ЯВНЕ Й ПОТАЄМНЕ

«КРОТИ» МОСКВИ НА БАНКОВІЙ?*
План ознайомлення суспільства із операцією
«вагнерівці» і зрадою влади
Аналізуючи пред’явлені колегою «Андрієм Невідомим»
31 липня фактичні дані (документальні докази!), слухаючи
його пояснення і відповіді на запитання для мене (як слідчого і начальника відділу військової контррозвідки СБУ
в минулому) не було ніяких сумнівів, що операція із виманювання і затримання «вагнерівців» була!
План операції «вагнерівці» «злили» в Москву після наради у президента Зеленського 24 липня. Операція була
провалена з вини Зеленського, який дозволив бути на цій
нараді третім особам і віддав наказ про перенесення затримання «вагнерівців» на 30 липня, чим, на мою думку,
вчинив державну зраду.
За своєю масштабністю, професійністю підготовки і виконання операція із вербування, документування, заманювання і запланованого затримання «вагнерівців» просто вражала! Якби не надані документальні докази з аудіо
і відео записами, повірити в існування такої операції було
б майже неможливо.
Успішне виконання операції із затримання «вагнерівців» завдало б нищівного, непоправимого міжнародного,
юридичного, політичного, морального і професійного
удару особисто Путіну!
Але з вини Зеленського, який продовжує заглядати йому
у вічі та його друга Єрмака унікальна операція, яка проводилася ГУР МО і СБУ спільно із спецслужбами країн
НАТО (США, Туреччини, Великої Британії) без єдиного
проколу впродовж півтора року, була провалена в результаті державної зради офісу президента.
Залишалося встановити, хто саме з присутніх на нараді
у Зеленського 24 липня є «кротом» спецслужб РФ, який
проінформував своїх кураторів про операцію затримання
«вагнерівців», заплановане на 30 липня.
Необхідно було також продумати план, як інформацію
про операцію і її провал через зраду в офісі президента довести до суспільства. Офіцерам спецслужб, які брали участь
в операції із затримання «вагнерівців», проводити пресконференцію – не можна. Це, думаю, зрозуміло всім.
Провести самому брифінг або зробити відповідну заяву з цього питання у ЗМІ – мені як генералу СБУ було не
зовсім етично. Зробити це я міг лише в крайньому випадку
– якби інформація про операцію «вагнерівці» не була обнародувана журналістами або народними депутатами.
Вирішили зупинитися на старому, провіреному способі,
який спецслужби часто використовують у подібних випадках. Передати матеріали журналістам, які користуються
довірою у людей, відомі своїми об’єктивними публікаціями
і розслідуваннями, мають принципову громадянську українську патріотичну позицію (у нашому випадку це
було дуже важливо!) або мають свої джерела в СБУ і ГУР,
яким довіряють. Таке було і в моїй практиці, коли очолював
відділ військової контррозвідки СБУ.
З метою донесення суспільству правди про спецоперацію «вагнерівці» ми розпочали власну операцію під кодовою назвою «Бумеранг» (https://www.youtube.com/
watch?v=hATKA_380y8&feature=share).
По завершенні зустрічі колега «Андрій Невідомий» заявив, що співробітники СБУ і ГУР, які брали участь в цій
*
Фрагмент статті «ЗЕ!«кроти» Москви на Банковій?», повний
текст якої розміщений за адресою http://argumentua.com/stati/ze-krotimoskvi-na-bankov-i
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Сім учасників наради 24 липня в офісі Президента України,
після якої Москві стало відомо про спецоперацію
«вагнерівці» (колаж видання «Новинарня»)

операції, вважають, що Зеленський зрадив не лише їх, а
й рідних загиблих захисників України. Таке не пробачається, – наголосив офіцер. Вони вирішили обнародувати
через журналістів і політиків інформацію про провал операції із затримання «вагнерівців», щоб встановити хто зрадив і заслужено покарати зрадників.
На прохання «Андрія Невідомого» я підписав йому свої
статті в «Україні молодій» на згадку про нашу зустріч і ми
міцно потиснули один одному руки, що означало: «Своїх не кидаємо!».
Судячи з обсягів і змісту публікацій, обнародуваних документів, часу їх появи – оперативні працівники спецслужб
і журналісти спрацювали професіонально! За що їм дякую
від імені нашої команди.
Реакція США на заяву Путіна
В інтерв’ю телеканалу «Россия-24» 27 серпня Путін заявив, що затримання в Білорусі 33 російських найманців
ПВК «Вагнер» – «це операція спецслужб України і США.
Зараз це достовірно відомо».
Увага! Путін у своїй заяві зміщує акцент на затримання «вагнерівців» саме в Білорусі й наголошує, що це справа рук українських та американських спецслужб, прямо натякаючи, що СБУ передала КДБ РБ інформацію про
«вагнерівців», які прибули в Білорусь для вчинення масових
безпорядків під час президентських виборів.
