ПОМСТА «КРИВАВОГО КАРЛИКА» ЗА ХАРКІВСЬКЕ: «ПУТІН – ХУЙЛО!»

АБО ЧОМУ ВАРВАР–ПУТІН ЗНИЩУЄ ХАРКІВ
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі
(Тарас Шевченко)
…А москалів – НІ (Г.О.)

kh.dsns.gov.ua
Будівля харківської лікарні №3 після авіаудару. Літак російського
фашиста, який завдавав ударів, збили українські військові.

kh.dsns.gov.ua
Харків. Один із житлових будинків після авіаудару.
Інші руйнування цивільної інфраструктури Харкова див. тут:

https://suspilne.media/214144-zrujnovanij-harkiv-ak-vigladae-misto-pisla-rosijskihbombarduvan/
Під час засідання Ради безпеки Росії 3 березня (четвер) Путін заявив, що
росіяни і українці є одним народом і що він не планує відмовлятися від своїх
заяв.

«Я ніколи не відмовлюся від свого переконання, що росіяни та українці – один
народ. Навіть, попри те, що частину жителів України залякали, багато хто
обдурений нацистською націоналістичною пропагандою, а хтось свідомо пішов
шляхом «бандерівців»…», – заявив Путін.
Також Путін сказав, що «операція» в Україні «йде за планом», а поставлені
завдання «успішно вирішуються», а сім’ям загиблих солдатів буде виплачена
грошова допомога в сумі 7,4 млн рублів (за нинішнім курсом рубля – приблизно
38 тис дол). За його словами українські націоналісти «прикриваються мирними
жителями, так воювали лише фашисти».

Кривавий кремлівський карлик пригрозив, що якщо керівництво України не
прийме його умови капітуляції (визнання незалежності так званих
«ДНР/ЛНР», Криму – російським, відмови вступу в НАТО) це «поставить під
питання майбутнє української держави».
Вдумайтесь, нам, українцям, божевільний Путін загрожує знищенням! Дійсно
ідіот-психопат-шизофренік…
За даними всеукраїнського національно репрезентативного опитування,
проведеного Info Sapiens для Британського дослідницького агентства OРБ 3-4
березня 2022 року, 79% українців проти офіційного визнання частиною Росії
раніше окупованих районів Донбасу, 75% проти офіційного визнання Криму
частиною Росії, 56% проти заборони на вступ України до НАТО.
За півгодини до виступу «кремлівського кривавого карлика» до нього в ході
пресконференції звернувся Президент України Володимир Зеленський,
закликавши вбивцю і терориста Путіна піти з української землі або сісти за стіл
переговорів.

Зеленський Путіну: «Йди з нашої землі.
Не хочеш зараз йти, сядь за стіл переговорів»

Відповідаючи на запитання іноземних журналістів, чи Україна готова «надати
РФ якісь гарантії», Зеленський заявив, що Україна нікому не погрожує і не
нападає.

«Гарантії для чого? Ми не нападаємо на Росію, ми не збираємося на неї
нападати. Гарантію чого? Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні. Що я маю
сказати? Кому я повинен щось дати? Розумієте, річ у тім, що це теж
інформаційна бомба, про яку всі говорять. Що віддати, Господи? Що ти
хочеш від нас? Йди з нашої землі. Не хочеш зараз йти, сядь за стіл
переговорів. Я вільний. Сядь зі мною, тільки не за 30 метрів, як із Макроном,
Шольцем. Я сусід, мене не треба на 30 метрів тримати, я не кусаюсь, я
нормальний мужик. Сядь зі мною, поговори, чого ТИ БОЇШСЯ? Ми нікому не
погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки і не захоплюємо чужі
землі», – сказав Зеленський.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-putin/31734768.html
Він додав, що НЕ хоче говорити з Путіним («бункерним терористом» – Авт.),
але мусить, щоб зупинити війну.
Варвари все-таки прийшли…
Відома поетеса, харків’янка Ірина Євса звернулася на своїй сторінці в фейсбуці
до своїх російських друзів (цитую мовою оригіналу): «Мои русские друзья,
литераторы и не только, прозрейте наконец! Взываю к тем, кто считает
происходящее освободительной операцией. Харьков. Русскоязычный город.
Многонациональный. Его жители много десятилетий были связаны с
россиянами: родственники, друзья, коллеги. Харьков до последних событий
был самым лояльным по отношению к России городом. Как же вы допустили,
что теперь он разрушен, как – Сталинград, больницы переполнены
ранеными людьми, среди них много детей, пожилых людей, которые не
успели спуститься в убежища? Ладно, вы не хотите это знать, хотя не
знать об этом сейчас просто невозможно. Но тогда не пишите хотя бы
лицемерных слов сочувствия и ободрения. Каждый из нас, ложась спать, не
знает, проснётся ли завтра. Это – не просто война, это – чудовищная
катастрофа, ужас, которому нет конца».

