин майстерності.
Чистіть зброю, заряджайте тєпляк...
Мартін Брест
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"Miss Military fantasy-2018"

Конкурс триває
Центром МПЗ Збройних Сил України зроблено попередній
зріз результатів голосування.
Станом на 01 лютого 2018 року маємо такі показники.
Лідирує старший солдат Альона ГАЛАМАЙЧУК! У неї
7254 перегляди та 1039 вподобань!
На другій позиції - молодший лейтенант Юлія ШКУГРА. Її
результат 3907 переглядів та 907 вподобань.
Третя - старший солдат Альона АРТИМЧУК з результатом

5836 переглядів та 684 вподобання.
Голосування триватиме до 28 лютого 2018 року. Результати
конкурсу будуть оголошені до 08 березня 2018 року.
Голосуйте вподобаннями, підтримайте наших дівчат, бойових подруг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ще є час втрутитись в боротьбу!!! Надсилайте фотографії та
голосуйте. Шануймося, бо ми того варті!
Редколегія ББ

Людина року-2017

“А жінка буває на осінь так схожа: То
тиха й привітна, а то й непогожа. То
скропить сльозою, то сонцем засвітить. То
прагне зими, то вертається в літо. А
жінка, як осінь, плодами багата На
ніжність, добро, материнство і святість.
Як вересень тихий, зігріє душею, Не
страшно морозу чекати із нею. А жінка

буває тривожна, як осінь. То дихає вітром,
то ласки попросить, То болю завдасть, а
то вигоїть рани, Листочком у світ полетить за коханим. А осінь в природі - це
завжди, як диво, Так само і жінка: буває
вродлива. Буває примхлива, буває зрадлива... Нехай тільки кожна з них буде щаслива. Промінь сонця запалить ранкову

росу, - І заграє вона, забринить веселково.
Скільки мовлено вже про одвічну красу,
Тільки я про жіночу скажу своє слово.
Ніжний погляд і довга русява коса Та
смаглявого личка привабна родзинка... І,
хоч кажуть, що світ порятує краса. Та
врятує його тільки жінка.”
Ліна Костенко

Усі ми солдати України, незважаючи на чини і ранги. Цей Бойовий бюлетень підготовлено саме для Вас. Нам важливі Ваші думки і переживання. Напишіть нам про це.
Ваші фотографії і статті ми опублікуємо у наступних номерах.

Наші контакти: е-mail: vspr22@ukr.net; www.facebook.com /Бойовий бюлетень

