
Спецвипуск №1 Шановні читачі!
Широкомасштабне вторгнення, яке почалося 24 лютого 
2022 року, та окупація російськими військами 
двох третин території області змусили нас призупинити 
випуск нашого видання – газети «МИГ». 
Проте ми продовжуємо працювати, розміщуючи 
на сайті www.mig.com.ua актуальні новини, 
коментарі, авторські матеріали. 
Чотири місяці гарячої фази війни показали, 
що російська пропаганда не дрімає і чим далі, тим 
більше намагається запаморочити голови мешканцям 
Запоріжжя і області. Окупанти не втомлюються 
брехати, що іноземні партнери втягують Україну 
в кризу, що держава не виконує соціальні зобов’язання, 
а місцева влада кинула людей напризволяще. 
Натомість усе відбувається з точністю до навпаки.
Аби донести правду до наших читачів, ми віднайшли 
можливість зробити кілька спеціальних  паперових 
випусків під загальною назвою «Правда кривду 
переможе!» та поширити їх серед мешканців області. 
Таким чином, за допомогою офіційних джерел ми 
розвінчаємо міфи російської пропаганди та надамо 
достовірну інформацію про гуманітарну, економічну, 
політичну ситуацію в області, про підтримку України 
Європейським Союзом, США та іншими країнами.
Жителі окупованих територій, яким буде недоступна 
друкована версія, зможуть ознайомитись
 із спецвипусками, завантаживши наш сайт.
«МИГ» бореться з навалою разом з усією країною. 
І впевнені, як ніколи, що правда кривду переможе!

Центр протидії 
дезінформації повідомляє

Центр протидії дезінфор
мації при РНБО України від
слідкував головні теми, які 
російські ЗМІ просували цьо
го тижня, а також дезінфор
мації, маніпуляції та фейки 
окупантів.

Дезінформація
 Росіяни намагаються пере

конати споживачів інформації, 
начебто постачання західного 
озброєння не виправить ситуа
цію на фронті, а лише затягне 
конфлікт. Вони також вдаються 
до залякування “можливими 
терактами на Заході з викорис-
танням зброї, переданої для 
України”.

 Пропагандисти рф нав’я
зують думку, що кризові явища 
у світі [насамперед, з продо
вольством та енергоносіями], 
спричинені військовим конфлік
том в Україні, змусять Захід піти 
на поступки рф рано чи пізно. 
Росіян начебто хвилює, що по
рушення ланцюгів постачання 
поставило на межу голоду деякі 
країни Африки.

 Пропагандисти рф створю
ють для свого населення міраж
ну картину, начебто росія “долає 
наслідки західних санкцій”, які 
начебто мають зворотній ефект 
для населення європейських 
країн, й “успішно протистоїть 
економічному тиску Заходу”. 

Маніпуляція
❌ Генсек НАТО Йєнс Столтен

берг заявив, що “мир в Україні 
можливий. Питання, якою буде 
його ціна. Скільки території, 
свободи та демократії ми го-
тові заплатити за цей мир…”, 
однак російські пропагандисти 
зробили дуже своєрідний пе
реклад та опублікували слова 
Й.Столтенберга у власній інтер
претації: “мир в Україні можли-
вий, якщо Київ піде на територі-
альні поступки”.

Фейк
❌ ЗМІ рф повідомили: “поло-

нений український військовий 
розповів про вживання нарко-
тиків товаришами по службі, 
зокрема командирами, за його 
словами, він навіть був свідком 
обміну боєприпасів на нарко-
тики”.

Допомога й можливості ЄС
НА ПОЧАТКУ червня Євро

союз надав Україні додаткову 
гуманітарну допомогу в розмірі 
205ти мільйонів євро. Таким 
чином, загальне фінансування 
підтримки, що її ЄС надав Ук
раїні у відповідь на незаконне 
вторгнення Росії, перевищили 
700 мільйонів євро.

ЄС також залучив усі можливі 
ресурси задля cпрощення про
цедур надання допомоги Україні. 
Йдеться, зокрема, про таке:

 За допомогою Механізму 
цивільного захисту ЄС усі 27 
країнчленів, а також Туреччина, 
Норвегія і Північна Македонія на
дали 38 тисяч тон допомоги на 
суму 373 мільйони євро. До неї 
входили аптечки, продукти хар
чування, захисний одяг, а також 
стратегічне обладнання, зокре
ма пожежні автомобілі, мобільні 
лікарні та енергоносії. Зважаю
чи на масштаби такої операції, 
Євросоюз створив логістичні хаби 
у Польщі, Румунії та Словаччині. 
Також в Україні були створені 
фінансовані ЄС два гуманітарні 
склади та розгорнута логістична 
діяльність.

