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Як повідомляє офіс
Президента України, Володимир
Зеленський підписав Закон «Про
внесення зміни до Закону України
«Про Державний бюджет України
на 2020 рік» щодо безперервного
забезпечення харчування
військовослужбовців» № 548-IX,

який Верховна Рада ухвалила 30
березня 2020 року.
Згідно з пояснювальною
запискою, ухвалення цього закону
обумовлене тим, що підприємство
– переможець закупівлі послуг з
харчування особового складу ЗСУ
відмовилося надавати послуги з
харчування в регіонах України у
зв'язку з поширенням
коронавірусної хвороби COVID19. Вказана обставина могла
призвести до зриву харчування
особового складу Збройних сил
України та інших складових сил
безпеки, зокрема залучених до
проведення ООС, та негативно
вплинути на обороноздатність
держави.
Документ, який підписав

Президент, доповнює Закон «Про
Державний бюджет України на
2020 рік» статтею 27, відповідно
до якої Міністерство оборони та
Міністерство внутрішніх справ
отримують право продовжувати у
2020-му дію договорів, укладених
у 2019 році із суб'єктами
господарювання, з метою
недопущення зриву харчування
військовослужбовців.
Харчування особового
складу буде здійснюватися в
межах бюджетних асигнувань,
передбачених Міністерству
оборони України та Міністерству
внутрішніх справ України на
вказані цілі за відповідними
бюджетними програмами.
Із сайту АрміяІнформ

30 березня, у Міністерстві
оборони України відбулася
онлайн нарада під головуванням
Президента України – Верховного
Головнокомандувача Збройних
Сил України В.Зеленського з
керівним складом оборонного
відомства та Збройних Сил
України.
Володимир Зеленський
подякував особовому складу за
стійкість і готовність захистити
країну в непростих умовах ризику
поширення хвороби.
– Дякую вам за все, що ви
сьогодні робите, захищаючи
країну від російської агресії, а
також за допомогу, яку Збройні
Сили надають людям, аби
запобігти розповсюдженню серед
населення коронавірусної
інфекції, – зазначив Володимир
Зеленський.
Генерал-полковник Руслан
Хомчак доповів Президенту про
готовність Збройних Сил України
виконувати завдання за
призначенням під час
запровадженого карантину. Він
наголосив, що особовий склад ЗС
України вживає вичерпних
заходів задля захисту країни на
Сході, а також недопущення
зниження рівня бойової
готовності частин та підрозділів в
умовах карантинних заходів.
– Ми готові діяти за будьяких обставин, серед іншого в
рамках режиму надзвичайної
ситуації, який запроваджено в
Україні, – наголосив
Головнокомандувач ЗС України.

Президент заслухав доповіді
командувачів видів і родів військ
(сил) Збройних Сил України та
поспілкувався з кожним з них.
Зокрема, командувач
Об'єднаних сил генераллейтенант Володимир Кравченко
доповів керівництву країни щодо
проведення операції Об'єднаних
сил у Донецькій та Луганській
областях.
Командувач Медичних сил
генерал-майор Ігор Хоменко
поінформував про основі зусилля
медичної служби, спрямовані на
запобігання коронавірусній
інфекції у військових частинах.
Він наголосив, що станом на
сьогодні у ЗС України випадків
захворювання немає.
– Для надання медичної
допомоги у ЗС України є 22
заклади охорони здоров'я на 6
тисяч ліжкомісць та 5 санаторнокурортних закладів на 2,5 тисячі
ліжкомісць, – зазначив Ігор
Хоменко. – У районі проведення
ООС розгорнуто 4 мобільні
госпіталі. На базі цивільних
лікувальних закладів розгорнуто
11 військово-медичних груп
підсилення, у госпіталях в
наявності 850 інфекційних ліжок
та додатково передбачено
розгортання ще 800.
Як додав командувач
Медичних сил, у вищих
військових навчальних закладах
впроваджено режим карантину,
військові санаторії підготовлені
для можливого прийому хворих, а
у військових частинах розгорнуто

