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Від автора
По-перше, автор ніколи не бував у тих вигаданих ним країнах,
областях, містах, містечках та селах, про які пише. Усі дійові
особи та події – вигадані. Ні з ким з прототипів героїв автор
не знайомий особисто. Отже усі збіги – то лише збіги, що виникли випадково в хворобливій уяві автора, і ніхто не має тут
обіжатися.
По-друге, в книжці є матюки, сцени откровєнної жорстокості, сцени куріння і пиятики, а також зображення процесів
прийняття різних речовин, що міняють людям свідомість.
Тому цю книгу заборонено читати: вагітним дівчатам та
молодицям, дітям до 18 років, деяким дітям до 40 років, усім
впєчатлітєльним, вегетаріанцям, набожним і богобоязненим
людям, пенсіонерам з нестійкою психікою та в Расії.
І ще одне. Книгу писано за запорозькому діалекті нашої рідної солов’їної. Також використані унікальні слова з Миколаївщини, Херсонщини, Одещини, Дніпровської області та Полтавської землі, де автор часто бував останні два роки. Хто хоче
перевірити, будь ласка, на машину – і вперед по селах. Як хто
скаже, що то все писано на суржику, то нехай йому Бог Наш
Отець допомагає, Син Його - Пророк Наш Тарас захищає, і
Мати Наша – Земля через силу носить.

Історично-географічна довідка
в якості передмови
«Нова та новітня світова історія. Місце Зомбі-України в
історичному процесі»
Зомбі-Україна: територія - 480 тис км2, населення - 36 млн.
столиця - м. Києв.
Населення – переважно сільське, міста зруйновані. Країна
має добру армію, розвинене сільське господарство, якусь занедбану промисловість, величезний ПЕК, що залишився в спадок від СРСР. Транспортна інфраструктура – розбита, відновлюється.
Зомбі-Україна утворилася після визвольної війни проти
СРСР, від якого відділилася восени 2013 р. Війна за повернення до імперії тривала з грудня 2013 по грудень 2018 років. Війну виграно за допомоги союзників: Іспанії, Молдови та Об’єднання кантонів Полічехії.
Також на мапі світу на цей час присутні: Італія, Османія,
Скандинавський Союз, Англія, Іспанська Америка (південноамериканський континент), Китай, Японія, інші країни.
СРСР після війни розвалився, Росія на його місці не збереглася. Зараз це якісь непевні північні території з квазі-державними утвореннями.
Сьогодні Зомбі-Україна це перспективна для розвитку країна Східної Європи. Але є одна проблема...

Приємного вам читання!

Стисло про важливі історичні події для Зомбі-України:
•
1914 р: Іспанія, накопичивши ресурс за рахуносвоїх
колоній в Південній Америці, об’єднує країни західної і
центральної Європи.
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•
1941 р: Молдова починає війну і приєднує до себе
частину країн центральної Європи. Щоб протистояти
молдаванській навалі, країни східної Європи та Бал5

тії утворюють Об’єднання кантонів Полічехія на чолі з
Чехією та Польщею.

здебільшого їх без проблем ловили чи знищували на
місці.

•
1953 р: під керівництвом Хрущова з’являється
об’єднання СРСР – Союз Республік-Сателітів Росії і
тримається до 2013 р. Утворення виникло на уламках
Російської імперії, що якось трималася до того часу,
але була розірвана хрущовськими камуністами на
шматки, і потім знову зібрана до купи в СРСР, але ніким
не визнане в світі. З часом СРСР визнають, країна має
певні наукові та індустріальні здобутки.

•
13 травня 2019 року було зафіксовано перший спалах небезпечної хвороби неподалік від границь Херсонщини – в Кам’янському районі Запорозької області.
Сюди зомбі дісталися вперше, не дивлячись на санітарні кордони і жорсткі карантинні заходи. Відтоді і стартують описані події.