Пригадуєте статтю в «Комсомольській правді»
(06.08.2020), яка з посиланням на свої джерела у російських
спецслужбах, написала, що «білоруські спецслужби уже
були в тісному контакті з українськими, отримавши від них
інформацію про заїзд «диверсантів».
Конструкція такої заяви Путіна є тонкою маніпуляцією,
мовляв Росія не причетна до затримання своїх громадян у
Мінську 29 липня. Це справа рук спецслужб України і США.
Путін правий в одному – спецслужби України і США
дійсно спільно проводили операцію «вагнерівці». Але з метою НЕ затримання їх у Мінську, а щоб виманити «вагнерівців» з Росії через Білорусь і затримати їх в Україні в
результаті вимушеної посадки літака, на якому вони повинні були летіти із Мінська до Стамбулу. СБУ і ЦРУ США
не мають ніякого відношення до затримання «вагнерівців»
в Мінськуі, оскільки інформацію про операцію вони ні Путіну, ні Лукашенку «не зливали».
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Інформацію про заплановане затримання «вагнерівців»
в Україні, яке було перенесене за вказівкою Зеленського
з 25 на 30 липня, на моє глибоке переконання, «злили» Путіну (спецслужбам Росії) «кроти» офісу президента – Зеленський або Єрмак.
США не заперечили того, що їх спецслужба разом з українською проводила спільну операцію з виманювання
«вагнерівців» через Білорусь в Україну, де їх планували затримати. США, а лише жорстко відповіли Путіну на використання ним бойовиків ПВК «Вагнера».
Речниця Державного департаменту США Морган Ортагус заявила: «Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеточних сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає в тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат усередині країн, підтримати автократів та загалом сіяти
хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально. Відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі
суверенних прав є неприйнятними».
«Нахабне використання Москвою найманців ПВК
«Вагнера» в цілому світі збагачує російську еліту, завдаючи
шкоди країна, у яких вона працює. Використання Росією
кампаній впливу для ослаблення супротивників та приглушення голосу народу є неприйнятним», – наголосила
Морган Ортагус (https://suspilne.media/59058-derzdepprokomentuvav-zaavu-putina-pro-najmanciv-pvk-vagnera-u-bilorusi/).
Заяви Зеленського, Єрмака, керівників ГУР, СБУ і СЗР,
що спільної з спецслужбами країн НАТО операції по затриманню «вагнерівців» не було є цинічною брехнею українському народу!
Те, що така операція проводилася беззаперечно доказано вище наведеними неспростовними доказами!
У випадку провалу подібних операцій керівники спецслужб західних країн мовчать і нічого не коментують!
Про своє звільнення з посади начальника ГУР МО Бурба заявив, що він «iз повагою ставиться до рішення Верховного головнокомандуючого здійснити ротацію». «Як військовослужбовець я був і залишаюся поза політикою... Не
все на війні залежить від нас», – наголосив генерал-полковник Бурба.
Проте сказати публічно правду про операцію після такого принизливого звільнення і політичного скандалу з її
провалом через зраду в офісі президента Зеленського, у генерала не хватило духу і громадянської мужності, не дивлячись на те, що він учасник бойових дій і відзначений державними бойовими орденами.
Наслідки провалу операції будуть негативні, якщо скандал навколо неї вб’є перспективи підвищення рівня переданих Україні розвідувальних даних від США, в т. ч. даних космічної розвідки.
А такий наслідок цілком реальний, оскільки американцям немає сенсу ділитися розвідданими, якщо є серйозна небезпека, що всі ці відомості відразу стануть надбанням ФСБ РФ.
Таємна зустріч Зеленського
з керівником МІ-6 Муром
На початку жовтня (7-8 числа) Зеленський відвідав з
офіційним візитом Велику Британію, де мав прийом герцогом і герцогинею Кембриджськими у Букінгемському палаці і зустріч з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном. Все
це спостерігали мільйони українців.
Поки ЗМІ обговорювали ці прийоми і зустрічі, а екс‹ 11-12, 2020
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перти аналізували підписані договори, президент Зеленський за рекомендацією (чи на прохання) прем’єр-міністра Джонсона провів таємну двох годинну зустріч з новопризначеним керівником британської розвідки МІ-6 Річардом Муром, яку офіс президента не афішував. Зеленський, мабуть, розраховував на те, що про неї ніхто не дізнається.
Наївний! Витік інформації про зустріч був зроблений
навмисно. Офіс МІ-6 ніяких повідомлень і коментарів про
неї не дає.
Повторюсь, але стовідсотково правий колишній керівник секретної спецслужби Ізраїлю «Натів» Яков Кедмі, який назвав Зеленського «лохом в кубі» і «інфантильним ідіотом», якого «необхідно показати психологу».