297 ізоляторів на 5800
ліжкомісць. Окрім того, створено
резерв з лікарсько-сестринських
бригад і санітарного транспорту, а
також визначено обсерваційні
зони на випадок масового
надходження хворих.
Міністр оборони України
Андрій Таран наголосив на тому,
що попри заходи карантину
ситуація в оборонному відомстві
та Збройних Силах цілком
контрольована. Міністр зазначив,
що одним із пріоритетів у
діяльності відомства наразі є
вирішення питань стосовно
повного і безперервного
всебічного забезпечення
особового складу та персоналу із
дотриманням принципу
людиноцентричного підходу до
кожного.
На завершення наради
В.Зеленський визначив завдання
керівництву Міністерства
оборони та Збройних Сил України
та подякував кожному
військовослужбовцю – від
солдата до офіцера за стійкість і
професійність.
Із веб сайту МО України

#Герої_сьогодення

Начальник зв'язку окремого
батальйону морської піхоти старший
лейтенант Алім Керімов – кримський
татарин і справжній патріот
України. На момент анексії Криму він
був курсантом, навчався в столиці.
Коли «зелені чоловічки» нахабно
віджимали український півострів,
командування викликало Аліма і дало
зрозуміти: якщо вирішить
повернутися до родини – його
зрозуміють. Попри чималу спокусу,
курсант обрав вірність військовій
присязі й служіння українському
народові. Відтоді ось уже сім років
слово «домівка» для нього – це все, що
вміщує в себе скайп…
Довга дорога до рідної землі
Алім Керімов, на відміну від
батьків, народився вже на рідній
кримській землі. Батьки ж побачили світ
і зростали на чужині, адже в 1944 році
його бабусь з дідусями разом із усім
кримськотатарським народом виселили в
Узбекистан до міста Каттакурган.
– Обидва діда намагалися
повернутися на Батьківщину, –
розповідає молодий офіцер. – Їм
постійно відмовляли. Одного з них,
Абдульвапа Керімова, за ці спроби навіть
кинули у в'язницю – «пришили»
політичну статтю, «предательство
Родины»… Без жодних доказів, як це
тоді було нормою. Але в начальнику
колонії він упізнав колишнього зрадникаполіцая, і той, аби уникнути розголосу,
змушено відпустив пильного кримця,
поки той його не викрив. Інший дід,
Абдурахман Мамбетов, теж намагався
повернутися – його ледь не вбили,
постійно погрожували…
Повернутися на історичну
батьківщину вдалося тільки їхнім дітям,
батькам Аліма. Вони родом із-під Судака,
але туди повернутися не вдалося. На той
час дядько глави сім'ї, Мухтар Керімов,
вже осів у Кіровському, тож саме туди в
1988 році поїхало з Узбекистану і молоде
подружжя.
Мухтар – будівельник, його кохана
дружина Зеніфе – медик. Він
влаштувався працювати у ЖЕК, був
старшим інженером, а потім понад 20
років керував конторою. А жінка – до
районної лікарні.
У подружжя Керімових народилося
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троє дітей. Брат Абдульвап,
названий на честь дідуся, став, як і
батько, будівельником. Сестра
Султаніє – як і мама, медиком.
Сестрички, на жаль, вже немає –
після важкої хвороби вона пішла у
Вічність…
Аліму вартувало неабияких
зусиль у родині, де чітко
прослідковується спадковість
професій і династійність, умовити
батька дозволити йому стати
військовим.
– У нас, кримських татар, ніщо
без дозволу батьків не робиться, –
пояснює він.
Зрештою, тато дозволив, і Алім став
курсантом Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації
Державного університету
телекомунікацій.
Як зрадники за пельмені
продавалися…
Наприкінці важкого тринадцятого
року, коли у столиці вирувала Революція
Гідності, Алім Керімов під час
звільнення, хоча це суворо заборонялося,
теж ходив на Майдан. Намет кримчан
там був у самому центрі, і він завжди
приходив підтримати земляків.
Коли росіяни розпочали анексію
півострова, Алім навчався на 4-му курсі.
У роті було шестеро курсантів із Криму.
Один із них, хлопець-мажор із заможної
родини, якому на той час батьки
щомісяця пересилали суму, що
дорівнювала місячному грошовому
забезпеченню полковника, підбив решту
відрахуватися.
– Давай з нами, в Росію! – кликали
зрадники Аліма. – У Росії до військових
краще ставляться! Відновимося в
«Нахімці». А там – пельменями
годують!..
Знали би ті запроданці, як нині за
новим каталогом годують в українському
війську! Йогурти, банани, мандарини,
ківі, салямі – ті пельмені, за які вони
продалися, близько не лежать!
Доля зрадників схожа на їм
подібних. Із п'ятьох − лише трьом
удалося відновитися, й то – не на
четвертому, а лише на другому курсі, і –
не в Севастополі, а… в Рязані! Тільки
одному з них, цьому мажору, вдалося
після випуску домогтися розподілу в
Крим. Алімові передали одну його
розмову з підлеглими, коли той
спробував виховувати солдатів,
розповідаючи їм про високі матерії, а
вони його обірвали: «Про що нам
розповідаєш, коли ти – зрадник?!»
Одружений на службі
У 2015 році лейтенант Алім Керімов
отримав диплом спеціаліста з
радіомереж та телекомунікацій і
призначення командиром взводу
штабних машин у окремому полку
зв'язку ВМС у Одесі.
– Служба в полку – гарна школа для
зв'язківця, – зізнається офіцер. – Як КМБ
для молодого офіцера.
Із першого дня офіцерської служби