•
30 березня 2001 р: вибухає перший енергоблок Ростовської АЕС. Його відновлюють десять років поспіль.
Тим часом добудовують третій блок цієї АЕС. Після запуску третього енергоблоку АЕС в 2010 р, на станції знову вибухає нещодавно відремонтований перший блок.
Подія стається 18 березня 2010 р. Будівництво та експлуатацію станції продовжують аж до початку війни в
2013 р. Під час війни її остаточно зруйновано союзниками.
•
2016 р: бомбардування Запорозької АЕС авіацією
СРСР, яке, як говорять, призвело до виникнення проблеми зомбі – заражених невідомим вірусом людей. Перші спалахи відбулися на Херсонщині – трохи нижче за
течією Дніпра від зруйнованої АЕС. Але на диво швидко
люди віднайшли вакцину – допомогли іспанські медики і науковці. Єдина проблема була в тому, що вакцину треба було колоти тільки здоровим людям, і потім в
жорстоких муках, схожих за симптомами на рак, люди
отримували імунітет до цієї хвороби, чи щоб воно там
не було, на певний час. Ситуацію на Херсонщині було
локалізовано, саму область визначено районом стихійного лиха, права громадян в регіоні – обмежені. Час
від часу перманентно відбувалися нові спалахи в окремих селах. Іноді зомбі забрідали в сусідні області, але
6
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Локації:
Центральне місце дії: Кам΄янський район Запорожскої області, с. Кошманівка – за 10 км на північ від Кам’янки.
Інші населені пункти та території:
•
Морозовка, Вишнівка, Степанівка – навколишні
села біля Кошманівки.
•
Райцентр Кам’янка Запорожскої області (30 км до
Енергодара).
•
Мєлітополь Запорожскої області – велике повоєнне місто за 120 км на схід від Кам’янки, місце базування
військ, частина Кам’янського району.
•
Великий Рогачик – селище десь недалеко на схід
від Енергодару.
•

Молочанка – селище-супутник Мєлітополя.

•
Енергодар – мертве місто, 20 км на північ від
Кам’янки.
•
Василівка – районний центр Запорожскої області,
де встановлено телерадіовишку.
•
Запорожжя – обласний центр за 140 км на північ
від Кошманівки.
•
Дніпро – колишній Дніпросовєцк, за 230 км на пніч
від Кошманівки.
•
Красний Кут – зруйнований райцентр в колишній
Луганський області, 410 км на схід.
•
Києв – столиця України, на північ від Кошманівки
десь 650 км машиною.

узбережжя Чорного і Середземного морів понад як
на 700-1000 км. Межує на півдні з Османією, з Італією
на заході (200 км спільного кордону), Іспанією на заході (десь 1300 км спільного кордону), з Об’єднанням
Кантонів Полічехія – на півночі (приблизно 450 км) та
Україною на сході – 400 км по лінії від Вапнярки (Вінницька область, Україна) до Коблево (Миколаївська обл..)
(частина території передана 2 роки тому в обмін на військову допомогу союзників – нічьо не поробиш). Столиця Молдови – місто Кішинеу (перейменоване ще ХІХ
ст. колишнє румунське місто Тімішоара).
•
Іспанія – сучасний світовий лідер, столиця – Мадрід, країна на південному заході Європи з великими
територіями в Південній Америці. В Європі межує з
Англією (через море та частиною територій колишніх
Бельгії та Данії) та Об’єднанням Кантонів Полічехія (на
північ та схід від Мадріда).
•
Колишня Ростовська область – колишня Ростовська область, нині територія під сумісним управління
поліцейських сил безпеки Іспанії, Османії, України та
Полічехії, які було введено на територію колишньої
Росії. За п’ять років уся колишня територія Краснодарського краю та Ростовської області має перейти під
юрисдикцію України остаточно.
•
Крим. Крим це знову Україна: занедбаний безлюдний півострів.

•
Адеса – велике приморське місто в Молдові, за 400
км на захід від Запорожжя і потім ще кілометрів 200 на
південь треба пхнути.
•
Молдова – велика центрально-південна країна
Європи, що простягається від границь України в бік
Атлантичного Океану на понад 1200 км і на північ від
8
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понеділок, 13 травня 2019 р. 19:45
Голова Кошманівського Об’єднаного Форматованого Фермерського Господарства (ОФФГ) Федір Іванович Денисенко сидів
у своєму кабінеті після планьорки. Він був роздратований,
злий і нікого не хтів бачити: господарство його стало величезним і він відчував, що починає задихатися. Техніки хоч і
вистачало, але вона вся ледве дихала. І ще людей бракувало.
Особливо тямущих.
І на доданок з цією дощовою весною запізнювався посів
соняшника. «Друга декада травня на носі, – скрушно думав
Федір Іванович, – а сємочка ще й на половину не пересіяна»
А дощі лили щедро – без перестану, не даючи змоги вийти в
поле.
Головна проблема цього посушливого регіону для селян – то
наявність вологи. Весь час люди молилися щоб дощі впали, а зараз прокльони слали на бездонне небо, що заливало
цього року весь південь так, що час на культиватори, оприскувачі та комбайни встановлювати приспособи для плавання замість коліс. Але час ішов і соняшник сіяти було треба.
Подекуди навіть сіяли в болото ще в квітні, а зараз активно
пересівали: травень прийшов, а сходи так і не зійшли.
А якщо не посів, то ще що-небудь додавало головного болю
Денисенкові: то заморозок сади побив, то пшеничка хворіти
почала, то дискатори ремонтувати треба, коли вони потрібні
справні ще вчора. І так скрізь – на всіх семи тисячах з невеликим гектарах, більша частина з яких являли собою віддалені ділянки, місцями навіть за межами рідного Кам΄янського
району. І до деяких з них ще треба було діставатися розкислими ґрунтовками де двадцять, а де і всі сорок кілометрів.
У цей момент і вирвав Денисенка з гірких дум дзвінок затяганого робочого мобільника.
– Алло, алло! Федір Іванович, це Рубленко! У мене тут чорті