Хто такий Річард Мур? Кадровий розвідник МІ-6
(Secret Intelligence Service – SIS). Службу в розвідці почав
в 1987 році. Закінчив Оксфорд, отримав ступінь бакалавра філософії і політичної економіки. Займав пост заступника радника уряду Великої Британії з питань національної
безпеки. Свою секретну роботу розвідника «суміщав» під
прикриттям дипломатичної діяльності у В’єтнамі, в Туреччині з 1990 по 1992 рік, потім в Пакистані і Малайзії.
У 2000 роки займав ряд постів в центральному офісі МІ6. З січня 2014 по грудень 2017 року був послом Об’єднаного Королівства в Туреччині.
Стосовно Росії Мур займає жорстку позицію як і
уряд Бориса Джонсона після отруєння Скрипалів, Навального, втручання росіян у парламентські вибори 2019
року, спроб російських хакерів украсти дані щодо вакцини проти коронавірусу і багатьох інших протиправних агресивних дій Російську Федерацію Велика Британія розглядає як загрозу своїй національній безпеці.
Вперше про Річарда Мура я почув у вересні 2008 року
від свого колеги по ПАРЄ, депутата британського парламенту Майкла при обговоренні на Політичному комітеті
проекту резолюції про агресію РФ проти Грузії. Справа була
в тому, що у квітні того ж року на засіданні Комітету і на
сесії ПАРЄ я попередив, що в травні Косово в односторонньому порядку проголосить про свою незалежність і
виникне воєнний конфлікт, який призведе до людських
жертв, а «впродовж 4-6 місяців Росія розв’яже війну проти Грузії, анексує Південну Осетію і Абхазію, створить там
квазідержави і на їх територіях розмістить свої військові
бази». Що і трапилося в середині травня в Косово і через
чотири місяці в Грузії – 8 серпня 2008 року. Я тоді пропонував створити комісію ПАРЄ з питань раннього попередження воєнних конфліктів на території країн Ради Європи і відвідати Росію, Грузію, Косово і провести переговори з керівництвом цих держав. Проте до моєї пропозиції не прислухалися (комісія була створена після анексії РФ Абхазії і Південної Осетії).
На квітневому засіданні Комітету ПАРЄ британський
парламентарій Майкл, знаючи що я генерал української
спецслужби, запитам мене з англійським гумором: «Пане
генерале, а чиєї розвідки інформація про Косово і що Росія нападе на Грузію через 4-6 місяців? Випадково не нашої – МІ-6?».
Я відповів йому українським прислів’ям на англійський
лад: «У вас англійців, джентльмен не перехреститься, поки
грім не гряне. То, що – будемо чекати російського грому?».
І порадив прислухатися до мого політичного аналізу ситуації в Косово, на Кавказі і моєї пропозиції щодо створення
комісії…
Так от, коли у вересні 2008 року на Політичному комітеті ПАРЄ ми готовили проект резолюції про агресію Ро-
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сії проти Грузії, Майкл сказав мені, що у нього є друг Річард Мур – мій колега зі спецслужби, професіональний аналітик МЗС Британії і при найменшій нагоді він познайомить нас, оскільки говорив йому про мій аналіз і прогноз
щодо Косово і Грузії і він його зацікавив.
Але так і не познайомилися. А ім’я Річард і прізвище
Мур запам’яталися. Хто ж не знає короля Англії Річарда
Левове Серце і абревіатуру «МУР – Московский уголовный розыск».
Та повернемося до конфіденційної зустрічі Річарда
Мура і Володимира Зеленського, яка відбувалася в центральному офісі МІ-6.
Перш ніж сказати, про що могла бути їхня розмови,
зроблю декілька загальних зауважень.
Перше, МІ-6, яка входить до складу МЗС Великої Британії, сама могутня в інтелектуальному і аналітичному плані зовнішня розвідка світу. МІ-6 – це інтелект, а ЦРУ США
– тіло (мускули) НАТО.
Професійний же рівень Зеленського і Баканова в оборонній і безпековій сферах рівний нулю, про що засвідчує
їх майже півторарічне керівництво державою і СБУ та провал операції із затримання «вагнерівців».
Друге, згідно з протоколом зустрічі на самому високому
рівні (президента і прем’єр міністра), це безпрецедентний
(нечуваний) в історії випадок, коли глава іншої держави
за вказівкою (на прохання, пропозицію, як завгодно називайте) прем’єр-міністра приймаючої сторони, йде на зустріч («на килим») до керівника розвідки цієї країни!
Жодному з попередніх президентів України, під час їхніх офіційних візитів до США, Великобританії або іншої
країни Великої вісімки (G8) такої принизливої зустрічі з
керівниками розвідок цих країн (ЦРУ, МІ-6 і т. д.) не пропонували і не організовували.
Третє, Зеленському сказали, що на зустріч з Муром він
може взяти з собою лише голову СБУ Баканова і, можливо, керівника розвідки (ГУР МО або СЗР) і – більше нікого.