лейтенант просився в район проведення
АТО. Як він казав – хотів якнайшвидше
закінчити війну на Донбасі та почати
повертати Крим. Але… не пускали.
Тоді Алім Мухтарович із властивим
йому завзяттям взявся за відновлення
військової техніки, що дісталася йому з
посадою командира взводу.
– Частина, як і я – кримська, –
продовжує Алім. – Після виведення й
перевезення ешелоном –
розукомплектована. «Домовини», а не
машини, одним словом…
Усі два роки служби взводний
займався в основному відновленням
техніки й устаткування.
– Що таке волонтери, ми не знали,
адже частина не перебувала в районі
АТО, – знизує плечима хлопець. – Тож
усе – за свої кошти й завдяки допомозі
небайдужих людей… Знайомі, знайомі
знайомих…
За два роки він повністю відновив
машини взводу. У польових умовах їх
пофарбували. І коли техніка вже була
повністю укомплектована, раптом його
перевели до іншої військової частини.
Про окремий батальйон морської
піхоти «борсуків» та його командира,
Алім, як, зрештою, і вся країна, чув
чимало. Але, відверто кажучи, спочатку
не був у захваті від того, що доводиться
залишати людей і техніку, яку щойно
завершив відновлювати. Втім, накази в
армії не обговорюють, і в серпні 2017
року старший лейтенант Керімов
прийняв посаду командира взводу зв'язку
цієї частини. А вже в грудні став
начальником зв'язку окремого
батальйону.
Коли прийшов до частини, згадує
офіцер, майже вся техніка зв'язку в
батальйоні була старою, радянською.
Вмикав усі свої зв'язки й особисту
кмітливість, отримував «Харріси»,
«Моторолли» й інше устаткування. На
сьогодні з легкої руки начальника зв'язку
ВМС і начальника зв'язку Командування
морської піхоти частина повністю
забезпечена сучасними засобами зв'язку.
Відсотків на 90 – новітніми. Важко
повірити, але своя радіостанція є в
кожного бійця!
У складі окремого батальйону
морської піхоти впродовж понад дев'яти
місяців начзв'язку перебував на
передовій, забезпечував комунікацію
батальйону, що тримав фронт від
Водяного до Павлополя. Із задоволенням
та гордістю офіцер зазначає, що обривів
зв'язку не допускав, і командир
управління військами не втрачав.
– Я – патріот, і на своєму місці
роблю все від мене залежне, – говорить
офіцер.
А на запитання, чи одружений, Алім
Керімов відповідає так:
– Одружусь, коли Крим повернемо –
потрібно ж кримськотатарський народ
підтримувати! Ну, а поки що, так і
напишіть: одружений на службі!
Із сайту АрміяІнформ