«Что у нас только не разрушили, даже школу-интернат для слепых детей
снесли, и ботанический сад, и старинный Шляпный переулок, в котором

дома на вес золота. Это же старинные здания в центре города. В Великую
Отечественную Харьков брали два раза, разрушили всю историческую
часть. строгого вида центр пришли и разрушили новые варвары. Варвары
все-таки пришли – вопреки знаменитому стихотворению Кавафиса. И в
университете ни одного целого корпуса не осталось, их много было… На
Сумской улице, пожар был такой страшный, все горело. А ботанический сад
– это ведь тоже в историческом месте, на Павловом Поле, это такой
спальный район для богатых, туда можно прийти через парк Горького, по
подвесной дороге. Это почти курортное место, там и источник, и балка,
которую наш мэр Харькова Геннадий Кернес оборудовал, сделал всякие
площадки для спортивных занятий, бассейны, души, лавочки через каждые
пять метров, аллеи, церковь деревянная там построена. И они бахнули
прямо туда, по спальному району, где Павлово Поле и улица Отакара Яроша,
а ведь там вообще нет никаких военных объектов и не было сроду никогда,
только жилые кварталы. Кажется, они специально хотят разрушить все
красивые, ценные вещи. Странное, намеренное вредительство», –
зазначила поетеса Ірина Євса.
«Никаких зеленых коридоров пока не сделано, но люди стараются выехать.
Никто не знает, будет ли поезд. Да если он и есть – люди скапливаются на
вокзале, больше тысячи человек, в поезд пытаются сесть и те, у кого есть
билеты, и те, у кого нет, там жуткая толкотня, а ехать до Львова около
полутора суток – едут сидя, по 10 человек в купе. И все равно все не
помещаются. Очень страшно приехать на вокзал и никуда не уехать – ведь
надо добраться обратно до дома, а все время обстрелы. Здесь же так
страшно – ты никогда не знаешь, проснешься ли утром, попадет в тебя
или промажет, и какие у них цели, и для чего они это делают», – наголошує
поетеса.
«Из всех городов Украины самым лояльным к России был Харьков. У нас же
Белгород совсем близко, у всех куча родственников, белгородцы раньше
часто приезжали к нам что-то покупать и просто погулять по паркам –
когда все было мирно. И так было не только с Белгородом. И вообще, у нас
еще с советского времени было множество всяких совместных
промышленных предприятий, проектов, и отношения были такие, как в
семье – ну, поссорились, погрызлись, но все равно же свои. Понятно, что
когда не получается война за один день вежливых людей, вежливые люди
быстро превращаются в невежливых. Ну, понятно, телебашня у нас враг,
военные училища, по ним стреляют, но почему школы туда попали, жилые
кварталы, почему попала Салтовка (крупный жилой массив в Харькове –
Авт.), ХТЗ (Харьковский тракторный завод. – Авт.), почему месили жилые
районы, аэропорт… Разрушенный Харьков – это страшное зрелище, его
просто невозможно пережить. Представьте, что вы идете по улицам
Петербурга, и там вот так же все в руинах…», – написала Євса.