Перекладач буде лише з британської сторони (можете не
сумніватися, що він кадровий розвідник МІ-6).
Четверте, прем’єр-міністр Борис Джонсон з етичних
міркувань не міг і не хотів говорити Зеленському неприємні речі. Зробити це він доручив керівнику МІ-6 Муру –
професійному розвіднику і дипломату, перед яким на зустрічі сиділи профани – сценічний образ кіношного президента Голобородька і його «друга дитинства з одного двору», які поняття не мають в розвідувальній і контррозвідувальній діяльності спецслужб.
П’яте, не сумнівайтеся, зустріч записувалася декількома
прихованими відеокамерами з різних ракурсів, щоб зафіксувати реакцію Зеленського і Баканова (і того, хто ще
був з ним), їхню міміку на обличчі, вирази очей, жести, рухи
рук ніг під час розмови, ознайомлення з документами, аудіо і відео записами, які Річард Мур продемонстрував Зеленському і, можливо, подарував на довгу пам’ять про незабутню зустріч.
Проаналізувавши відео записи спеціалісти складуть
об’єктивний психолого-психічний портрет Зеленського (і
тих, хто був з ним) і зроблять висновок наскільки щирим
(брехав чи говорив правду!) він був під час спілкування з
главою МІ-6 Муром.
Шосте. Геополітичне питання. З моєї точки зору, керівництво Об’єднаного Королівства через МІ-6 проводило так зване «політичне вербування» Зеленського – переорієнтацію його політичного курсу зі Сходу (від Росії) на
Захід (до ЄС і НАТО) – «Геть від Москви!» і щоб він, нарешті, перестав «заглядати Путіну у вічі».
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Після виходу Англії з ЄС їй потрібний надійний економічний, політичний і військовий партнер з урахуванням
вічних недружніх (ворожих) стосунків з Росією. Великобританія прагне самоствердитися й посилити свої позиції у сучасному світі, зокрема й у Східній Європі.
Росія багато в чому й визначає взаємний інтерес України
та Великої Британії.
Для Києва Лондон завжди був одним із найпослідовніших і найжорсткіших соратників у Європейському
Союзі у протидії агресії Росії. І, як засвідчив візит Зеленського до Великої Британії, таким він залишається і після Brexit. Слова Бориса Джонсона про те, що «Об’єднане Королівство є найпалкішим прихильником України», –
не просто дипломатична ввічливість. Є кілька причин, через які Лондон займає таку позицію.
Одна з них (основних) мною вказана вище – загрози
національним інтересам Великобританії з боку режиму
Путіна.
Наступна. Ще з радянських часів Велика Британія своїм імперським минулим, політичними традиціями та стилем життя викликала в нашого істеблішменту особливий
пієтет, несвідоме замилування. До цього традиційного романтичного благоговіння нині додалися цілком прагматичні
інтереси українських політиків і олігархів – навчання дітей в Кембриджі, рахунки в англійських банках, нерухомість у Лондоні…
Окрім того, на українська еліта теж дійшли висновку,
що не варто складати всі яйця в один кошик, і під час російської агресії потрібно розвивати особливі відносини з
Об’єднаним Королівством. І оскільки Німеччина свого часу
взяла на буксир Польщу й Угорщину, чому б цю роль стосовно України не взяти на себе Великій Британії? Звісно,
Сполучені Штати залишаються основним зовнішньополітичним союзником України.
Але ніхто в усьому світі не знає, куди рухатиметься
США після президентських виборів 3 листопада і, що там
буде відбуватися після них. До того ж для Вашингтону, який
є глобальним гравцем номер один, наша країна – одна з багатьох. Інша річ – Велика Британія, для якої Україна справді може стати молодшим партнером.
Загалом усе склалося для зближення двох країн, що підтверджується результатами перебування Зеленського в Лондоні. Для закріплення і розвитку стосунків Великобританії і України необхідно очистити офіс президента від російських «кротів», щоб не було витоку інформації і усунути проросійські налаштованих осіб (носіїв «руского
міра») з оточення президента Зеленського, які впливають
на нього.
Ось чому, на мою думку, Борис Джонсон відправив Зеленського на зустріч з главою МІ-6 Річардом Муром.
Про що ж могли говорити Мур і Зеленський за закритими дверима і чому прес-служба президента так приховувала інформацію про цю зустріч? Адже за словами самого Зеленського, якого ЗМІ змусили визнати, що зустріч
ця була, більшість питань голови МІ-6 стосувалися допомоги Україні щодо захисту суверенітету й територіальної
цілісності, а також боротьби з фейковими новинами.
«Саме вони (британська сторона – Г.О.) сказали, що в
нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не лише
українцями… І тому головне питання, про яке ми говорили,
якраз про те, що мають бути незалежні ЗМІ, які сьогодні,
коли в нас війна, захищають наш суверенітет і територіальну цілісність»,- сказав Зеленський.