#у_нас_два_фронти
Нині світ бореться не тільки з
коронавірусом, а й із панічними
настроями, які виникають навколо
нього. Як вистояти в непростий час
масового психозу, запитала у психологів.
Озброюйтесь знаннями про «ворога»
Паніка виникає тоді, коли бракує
інформації, або її надто багато. Дізнайтесь
все про вірус із достовірних
(офіційних) джерел
(рекомендації ВООЗ, МОЗ).
Продумайте алгоритм дій у разі
зараження (до кого звернутись
по допомогу, як допомогти тим,
хто поруч).
Чи варто довіряти чатам?
Не обговорюйте постійно тему
пандемії, зокрема, у групах у
месенджерах. Тим паче, не
діліться з іншими сумнівною
інформацією. Панічні настрої
передаються, а користі від них
для здоров'я — жодної.
Робіть інформаційний «детокс»
Поменше дивіться телепрограми
на тему пандемії, влаштуйте
тимчасову інформаційну «дієту» щодо
інформації про коронавірус,
користуючись інтернет-ресурсами.
Поспілкуйтеся з тими, хто пережив лихі
часи
Люди, які пережили жорсткі
випробування долі (повернулися з полону,
пройшли крізь пекло війни, подолали
важку хворобу), є прикладом витримки й
неймовірної сили волі. Вони надихають
боротися й вірити у свої сили, любити та
цінувати життя.
Плануйте власне життя
Той, хто думає наперед, захищає мозок від

стресу!
Заведіть щоденник позитивних дій
Спробуйте вести «щоденник позитивних
дій»: щовечора називайте собі 10
позитивних речей, з якими ви стикались
упродовж дня. Вони можуть здатися
мінімальними, але точно мають бути. У
такий спосіб ми вчимо мозок думати
позитивно й фокусуватися на
доброму.
Складіть список речей і занять, які
допомагають почуватися спокійно.
Музика, малювання, кулінарія,
читання улюблених книжок тощо.
Дихання та м'язова релаксація
Глибоке дихання й усунення
м'язової напруги допомагають
організму припинити виділяти
гормон стресу та почати
розслаблятися. Є проста вправа на
кшталт «глибокий вдих (рахуйте:
1-2-3), затримка
дихання\напруження м'язів (1-2-3),
глибокий видих (1-2-3), не
дихаємо\розслабляємось (1-2-3)».
Виконуйте цю вправу декілька
Чітко виконуйте обов'язки
хвилин і ви помітите зміни в емоційному
стані.
Це потрібно робити завжди. Порада
стосується не тільки роботи або служби.
Достатній сон
Чітке виконання домашніх справ теж
Намагайтесь перед сном не дивитися на
стане в пригоді.
екран телевізора, телефону чи ноутбука.
Турбуйтеся про когось
Ритуали
Допоможіть тим, хто не в силах
Повторюйте щодня важливі для вас
потурбуватися про себе. Люди літнього
моменти!
Наприклад, молитва, дзвінок
віку особливо вразливі до вірусу, тому
близьким
з
побажанням гарного дня,
ваша допомога буде як ніколи потрібною і
вранішня
кава,
спілкування із друзями
для них.
онлайн — все те, що здатне вас надихнути
Жартуйте — сміх реально захищає!
й заспокоїти.
Гарний настрій ніколи не завадить, тим
Із сайту АрміяІнформ
паче, коли весь світ лихоманить від
надмірної паніки. Тож проговорюйте свої
плани на сьогодні, завтра, рік тощо.
Дбайте про тих, хто поруч
Будьте збалансованими в діях і думках.
Намагайтеся зберігати спокій — це
допоможе не хвилюватися й тим, хто вас
оточує.