«Чего хочет Путин – нас всех убить? Все разрушить? Я не понимаю его
цели. Ну, хорошо, можно уничтожить всех жителей и забрать территории
– если своих мало. Но если забрать их с жителями – опыт Прибалтики
показал, что заставить любить невозможно. И финнов невозможно, и

украинцев силой заставить любить русских невозможно. Убиты сотни
мирных жителей. Включая детей. Зачем все это делается, я все время об
этом думаю. Когда решаешься на такие страшные вещи, нужно очень четко
понимать, что будет в итоге», – резюмує Ірина Євса.

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.co
m%2Firina.evsa1%2Fposts%2F8205774652826633

Харків. Руйнувань зазнали багатоповерхівки
на вул. Наталії Ужвій, Бучми та інших.

ХС • Харьков

Мер Харкова Ігор Терехов заявив: «Ні я, ні жоден із містян не могли уявити ні в
голові, ні у страшному сні, що таке може бути з боку росіян. Ніхто абсолютно! Я
спілкуюся, люди кажуть: «Як це взагалі могло статися? Як узагалі таке може
бути?" У нас у кожного четвертого є родичі, знайомі в Бєлгороді, Курську, десь
далі. Тому що це російськомовне місто, це інша ментальність... Але сьогодні
емоції людей переповнюють. Люди не можуть повірити, що це сталося», –
сказав Терехов.
Після обстрілів, руйнувань та загибелі людей містяни точно розуміють, хто
ворог, продовжив він.
«Але зараз, коли побачили страшні руйнування, побачили загибель своїх
друзів, сусідів, у людей свідомість перевернулася. Мине не одне покоління,
коли щось перевернеться по-іншому. Це дуже серйозно. Сьогодні Російська
Федерація зробила таке, що люди налаштовані по-бойовому. Такого бойового
духу, який сьогодні є у харків'ян, не було ніколи. Це не 2014 рік, далеко не 2014
рік. Сьогодні всі налаштовані, всі в єдиному пориві бити ворога. Росія лише за
кілька днів стала ворогом для харків'ян», – наголосив мер міста.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що російські війська
знищують Харків, як ні одне інше місто в Україні. За час війни розбомблені
школи, дитячі садки, лікарні, житлові будинки, загинули і поранені мирні жителі,
серед них діти.
За повідомленням ДСНС по Харківській області вночі 10 березня «ворог з
новою силою, особливо цієї ночі, проводив обстрілі і повітряні бомбардування

різних об’єктів житлових кварталів Харкова. Внаслідок руйнації будівлі загинуло
дві жінки і двоє дітей. Поранена 5-ти річна дівчинка.
Помста «кривавого карлика» за
харківське: «ПУТІН – ХУЙЛО!»
Не лише поетеса, але й політичні експерти, політологи, політтехнологи, мої
друзі, у тому числі закордонні, не можуть зрозуміти, чому Путін з такою люттю і
ненавистю знищує саме Харків і його мирних жителів.
На моє глибоке переконання пояснення цьому лежить у психології і психічному
стані «кремлівського кривавого карлика».
ЦЕ — ПОМСТА «бункерного психопата» за харківську приспівку «ПУТІН —
ХУЙЛО!», яку ВИГАДАЛИ й УПЕРШЕ виконали вболівальники футбольного
клубу «Металіст» у Харкові 30 березня 2014 року на спільному марші з фанами
«Шахтаря». Подивіться ще раз, як все це почалося.
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/vicebachili/2431865.htm
Приспівка почала набирати неймовірну популярність – через декілька тижнів її
співали на всіх стадіонах країни, а потім і по всьому світу.
Ось так, наприклад, було на «Олімпійському» під час матчу «Шахтар» —
«Динамо». Приспівка об’єднала понад 60 тисяч голосів вболівальників на
головному стадіоні країни. Послухайте – це найкращий хіт у світу!