Запитання до президента, якщо «головним питанням», яке він обговорював з Муром, було «що ЗМІ фі-
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нансуються не лише українцями» і що «мають бути незалежні ЗМІ», то для чого було приховувати цю зустріч від
українського суспільства і взагалі йти на неї?
Дійсно, правий Яков Кедмі, який вважає Зеленського
«ідіотом»!
Видання «Дзеркало тижня» (12.10.2020) повідомило,
що на зустрічі з керівником МІ-6 Річардом Муром з українського боку брали участь лише Зеленський і Баканов
(але були відсутні представники офісу президента). На ній
обговорювали такі три основні теми.
Перша – атаки української влади на антикорупційні органи в Україні й прагнення офісу президента взяти під контроль САП, НАБУ, Офіс генерального прокурора, а також
судові інстанції.
Друга – ситуація на Сході й дії Росії.
І, нарешті, третя (що стосується, зокрема, й російської
тематики) – оточення Зеленського, не тільки офіційне, а
й неформальне, яке має значний вплив на главу Української
держави.
Як розповіло наше джерело, зазначає видання «ДТ», закритість зустрічі була продиктована саме обговорюванням
персон із оточення Зеленського: британці бачать, як ВИТІКАЄ ІНФОРМАЦІЯ з України. Зазначимо, що раніше
тему найближчого оточення президента України на переговорах з Зеленським порушували американці. Але їхній
кейс був тиском на українську владу. А у британців це було
попередження.

«10 серпня 2020 року президент Зеленський представив нового голову ГУР МО Кирила Буданова.
Через два тижні Буданов «подякував» Зеленському
за своє призначення запереченням того, що українські
спецслужби проводили операцію із затримання «вагнервців», зробивши заяву: «Лише необізнана людина може
повірити у казку, ніби цих «наївних» бойовиків могли обманом затягнути до Мінська… На передодні місцевих
виборів українські політичні сили чи корупційно-бізнесові
клани вирішили використати ситуацію задля критики
влади і запускають на базі російського фейку свої додаткові інформаційні хвилі»,- наголосив новоспечений керівник ГУР МО України.
Зауважу, вперше за всю історію незалежної України очільником ГУР МО була призначена 34-річна особа
без будь-якого управлінського і аналітичного досвіду на
керівних посадах в розвідці.
Віддаю належне і шану за мужність і відвагу, проявлені на війні з російським агресором, учаснику бойових
дій, повному кавалеру ордена «За мужність» Кирилу Буданову як офіцеру-оперативнику розвідувальної і диверсійної діяльності. Але робити такі непрофесійні, брехливі заяви на угоду Зеленському за своє призначення – це
принижувати честь і гідність бойового офіцера!» (Григорій Омельченко).
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Зеленський заявив, що на зустрічі з керівником МІ-6 був
інший склад, ніж пише преса. Проте не називає, хто саме
був з ним на зустрічі з Муром і порадив українським ЗМІ
«ретельніше перевіряти інформацію, яку вони публікують».
Так чому ж Зеленський не називає тих, хто був з ним на зустрічі, а лише дає поради пресі? Яка може бути державна
таємниця, якщо наприклад, на цій зустрічі з ним були керівники ГУР МО і СЗР? Вкотре правий Яків Кедмі!
«Оперативний захід № 16...GF»
Зустріч Зеленського з главою МІ-6 Річардом Муром відбулася 8 жовтня. Місяцем раніше до неї, 4 вересня в газеті
«Україна молода» я опублікував статтю з заголовком
«Служу Росії? Як спецслужби США виявили ЗЕ! «кротів»
Москви на Банковій».
Особливу увагу на неї звернули відповідні працівники окремих посольств країн – членів НАТО в України, з
якими я мав зустрічі після виходу статті.
Нагадаю основні положення цієї публікації. Думаю, що
прочитавши її і вище викладене, ви зрозумієте, чому Зеленського «покликали на килим» до керівника МІ-6 за
«джентльменською порадою» прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
14 лютого цього року група американських сенаторів
від Демократичної та Республіканської партій (Крістофер
Мерфі, Рональд Джонсон і Джон Баррассо) відвідала Україну і зустрілася із президентом Зеленським (на фото).
14.02.2020. Київ. Зустріч президента Зеленського з сенаторами США
18 лютого сенатори передали свої міркування, викладені в доповіді про результати свого візиту в Україну, Комітету з питань зовнішніх зв’язків Сенату США.
Основний розлом думок з приводу військової допомоги
Україні був у питанні про розширення співпраці розвідувальних структур США та України й підвищення рівня переданих Україні розвідувальних даних від США, в тому
числі й більш повних даних космічної розвідки, на чому
наполягала частина членів сенатського комітету з внутрішньої безпеки та державних справ.
Проти цього активно виступало керівництво Національної розвідки США.