що твориться! – дзвонив головний агроном підприємства.
– Андрію, що там ще в тебе ?
– Так хто його знає, Федір Іванович! Пам'ятайте, пацани про
зомбі розказували? Так от, я зараз на дальній ділянці, тій що
ближче до Василівського району. І тут якесь чучєло лазить по
дорозі. Як тільки я його фарами висвітив, так він в соняшник
повернув та почапав.
– Андрій, який соняшник, ти де?
– Так під Морозовкою!
«Нічого собі, – подумав голова, – це кілометрів 30 від нас», а
сам вголос вимовив:
– І що ти там робиш, коли повинен був знаходитися тут, а сам
хер знає де?
– Федір Іванович, так я ж готувався до планьорки: їздив відзняти пересіяну сємочку, вона там добре зійшла, все нормально. Ну-у-у, як ви просили!
– Точно, Андрій, забув-забув, продовжуй!
– Так от, я їду. Бачу його. Йде ніби як п'яний, як бомж весь
обірваний. Він в соняшник повернув. Я під'їхав, хотів розповісти йому, щоб він падла насаждєнія не топтав – мені ж потім
пересівати, а не йому! А він відійшов недалеко, повільно так
ходить, спотикається. Я машину розвернув, щоб у поле світити, прожектори врубав, кричу «Куди ти, падло, поперся?» А він
повертається. І тут мене мороз пробрав: глазіка одного нема,
сам сірий, в потьоках якихось. І ще – сморід я почув. Боюся
тепер, що і до нас дотупцювала ця гидота.
– Андрію, від’їдь звідти кілометри на 2-3 і чекай мене з хлопцями.
– Та вже від'їхав – страшно ж, і порожній я сьогодні – нічого
не брав із собою. Я по цій же дорозі стою, поруч з посадкою.
Прожектори работають. Візьміть мені каністру соляри –
двіжок працює, а у мене небагато лишилося.
– Візьмемо, не переживай. Зараз я всіх зберу і примчимося.
Дивись там акуратно: якщо щось там погане почнеться – то
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ГЛАВА 1. ЗАКОН ПРО РОЗЗБРОЄННЯ