https://www.youtube.com/watch?v=2_Rl_idM0e
Унаслідок російської агресії проти України приспівка «ПУТІН – ХУЙЛО» широко
розповсюдилася, отримавши низку обробок і варіацій і стала інтернет-мемом.
Вислів набув популярності серед противників політики Путіна як в Україні, так і
за її межами, в тому числі серед російських опозиціонерів.
«Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс у міжнародній
пресі й став широко використовуватися не тільки вітчизняними, а й численними
закордонними виконавцями, особливо в акціях протесту.
«Пісня про Путіна» згодом поширилась у всіх сферах людського життя: у
політиці, релігії, спорті, інформаційній сфері, медіа та народній творчості.
Серед філологів мем розглядається як сленговий неологізм і обсценізм.
Мем «Путін — ХУЙЛО» асоціюється також з іншими мемами:
ПТН ПНХ — скорочення від «ПуТіН, Пішов На Хуй». Мем також був введений у
вжиток у березні 2014 року, навіть трохи раніше ніж «Путін — хуйло», після
того, коли 7 березня телеканал «ТВі» у своєму Facebook виклав фото білборда
«ПТН ПНХ», розташованого на трасі Київ-Бориспіль. З тих пір цей напис часто
з'являється в Україні на одязі і на номерах машин, пішохідних переходах, у
викорисмузиці та під час лазерних шоу. У Польщі навіть випустили марки з
«ПТН ПНХ». Мем може використовуватися як синонім та евфемізм «ПутінХуйло».
Евфемізм введений у вжиток гуртом «Телері» в березні 2014 року після того,
коли музиканти гурту опублікували в YouTube свій відеоролик з піснею «Путін
Hello»[56]. «Putin Hello» стало використовуватися як замінник нецензурної
фанатської кричалки під час акцій протесту в Лондоні вже в травні місяці.

Незабаром евфемізм був узятий на озброєння акторами студії «Квартал-95».
В липні «Putin Hello!» був виконаний Орестом Лютим наприкінці його пісні на
міжнародному фестивалі етнічної музики «Країна Мрій», а у серпні пісняевфемізм прозвучала у виконанні режисера-педагога Дитячої театральної
школи міста Одеси Федора Ткача.
Ірод-Хутін був введений у вжиток у січні 2015 року під час святкування Різдва
Христова в Полтаві. Під час Різдвяного вертепу Ірод-Хутін всіляко намагався
зіпсувати свято і знищити маленького Христа, але йому це не вдалося. Ангели
перемогли темну силу і вигнали Хутіна.
Згодом евфемізм став популярним також і серед російських виконавців.
«Путін Підрахуй!» — україно-російський мем, був введений у вжиток 6
травня 2013 року у місті Саратов (Росія) юристом Михайлом Шаповаловим під
час акції протесту на підтримку в'язнів «Болотної справи».

Задля уникнення вживання грубого матюка в народі стало популярним
використання скорочень та приповідок (евфемізмів):




ПТН ХЛО,
ПТН X̆ЛО,
ПТН ПНХ ХЛО — скорочення від «Путін — пішов на хуй, Хуйло!» —
«Putin Hello!»

Після поширення приспівки «ПУТІН – ХУЙЛО» і її мемів кремлівський психопат,
як говорять в його оточенні, прийшов у скажену лють, просто озвіріння,
погрожуючи зрівняти Харків з землею, а співаючих харків’ян поховати під
руїнами першої столиці Української РСР.
4 березня «Український репортер» опублікував статтю «Григорій Омельченко:
«Мою пропозицію «врятуй світ – вбий Путіна» підтримав сенатор США
Ліндсі Грем». https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/grygorij-omelchenko-moyupropozytsiyu-vryatuj-svit-vbyj-vbyj-putina-pidtrymav-senator-ssha-lindsi-grem.html
У ній я, зокрема, зазначив, що впродовж останніх п’яти років я неодноразово
ПОПЕРЕДЖАВ світ, що за висновками експертів Західної Європи у галузі
психології, психіатрії, фізіології і фізіономістики, президент Росії Путін у
дитинстві зазнав важкої психічної травми в результаті постійних моральних
принижень, насильницьких знущань через його фізичну слабкість і
«карликовий» зріст, що, своєю чергою, призвело до появи і розвитку «синдрому
Наполеона». Відсутність уваги і тепла рідних батьків (виховувала вулиця) ще
більше посилили цю травму.
Усе це, на думку фахівців, сформувало в Путіна риси активного соціопата
(різновид психопата з патологічною поведінкою), який не має системи
цінностей, а до людського життя ставиться з повною зневагою, навіть з огидою
і затятим цинізмом. Свою потребу Путін прагне задовольнити за будь-яку ціну,
хай навіть для досягнення своєї мети йому доведеться «піти по трупах», не
визнаючи жодних законів.
Наприклад, на початку вересня 2004 року нерозпізнаними терористами в