Після досить гострих дискусій за пропозицією одного з сенаторів було реалізовано «оперативний захід
№16...GF», який означав, що спецслужби США проводять
комплекс оперативних і розвідувальних заходів iз верифікації та документування зв’язків вищого керівництва України з державними структурами РФ, в першу чергу з її
спецслужбами.
Для глибшого розуміння що таке «оперативні заходи
№16...GF» рекомендую керівникам СБУ, ГУР і СЗР ознайомитися з моєю публікацією в «УМ» (07.02.18.) під заголовком «Ігрища на крові: «Фіговий листок» американських санкцій проти Росії», де йдеться, зокрема, про політичні ігри Путіна і Трампа та спецслужб США і РФ
(https://www.umoloda.kiev.ua/number/3271/180/120326).
На необхідність застосування «№16...GF» вплинуло й
оприлюднення тексту липневої 2019 року телефонної
розмови між Трампом і Зеленським, через яку розпочали
процедуру імпічменту щодо президента США. Стенограма
їх розмови була оприлюднена напередодні їхньої зустрічі 25 вересня 2019 року на полях 74-ї сесії ГА ООН.
Іншими словами, США вирішили провести оперативну перевірку Зеленського. та його близького оточення, а
також призначених Зеленським керівників спецслужб і силових відомств, чи не є вони «кротами» Москви.
Останньою краплею для прийняття цього рішення став
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таємний візит Зеленського з Єрмаком в Оман на початку
січня 2020 року і зустріч їх iз представником Путіна. Після візиту в Оман і спілкування там з людьми Путіна Зеленський призначає Єрмака керівником свого офісу
(11.02.2020) і членом РНБО (12.02.2020).
За оцінкою старшого наукового співробітника Центру
глобальної свободи та процвітання Інституту Катона (Вашингтон, США) Андрія Ілларіонова: «…як мінімум з липня 2019 року й до сьогодення всі більш-менш значимі ініціативи та дії пана Єрмака працюють на Росію».
Суть заходу була проста. Залучивши як довіреного
учасника розвідку Великобританії МІ-6, через ГУР МО
України США запропонували українській стороні свою
участь в операції iз затримання бійців ПВК «Вагнера», які
воювали як на території України, так і на території Сирії
та Лівії.
Сам результат операції iз затримання «вагнерівців» майже не цікавив США і Великобританію. Участь Росії в сирійському і лівійському воєнних конфліктах добре задокументовано спецслужбами США і декілька сотень «вагнерівців» були знищені в пісках арабських країн.
Головним для США була фіксація наявності (або відсутності) витоків інформації та її обсягів у Росію з українських державних структур: офісу президента, МО, ГУР,
СБУ, СЗР.
Українська сторона (президент Зеленський, глава його
офісу Єрмак і керівники спецслужб) навіть не здогадувалася, що розвідка США при взаємодії з союзниками Великої Британії МІ-6 та інших країн НАТО проводила операцію «китайська шкатулка» або «подвійне дно» (назва
умовна). ГУР і СБУ було запропоновано провести спільну операцію по вербуванню найманців ПВК «Вагнера» на
роботу в Сирію чи Венесуелу. Виманити їх із Росії в Білорусь, а далі літаком до Туреччини. Потім вимушена посадка літака на одному з аеропортів України і захопленням «заробітчан». Як кажуть, класика жанру.
Операція була розроблена ГУР МО і СБУ разом із спеціалістами спецслужб США і Великої Британії (МІ-6), які
мають досвід проведення подібних операцій і володіли повним обсягом інформації про ПВГ «Вагнер». Американці
запропонували ГУР МО України через військове відомство
Англії об’єднати зусилля iз затримання «вагнерівців», які
вчинили воєнні злочини в Україні, Сирії і Лівії.
Українська сторона з вдячністю погодилася на пропозицію, оскільки ГУР і СБУ самостійно вели оперативний
пошук iз фіксації місця перебування і документування даних про російських «вагнерівців» і найманців-бойовиків,
які брали участь у бойових діях на Донбасі проти України, після збиття ними українських військових літаків, гелікоптерів і пасажирського літака Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 році.
Спільна операція спецслужб України і США розпочалася понад рік тому, коли Зеленський уже був обраний президентом (21.04.20.), а голова СБУ Василь Грицак (звільнений 27.12.19.) і генпрокурор Юрій Луценко ще залишалися на своїх посадах (звільнений 29.08.19). Пізніше до
операції була залучена розвідка Туреччини (член НАТО).
27 серпня 2020 року в ефірі «Право на владу» Луценко підтвердив, що українські спецслужби iз західними партнерами дійсно проводили масштабну спецоперацію
щодо затримання «вагнерівців».
«Я знаю, що всі ці розмови були задокументовані в минулому році в рамках одного кримінального провадження і в рамках співпраці українських спецслужб із західними і близькосхідними партнерами. Ці «вагнерівці» були
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знайдені, їм було поставлено запитання про участь у військових злочинах на території України. У Міністерстві оборони та СБУ проводили оперативні записи, які надсилали до Генеральної прокуратури України», – сказав Луценко.