тікай. І постійно на зв'язку, зрозумів?
– Та куди вже ясніше, Федір Іванович?
Голова поклав мобілку на стіл, відкрив шухлядку і дістав
в'язку ключів. Подивився на них уважно, знову взяв телефон і
набрав когось.
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– Степан! – він дзвонив начальнику охорони, – Стьопа?
– Так, шеф! – Відгукнувся Степан Покотько, мужик середніх
років з дуже хриплим голосом.
– Усім готовність номер один, треба душ двадцять. Всі на
машини, з собою три-чотири десятка каністр соляри візьміть,
і-і-і, – він задумливо протягнув цей звук, різко обірвав його і
продовжив, – і пулємьот візьміть, той що пацани з Волновахи
нам підігнали. І рулон плівки чорної на складі. Тільки плівки, а
не агроволокно. Сторожа знайдеш. Наче дід Капустян сьогодні чергує?
– Так, він.
– От і добре! Він тобі все видасть. І швидко, Стьопа: там
Андрюха – агроном наш, попав він. Як усіх збереш – на офіс
їдьте і мене візьмете.
– Броніки брати?
– Так, візьми десяток про всяк випадок ... – він помовчав секунди дві і продовжив, – мертвяки у нас з'явилися, начебто ...
– Зрозумів, шеф! – трохи здивовано і повільно прохрипів начохорони, – Шо-то ще брати?
– Ні, мертвяк там наче як один зараз, думаю цього вистачить. Працюй! – сказав предсєдатєль і відключився.
Потім Федір Іванович встав, взяв відкладені ключі і попрямував до величезної, ще савєцкої незгоряємої шафи з двома
дверима, в провушинах яких висів великий амбарний замок.
Вибравши потрібний ключ, він відчинив її. На середній полиці
лежав автомат і три звалених в купу пакети з патронами. У
найбільшому відділенні знизу виднілася труба РПГешніка і
рядком лежали чотири ручні гранати. Подивившись уважно
кілька разів на гранатомет, Денисенко все ж таки не наважився його взяти з собою. У другому відділенні шафи лежав
бронежилет. Цю річ він взяв не роздумуючи.
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25 хвилин потому
Степан Покотько за чверть години оповістив і зібрав два
десятки міцних перевірених пацанів з трьох довколишніх сіл.
Всі були озброєні, всі – з тих що знали службу та мали певний
досвід. Для кулемета взяли окремий пікап, в його ж кузов
повантажили і десяток каністр соляри: ніч довга, на вулиці
ще не зовсім тепло. Та й обстановочка непередбачувана, бо
де один мертвяк пройшовся, як кажуть, там і другий слідом
тягнеться. Зараз пікап стояв під самісіньким складом.
Особисто Степан уже брав участь у сафарі коли їздив до
брата в гості, тільки в Херсонській області, де потвори розплодилися особливо швидко. Але тоді він тільки спостерігав:
місцеві їх краще вміють і брати, і знищувати, і якось епідобстановку утримували. «Але ось, мабуть, не втримали, якщо ця
зараза вже й до Запорозької області докотилася ...» – думав
Степан, поправляючи на плечі «калаша».
Зараз він курив і чекав, поки сторож видасть йому плівку
зі складу. За воротами мірно гуділи ще три машини, в яких
грілися дванадцять душ на чолі з головою. Ще одна тачка
приєднається до них у Вишнівці, ще одна – вже їде на місце,
за Морозовку, так би мовити, на підтримку агроному.
Покотьку тут було чутно, як з однієї автіки за територією
складу кричить предсєдатєль Денисенко: «... та не знаю, кажу
ж тобі, блять! Агроном мій там зараз... Ні, тверезий, посіви
об’їжджав. І побачив його.... Та ні, він нормальна людина,
просто так пиздіти не буде. Він же в мене не просто агроном
– главний агроном. Корочє, Валік, давай когось сюди командіруй, а ми поки подивимось... Та в Мєлітополь я вже звонив... Ну так як і ти: не вірять, і бояться. І в Запорожжя теж
звонив.... Та звісно мене знають, але все одно – не вірять,
кажуть – треба перевірити, передзвонити і все таке. Всьо,
давай на зв'язку.» Пауза, потім голос Федора Івановича по
новому: «Алєксєїч, вітаю, Денисенко!... Та у мене щось незрозуміле. Карочє, готов свою роту антибактеріальної обработ-