 Понад 500 пацієнтів з України, 
які потребують постійного ліку
вання або невідкладної медич
ної допомоги, були переве дені 
до європейських ліка рень через 
Механізм цивіль ного захисту. З 
України, Молдови та сусідніх країн 
пацієнтів було доставлено до 
Бельгії, Німеччини, Данії, Іспанії, 
Франції, Ірландії, Італії, Люксем
бургу, Нідерландів, Норвегії, 
Португалії, Румунії та Швеції.

 ЄС залучив аварійний за
пас rescEU для доставки важли
вого медичного обладнання із 
Німеччини, Нідерландів і Греції, 
додавши до свого флоту новий 
медичний евакуаційний літак. В 
контексті кризи в Україні ЄС та
кож координував перше залучен
ня rescEU з приватного сектору 
для доставки приватних пожертв 
в Україну.

 Гуманітарні партнери ЄС на
дають постраждалим грошову 
допомогу, їжу, медичну допо
могу, захист і тимчасовий при
тулок. Наразі 1,59 мільйона лю
дей скористалися фінансованою 
Євросоюзом програмою з на
дання грошової допомоги, 
щомісячний грант якої становить 
2200 гривень.

ОБЛИЧЧЯ МІСТА
  Это картина на одной из хозяй

ственных построек 16го микрорайона, 
посылающая русский корабль во все
мирно известном направлении.

Да, на стене появилось изображение 
знаменитой марки «русский военный 
корабель, иди на х*й».

– У народного творчества нет преде-
ла, – пишет автор фото Иван Мин
ченко.

 Новый мурал [а вместе с тем и хо
рошая фотозона] появился и на здании 
Запорожской дирекции АО «Укрпош
та», расположенном на проспекте Со
борном. Нарисовал картину талантли
вый уличный художник Денис Липтон.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, это – Настя. И теперь у нее есть свой 
собственный, очень симпатичный песик с очень извест
ным именем – Патрон. Четырехлапый друг получен в 
подарок от главы ГСЧС Украины Сергея Крука. 

Как объяснили в прессслужбе ГУ ГСЧС Украины в 
Запорожской области, Настя вместе с мамой, капита
ном службы гражданской защиты Еленой Логвиненко, 
пережила адские дни войны, потрясшей их родной го
род Пологи. С огромным риском для собственной жизни 
они смогли добраться с временно оккупированной ма
лой Родины в областной центр, в Запорожье, где Елена 
продолжает службу в рядах ГСЧС. А во время рабочего 
визита главы Госслужбы Украины по чрезвычайным си
туациям в Запорожье Сергей Крук обратил внимание на 
маленькую девочку, которая внимательно наблюдала 
за спасателями. В конце встречи Сергей Иванович на
шел Настю и сделал символический подарок – вручил 
ей игрушечного пса Патрона, который теперь будет сво
еобразным талисманом для девочки. 

У эвакуировавшейся вместе с мамой из Полог Насти 
появился свой Патрон

Небо зоряне, горем зоране,
Небо дивиться у зеніт,
А ми боремось, а ми боремо,
Борем так, що здригається світ.
Болем зморені та нескорені,
З діда-прадіда – цим горджусь,
Бо земля моя вже намолена,
Богом визнана Київська Русь.
І це ж треба, якийсь пуцьвірок,
Взяв війною вправлятися тут,
Він забув, що й царів 

викурюють,
І на нього вже цілиться Брут.

Любов ГЕНЬБА
28 лютого 2022 року

***
Все, маски зірвано!
На сцені
Театр абсурду не вщуха:
Сичить кремлівський шизофренік,
Імперське кодло надиха.
Брехня просочується в душі
Недоосвічених нікчем:
“Ми весь нерусскій мір разрушим
До основанья, а затєм…”
До «расширєнія» кордону
Бездумна Дума заклика:
І сунуть вже до Лугандону
Незамасковані війська.
У світі шок!
А нам, братове,

Не час боятися біди –
Бо ми до бою вже готові,
Та й відступать нема куди.
…Хоч на війні все може статись,
Та я відверто зізнаюсь:
Мені запізно вже боятись,
Отож, їй-богу, не боюсь!
Як приповзе московська нечисть
З фальшивим гаслом:
“Здравствуй, брат!”, –
Явлю «братам» гостинну 

гречність –
Я вже почистив автомат...

Микола БІЛОКОПИТОВ,
прифронтове Запоріжжя