Керівництво спецслужб України не знало, що для їх американських і британських колег пріоритетною метою в
спільній операції було встановити, чи є російські «кроти»
в оточенні новообраного президента України Зеленського і серед призначених ним керівників спецслужб та оборонного відомства і чи не є «кротом» Путіна сам Зеленський.
Для нових керівників спецслужб України коротко поясню суть спецоперації під умовною назвою «китайська
шкатулка», яку досить часто практикують спецслужби Заходу (шкатулка-головоломка, яка може бути відкрита
лише після якоїсь неявної дії або серії маніпуляцій. Для
відкриття шкатулки потрібний рух ряду невеликих її частин).
Кінцеву мету спільної операції щодо «вагнерівців» знали лише її організатори – керівництво Національної розвідки США і МІ-6. У нашому випадку операція мала дві
мети.
Про першу знали залучені сторони (ГУР і СБУ), які вважали, що єдиною метою операції є вербування «вагнерівців» на заробітки у Сирію і Венесуелу, збір їх в декілька
груп, доставка основної групи на чолі з «Шаманом» з Росії в Білорусь, а далі літаком рейсу «Мінськ–Стамбул» до
Туреччини, маршрут якого проходив через повітряний простір України. Далі – вимушена посадка на одному з наших
аеродромів і захоплення спецназом «Альфа» всіх 33 «вагнерівців-заробітчан».
Так повинна була завершитися спільна українсько-американська-турецька операція iз затримання «вагнерівців» ще в першій половині дня 25 липня, якби б не було
доповіді керівників ГУР МО і СБУ (Бурби і Баранецького) 24 липня Зеленському в присутності Єрмака та інших
осіб, що призвело до «зливу» інформації Москву і в кінцевому результаті – провалу операції.
На мою думку, представник ЦРУ в СБУ для досягнення головної мети операції для США і Великої Британії
(чи є «кроти» в офісі президента і серед керівництва спецслужб України) міг порадити керівнику СБУ Баканову або
його заступнику Баранецькому доповісти президенту Зеленському про фінальну стадію операції із захоплення
«вагнерівців», яка була запланована на 25 липня – за дві
доби до «припинення вогню і встановлення тиші». Що
Баранецький і зробив з начальником ГУР МО Бурбою 24
липня.
Представник ЦРУ доповів (не міг не доповісти!) своєму керівництву в Вашингтон про заключну фазу операції
«вагнерівці» і перенесення її на 30 липня. Залишалося лише
чекати, чи проявить себе московський «кріт» і хто він.
Результат «оперативного заходу №16...GF» ЦРУ США
(головної мети операції) такий: Росія отримала як мінімум
два повідомлення від своїх «кротів» у Києві про підготовку
«українськими і американськими спецслужбами операції
затримання російських «вагнерівців» і відразу після їх
арешту в Мінську вибухнула масштабною інформаційною
кампанією про «провокацію з боку України, щоб посварити
Білорусь і Росію», що, власне, було вже лише додатковим
підтвердженням витоку інформації з найближчого оточення
Зеленського або і від нього самого.
Американські та англійські спецслужби зафіксували витік інформації та канали цього витоку.
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ЯВНЕ Й ПОТАЄМНЕ
Висновки з цього факту зроблені й матимуть дуже сильний вплив на багато процесів в Україні. Не виключаю, що
незабаром про все це буде в пресі,- зауважив я у своїй статті 4 вересня.
Згодом мій прогноз отримав підтвердження, зокрема,
результатами поїздок Зеленського до Брюсселя і Лондона.
За моєю інформацією аналітичного характеру, на зустрічі Річард Мур і розвідники МІ-6 продемонстрували Зеленському і Баканову документальні докази, в тому числі аудіо записи перехоплених телефонних розмов і аргументовано доказали їм, що в офісі президента, парламенті
та інших органах державної влади присутня російська агентура, хто з політиків має контакти в Росії, з ким і які саме.
Показали канали витоку важливої державної інформації
в Москву і через кого, які олігархи мають вплив на владу
і конкретних посадових осіб і в якій формі, їх грошові потоки та схеми фінансування проросійських ЗМІ.
Тепер ви вірите в маячню Зеленського, який заявив,
що на зустрічі з керівником МІ-6 Муром головним питанням, яке обговорювалося, була лише «проблема фінансування ЗМІ не лише українцями» і що «мають бути
незалежні ЗМІ»?
Думаю, що зрозуміло, чому Єрмака та інших осіб з офісу президента не допустили на зустріч з Річардом Муром.
Сподіваюся також, що всім розуміло чому Зеленський
і його фракція «слуг» разом з «ОПЗЖ» категорично виступають проти створення парламентської ТСК з розслідування причин провалу спецоперації «вагнерівці».