ки... Да,... Та да, тобі кажу,... Та мабуть у мене... То ж і звоню
тобі... Да, дзвонив: і в Мєлітополь, і в Запорожжя... Карочє, я
тебе попередив, як інструкція каже, а ти – сам рішай.»
– Сте-епан – роздався голос з армянським акцентом – вот
тєбє, бєрі – це говорив старий Капустян. Перед начохорони
стояв зморщений і лисий дід-вірмен з важким рулоном чорної вкривної плівки для розсади, – Такой жи нада?
– Спасіба, то шо нада! – сказав Степан, викидаючи папіросного бичка, – давайте сюди, я сам закину.
Він перехопив рулон в діда, і в два рухи закинув його у пікап.
Рулон грюкнув, падаючи на залізне дно кузова. Степан
огледів машину. Позаду ще було чути, як в салоні роздовбаного «х’юлекса» кричить предсєдатєль: «Та ви мене вже заїбали всі! Я ж кажу – їду туди. А ви – будьте готові... Да, блять,
звонив я в Мєлітополь, в область, і вже всі знають! Колєга, ти
що довбойоб?... Максім, до тебе звідти кілометрів сім! Так що
оповісти людей і скажи щоб з хат не виходили!... Та нє за шо,
блять!»
Степан сів в «нісана» і промовив: «Давай сигналь і поїхали на
Вишньовку». Водітель Валєра, пацан років під сорок, коротко
стрижений, з шрамами від опіків на лиці, кивнув і нажав на
клаксон. «Нісан» протяжно завив: на автівці було встановлено італійську трофейну дудку з компресором від одного свєтлого-бєлого «камаза», яку Валєра сам скручував два роки
тому десь на межі України і Ростовської області. Пікап виїхав
на дорогу і став першим в колону, за ним потягнулися всі інші.
Степан набрав на мобілці номер свого брата, у якого гостював недавно. Перечекавши гудки він почув радісний голос у
слухавці:
– Стьопа! Як справи, братику?!
– Привіт! Та хуйово, Олєг. Гості у нас, від вас мабуть просочилися. Зараз ловити їдемо.
– Ні хуя сєбє жара. Стьопа, дивіться акуратно. Їх багато?
– Та вродє тіки один. А там хто його знає? Я отож і дзвоню:
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нам зараз тут їхати хвилин десять, то ти мені розкажи ще
раз: що, як і до чого робити, добре?
– Та звісно. Слухай....
– А ну тихо всі в машині, – зле прогримав Степан на задніх
пасажирів, що реготали та насміхались з сьогоднішньої пригоди.
20:43
Колона з чотирьох машин з флагманом, на якому ще й врубили всю ілюмінацію, примчалася до Вишнівки. Зустрілися на
центральній площі перед сільрадою, як і домовлялися. Переговорили не виходячи з машин, секунд двадцять, і попрямували далі. Агроном відзвонився Денисенкові та доповів, що
все спокійно, і до нього вже дісталися хлопці з Морозовки.
Дорога від Вишнівки до Морозовки була дуже погана: фури,
які закуповувались тут першими тепличними помідорами,
геть роздовбали асфальт, місцями продавивши щебеневу
подушку до ґрунту. Вивернуті вантажівками плити обламаного дорожнього покриття подекуди стирчали з землі майже
вертикально. З Вишнівки до агронома було їхати менше, але
ями, калюжі і брили робили так, що час пересування збільшувався майже вдвічі.
Машини плигали по цій смузі перешкод, хлопці в салонах
трималися за ручки над дверима, пристібалися ременями
безпеки, але і це мало допомагало: ручки подекуди лишалися
в долонях, а паси повсякчасно різко в’їдалися в тіло на кожному скачку. В деяких автівках, як в «х’юлексі» голови, ручок
не було, а були встановлені дебелі поручні. Але і вони мало
рятували чи зараджували ситуації.
До всього ж машини ще й були забруднені, покоцані, гриміли
та плювалися розкислою землею на всі боки. Найстрашнішою з них була автівка Денисенка: пікапу не вистачало переднього бампера і решітки радіатору, а також частини лівого
підкрилка, замість якого нашвидкуруч приєднали на закльоп16

ки шмат жесті. Все це добро він залишив буквально тиждень
тому у болоті, коли їздив «на пшеничку подивитися». Весняні
дощі так розтопили землю, що машина тоді загрузла майже
по коліна. Йому тоді вдалось в розкачку вибратися з пастки.
Але коли предсєдатєль виїхав з багна, то під вагою налиплого
бруду старий, шитий проволокою у декількох місцях пластиковий бампер (більша його частина), решітка та підкрилок і
обірвалися.
За п’ять хвилин до дев’ятої
Андрюха-агроном, міцний лобур без двох пальців на лівиці,
курив і тихо щось повторював про себе. Гнат, Іван, Тарас і
Льоша – пацани з Морозовки, стояли напівколом біля машини: хто курив, хто їв, і час від часу про щось говорили. На
капоті їх старої, з кронштейнами для протикоммуляційних
решіток «тайоти-прадо», була розстелена «районка». На газеті
лежали рештки вечері: шматок порізаного сала, півхлібини,
напівпорожня пластикова пляшка з під ситра, та кілька дебеле так нарізаних цибулин. Також на «районці» були сліди від
томатів: хлопці привезли з собою з десяток місцевих помідорин, від яких залишилися лишень декілька жовтих зерняток,
що вискочили прямо з під ножа, коли їх різали.
– Так от, Степан Миколайович сказав, що боятися не треба,
– дожовуючи хліб з тоненькою смужкою сала, сказав Льоша, – Їх легко перемагати, але треба бути уважними – пруть
звідусіль. І якщо пруть – то краще битися, бо як тікати, то
можна виїхати прямо на них. І, як йому брат сказав, вони
беруться нізвідки. Непрогнозовано. Карочє, треба їх тільки
зупиняти і палити. По іншому – ніяк. Поки очаг не погасимо –
тут не переведуться точно. І то: не факт, що за тиждень знову
їх тут не будемо випалювати...
Дув свіжий вітерець. Він і приніс сморід, який вивив всіх із
загіпнотизованого стану спокійної розмови, яка буває після
смачної ситної вечері. Гнат перший зрозумів що коїться і
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