юридична консультація
— канікулярної відпустки
курсантам (слухачам) вищих
військових навчальних закладів, а
також вищих навчальних закладів,
які мають у своєму складі
військові інститути, факультети
військової підготовки, кафедри
військової підготовки;
— відпустки
військовослужбовцям строкової
військової служби;
— відпустки за сімейними
обставинами та з інших поважних
причин військовослужбовцям із
збереженням грошового
забезпечення тривалістю не більш
як 10 календарних днів;
На період встановлення карантину
— відпусток військовослужбовцямпорядок надання відпусток для
жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами,
військовослужбовців не змінено. На
для догляду за дитиною до досягнення
території України продовжує діяти
нею трирічного віку, а в разі якщо дитина
особливий період, тому у військових
потребує домашнього догляду, —
залишається право на отримання тих
тривалістю, визначеною в медичному
видів відпусток, які дозволяє чинне
висновку, але не більш як до досягнення
законодавство в цей час, а саме:
нею шестирічного віку;
— щорічної основної відпустки (крім
— відпусток у зв'язку з хворобою або
військовослужбовців строкової військової
для
лікування
після тяжкого поранення за
служби) без урахування часу, необхідного
висновком
(постановою)
військоводля проїзду в межах України до місця
лікарської
комісії.
проведення відпустки та назад, але не
більше двох діб в один кінець;
Графiк щорiчних вiдпусток може

корегуватися впродовж року за
погодженням з командиром. В особливий
період з моменту оголошення мобілізації
до часу введення воєнного стану або до
ухвалення рішення про демобілізацію,
враховують особливостi:
— надання військовослужбовцям
щорічних основних відпусток
здійснюється за умови одночасної
відсутності не більше 30 відсотків
загальної чисельності
військовослужбовців певної категорії
відповідного підрозділу;
— надання інших додаткових,
творчих і соціальних відпусток (крім
відпусток військовослужбовцям-жінкам у
зв'язку з вагітністю та пологами, для
догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, а в разі якщо дитина
потребує домашнього догляду, —
тривалістю, визначеною в медичному
висновку, але не більше ніж до
досягнення нею шестирічного віку, а
також відпусток у зв'язку з хворобою або
для лікування після тяжкого поранення за
висновком (постановою) військоволікарської комісії) припиняється.
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Фейки про коронавірус

В інформаційній війні проти
України пропагандисти РФ навіть
пандемію коронавірусу
використовують для просування своїх
меседжів. За допомогою фейкньюс вони
намагаються довести, що Україна –
«слабка та безпорадна», отже
приречена на те, щоб або сконати, або
повернутись у «братню родину
народів», в «обійми старшого брата».
Один з методів, який для цього
використовується – інформаційні вкиди
про катастрофічний стан українських
лікарень, які поширюються у соціальних
мережах з фейкових акаунтів. Для
більшої вірогідності вони ілюструються
фотографіями, нібито зробленими щойно
у медичних закладах України. Але
навіть нескладна перевірка дає
можливість довести неправдивість такої
інформації.
Фахівці Міжнародного центру
протидії російській пропаганді вирішили
влаштувати майстер-клас з медіагігієни
та спростування дезінформації на
прикладі конкретного фейку.
28 березня користувач Magas
Kamenov оприлюднив у фб-групі «В
мире интересного – происшествия и
истории со всего мира» такий пост. Це –
класичний, навіть показовий приклад
дезінформації, на якому можна
демонструвати принципи конструювання
фейкньюс.