Як відомо, рідні та близькі загиблих на Донбасі українських воїнів звернулися до Верховної Ради з вимогою
створити ТСК для розслідування ситуації навколо видачі
«вагнерівців», затриманих у Білорусі, російській владі. Серед тих, хто вимагає створення ТСК, – мати загиблого в
літаку Іл-76 Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко, батько
загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Степанович Ніконов, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, що
був збитий російськими найманцями у червні 2014 року,
Костянтина Могилка Віталіна Тарасова, Тетяна Котова, дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку
Іл-76.
«Не розумію, чому було зірвано спецоперацію по передачі так званих «вагнерівців» до України. Це особи, які
влітку 14-го року збивали наші літаки та гелікоптери. Попіл від цих літаків та від згорівших заживо пілотів ще й
досі на руках цих людей. Вимагаю від Верховної Ради України, від СБУ створити Тимчасову слідчу комісію, яка
дасть відповіді на такі запитання. Кому було вигідно зірвати цю спецоперацію та віддати до Росії людей, які вбили наших рідних? Вимагаю прізвищ зрадників, справедливості та правди», – говорить Віта Тарасова.
«Ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала
свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам’яттю загиблих захисників України», – наголошують родичі загиблих українських воїнів.
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія виступив «категорично проти» створення будь-якої тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради, яка б стосувалася роботи
спецслужб у справі операції щодо «вагнерівців» і запропонував представникам опозиції альтернативний майданчик для дискусії – підкомітет з питань розвідки, який
він очолює. Про це він заявив у коментарі журналістам біля
Верховної Ради.
Народний депутат з фракції «Опозиційна платформа
‹ 11-12, 2020
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– за життя» (голова політради партії кум Путіна Медведчук) Нестор Шуфрич в ефірі програми «Свобода
слова Савіка Шустера» заявив, що ніякої Тимчасової
слідчої комісії по справі «вагнерівців» у парламенті
створено не буде, бо ніякої спецоперації українських спецслужб із затримання російських найманців не було
(https://youtu.be/ep4qFAztzd0).
Незважаючи, що «ОПЗЖ» жорстко критикує Зеленського і знаходиться в опозиції до нього, Шуфрич підтримав (найімовірніше, за вказівкою Путіна, переданою
через Віктора Медведчука) позицію, яку раніше висловлювали Зеленський і Єрмак відносно резонансної інформації щодо зриву спецоперації із затримання «вагнерівців» після доповіді про неї в офісі президента, оприлюдненої у ЗМІ.
На мою думку, блокування створення ТСК у справі «вагнерівців» робиться з метою, щоб не було офіційного визнання, що така операція була (це буде гучним ляпасом особисто Путіну!) і головне – не виявити «крота» в офісі президента Зеленського, який «злив» інформацію про неї в
Москву.
Наголошую, якщо президент Зеленський негайно не
звільнить Єрмака з займаної посади і не буде створена парламентська ТСК у справі «вагнерівців», то це, на мою думку, буде прямим доказом того, що Зеленський і Єрмак –
агенти Москви, які разом працюють на РФ, а фракції «Слуга народу» і «ОПЗЖ» – вороги України!
ЗЕ!«кроти» Москви на Банковій?
Довіра до Зеленського в американському і британському
розвідувальному товаристві підірвана. Це факт! Про це мені
відомо від окремих американських сенаторів.
Будемо сподіватися на те, що скандал з провалом операції «вагнерівці» не позначиться на обсягах американської
і британської військової допомоги Україні у фінансовому
вимірі. Все-таки Україна для США і Великої Британії є
дуже важливим партнером і Вашингтон і Лондон зацікавлені у підвищенні нашої обороноздатності протистояти
російській агресії.
Але для нас дуже негативним наслідком буде, якщо
скандал навколо «вагнерівців» і «Зеленського – Єрмака»
вб’є перспективи підвищення рівня переданих Україні розвідувальних даних від США, в т. ч. даних космічної розвідки.
Оперативні й високоточні супутникові дані – це те, що
вимірюється не в грошах, а у врятованих життях українських військових, які завдяки цим даним можуть швидко
дізнатися про будь-які пересування ворожих підрозділів.
Проте, судячи з подій після провалу спільної операції
із затримання «вагнерівців», Зеленського, схоже, турбує не
це, а лише те, як урятувати Єрмака, а разом з ним і себе.
Нам треба розуміти, що лише тісна співпраця зі США
і Великою Британією є запорукою перемоги України у війні з РФ!
Місцеві вибори засвідчили поразку партії «Слуга народу» і особисто президента Зеленського, втрату ними
довіри українського народу, незважаючи на організовану Зеленським антиконституційну піар компанію з опитуванням.
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України,
кавалер ордену ООН «Діяння на благо народів»,
генерал-лейтенант,
народний депутат України 2 – 6 скликань,
член ПАРЄ (2006-2010 рр.),
кандидат юридичних наук
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