На що потрібно звернути увагу
користувачу соціальної мережі, щоб
відрізнити фейк:
1.
Перші слова фейку
«Украинские главврачи массово
скидывают в сеть….». Узагальнення –
класика дезінформації. Якщо немає
посилання на конкретний акаунт
медичного працівника, ПІБ

«головлікаря», населений пункт, назву
або номер лікарня, де зроблені фото – з
вирогідністю 99,9% можна
стверджувати, що це фейк.
2.
Намагання викликати
сильні емоції: жах, лють, відразу,
розпач, безпорадність – типовий метод
російських пропагандистів, що
конструюють фейки. Зверніть увагу на
емоційне забарвлення посту та епітети,
які використовує автор: «братские
могилы», «лечить НЕЧЕМ!» тощо.
Нагнітанню емоційної напруги також
сприяє використання світлин, на яких
зображені найбільш вразливі категорії
населення – діти та літні особи.
3.
Кепслок, численні знаки
оклику, виділення тексту жирним
шрифтом та інші намагання
пригорнути до поста увагу також
можуть бути непрямим доказом того, що
перед вами – дезінформація.
4.
Захмарно велика кількість
поширень, коментарів, емодзі. Як
правило, на розповсюдженні фейкових
новин працюють ботоферми. Саме вони
роблять «посів» з першоджерела до груп
у соцмережах з великою кількістю
учасників. Вони ж роблять емоційно
забарвлені коменти, які створюють та
підсилюють необхідний емоційний фон.
Пост з фейковим повідомленням, який
ми розглядаємо, має астрономічні
цифри: 34 тисячі поширень, 1,9 тисячі
переглядів, 443 коментарі.
5.
Ілюстрування нібито
сьогодення, «українських реалій»
світлинами, зробленими в інший час та в
іншій країні. Перевірити першоджерело
фотографій дуже легко. Для цього
достатньо відкрити її, кликнути правою
кнопкою мишки та обрати «Знайти
картинку у Google».
6.
З цим постом зворотний
пошук по фотографії показує, що всі ці
фото зроблені не в Україні, а в РФ.

Отже, російські пропагандисти в
інформаційній війні використовують
метод «віддзеркалення»: звинувачують
Україну у тому, що є проблемою для них
самих (у цьому випадку – жахливий стан
системи охорони здоров'я).
Тож не ведіться на фейки,
перевіряйте інформацію та дбайте про
гігієну – як фізичну, так і інформаційну.

7.
Якщо передивитись всі
посилання за пошуком, можна навіть
знайти першоджерело, та дізнатись, де

За період дії карантину Служба безпеки
України виявила 79 осіб, які поширювали
фейки про коронавірус, із них – 4 інтернетагітатори, які діяли за завданням російської
сторони.
Так, фахівці Департаменту
контррозвідувального захисту інтересів
держави у сфері інформаційної безпеки
викрили діяльність проросійських
«кіберактивістів» з Одеси, Дніпра, Львова та
Херсону.
Також кіберфахівці СБУ заблокували
поширення фейкового контенту у понад 1
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та коли було зроблено фото. Як приклад
– однe з найбільш емоційно забарвлених
фотографій – світлину з дитиною, яка
лежить на ліжку під стіною з
облупленою фарбою, було зроблено в
інфекційному відділенні дитячої лікарні
у Твері (Російська Федерація).
8.
Автор посту – фейковий
акаунт. Якщо перейти на сторінку
автора цього інформаційного вкиду, то
можна побачити всі типові прикмети
фейкового акаунту, тобто бота. Його було
створено 11 березня 2020 року,
спеціально под дезінформаційну
кампанію з нагоди коронавірусу. На
сторінці профілю немає жодної власної
фотографії, або поста, в нього мала
кількість друзів. Цікаво, що у
персональних даних бота вказано
Грозний (Чечня, Російська Федерація).
Тож щоб розшукати «російський слід» у
цій дезінформації не потрібно докладати
забагато зусиль.

Із веб сайту
Міжнародного центру
протидії російській пропаганді

тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають
понад 500 тисяч підписників.
Підкреслимо, Служба Безпеки України
зараз орієнтуються на комплексний та
проактивний підхід у боротьбі зі
зловживаннями через пандемію та
недопущення дестабілізації в країні.
Зокрема, особливу увагу СБУ приділяє
протидії експорту товарів протиепідемічного
призначення, заборонених Урядом.

Видання не комерційне. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій.
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