Беслані (Північна Осетія, Росія) було захоплено 1100 заручників (переважно
дітей, їхніх батьків і працівників школи), які упродовж двох днів утримувалися в
замінованому будинку школи. Путін відмовився від подальших переговорів і
віддав наказ розпочати штурм із застосуванням важкої військової техніки,
унаслідок чого 334 заручники (переважно діти) загинули.
При цьому Путін абсолютно не відчуває почуття каяття або провини за свої
вчинки, оскільки в нього відсутня совість. Будь-який же докір з боку, будь-яка
вказівка на помилковість дій Путіна, будь-яка критика чи засудження його дій —
і Путін «вибухає», впадаючи в стан НЕСТРИМНОЇ АГРЕСІЇ, ЗЛОСТІ І ГНІВУ,
оскільки вважає, що на карту поставлено його виживання. Це змушує Путіна
діяти напролом, як божевільного (недарма західні політики називають Путіна
«божевільним із ядерною кнопкою»).
І чим далі прогресує це захворювання у Путіна, тим твердіше він
переконується, що чинить правильно.
Путін усе частіше перебуває з оточуючими в стані непримиренної війни і все
частіше в нього виникає АГРЕСИВНИЙ СТАН. Він позбавлений внутрішніх і
зовнішніх гальм, але вміє одягати маску доброчесності.
Історія знає безліч осіб, які відносяться, як і Путін, до категорії соціопата.
Наприклад, тирани Гітлер, Сталін, Калігула, Нерон, серійні вбивці Чикатило,
Джон Вейн Гейсі, Джеффі Дамер. Для злочинця-соціопата жертва — це не
людина в загальноприйнятому розумінні, а механізм, засіб задоволення його
потреби — сексуальної, матеріальної, самоствердження, отримання
абсолютної влади.
У Путіна все яскравіше проявляються ознаки синдрому hubrissyn drome —
гіпертрофоване самолюбство, пов’язане з тим, що Путін довгий час (22 роки!)
має абсолютну владу, а також явні ознаки психічно хворого диктатора, з
САДИСТСЬКИМИ розладами здоров’я.
На думку фахівців, Путіна вже НЕ можна вилікувати від цієї хвороби, оскільки
він має патологічну жадобу до ВЛАДИ, а тваринний інстинкт самозбереження і
манія переслідування змусили Путіна (як Гітлера і Сталіна) мати кількох
двійників, жити як Гітлер в бункері. На нарадах з членами військовополітичного керівництва Росії, на зустрічах з лідерами ведучих країн Заходу і
США Путін перебуває на відстані 7-10 метрів. Боїться, що його можуть вбити,
отруїти…
Російські світила в галузі психіатрії і психології (яких я знаю ще з радянських
часів по роботі як слідчий) підтверджують діагноз західних колег і доповнюють
його тим, що в поведінці Путіна вже є ознаки шизофренії, які проявляються у:
1) «нестандартних, дивних формах мислення і проведення «своєрідних»
логічних ланцюжків під час прийняття того чи іншого рішення»;
2) «змінах колірних пристрастей»;
3) «частій зміні настрою: сміх, сльози, ГНІВ І ЗЛІСТЬ та крики на підлеглих»;
4) «маячних ідей»;
5) «підвищеній підозрілості»;
6) «манії переслідування і СТРАХУ СМЕРТІ»;
7) «манії величі».
На думку психіатрів, у Путіна яскраво проявляються дві форми ШИЗОФРЕНІЇ:

1) депресивно-параноїдальна (постійні відчуття тривоги й очікування поганих
звісток або подій);
2) циркулярна: Путін надто виділяє себе над оточуючими, підкреслює свою
винятковість та унікальність, що вже є причиною появи маячних ідей і
конфліктних ситуацій не лише зі своїм оточенням і підлеглими, а й на
міжнародному рівні — РОЗВ’ЯЗАННЯ ВОЄН, ФОЄННИХ КОНФЛІКТІВ.
Спеціалісти зазначають, що Путін усе життя бореться зі своїм почуттям
неповноцінності, демонструючи постійно, що він сильний, що він домінуючий
«альфа-самець».
Путін вважає себе посланцем небес — «месія-рятівник православ’я і «руского
міра». Експерти відзначають у Путіна явно виражені ознаки манії величі.
Психіатри, психологи, фізіономісти зробили висновок: Путін — соціопат, який
має явні ознаки шизофренії, педофілії, страждає манією величі; в його
поведінці яскраво виражені прояви САДИЗМУ. Він — МСТИВИЙ,
ЗЛОПАМ’ЯТНИЙ, ОБРАЗЛИВИЙ, що є неприпустимо для особи, яка займає
пост президента країни.
Путін має всі ознаки ВТРАТИ почуття реальності, що може призвести до його
НЕПЕРЕДБАЧУВАНИХ, украй НЕБЕЗПЕЧНИХ вчинків.
Після обрання Путіна втретє президентом Росії колишній президент СРСР
Михайло Горбачов відзначив такі його риси характеру як: «мстивість,
злопам’ятство, образливість».
Про психологічний портрет і психотип Путіна та що його чекає також пропоную
подивитися 12-ти хвилинне відео «Мольфарка розповіла коли та хто зупиніть
Путіна». https://www.youtube.com/watch?v=69QIDDnX8tg
Загальний висновок спеціалістів у сфері психіатрії і психології: президент РФ
Путін – ОСУДНА ОСОБА, яка має ознаки вище перелічених психологічних і
психічних відхилень. Путін усвідомлював характер своїх суспільно небезпечних
дій, керував ними і підлягає кримінальній відповідальності й покаранню
Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Та найкращий вихід для припинення
війни в Європі – фізична ліквідація Путіна за аналогією Усами бен Ладена.
Правові підстави знищення кремлівського терориста і воєнного злочинця
Путіна я направив в ООН. https://ukrreporter.com.ua/politic/war/pidlyagayelikvidatsiyi-yak-usama-ben-laden-pravovi-pidstavy-fizychnogo-znyshhennyaputina.html

Розкладання «Путіна-Хуйла» невідворотнє!

ХУЙЛО, моли Бога, здохнути у вісні або попасти до в’язниці Міжнародного
кримінального суду в Гаазі, а не в руки українок амазонок в крапових і синіх
беретах, які брали участь у знищенні «кадировських шакалів» і хвалених
кацапських десантників…

Українка-амазонка виборола свій берет…

Українки-амазонки.
Москалі, а наші жінки з вами ще по
справжньому не воювали. Ми самі їх боїмося!

Пропоную вашій увазі відео «Жінки на війні. Невидимий батальйон».
https://www.youtube.com/watch?v=dcb25llm61s

Матеріал про українську снайперку вийшов також у британському «Daily
Mail».https://povaha.org.ua/zhinky-j-vijna-inozemni-zmi-pyshut-yak-ukrayinkyzahyshhayut-svoyu-zemlyu/
Читайте також «Українські амазонки: жінка й війна»
https://povaha.org.ua/ukrajinski-amazonky-zhinka-j-vijna
«Здохни, але зроби це. Жінки-морпіхи розповіли, як виборювали свій берет».
https://povaha.org.ua/zdohny-ale-zroby-tse-zhinky-morpihy-rozpovily-yakvyboryuvaly-svij-beret-ta-chomu-morska-pihota-stala-dlya-nyh-si

***
В День народження Тараса Шевченка російські фашисти нанесли
пряме бомбардування пологового будинку №2 та дитячої лікарні в Маріуполі.

Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу, породіль і дітей, троє
немовлят загинули. Це – чергове звірство російських окупантів, тоді як НАТО
не бажає встановити над Україною безпольотну зону, – заявив президент
України Володимир Зеленський.

АВТОР ФОТ
НовинРезультати бомбового удару російської
авіації по пологовому будинку в Маріуполі

«Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під
завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде
співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно припиніть
вбивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність», – написав
глава держави. https://censor.net/ua/n3323288

Заступник міського голови Сергій Орлов повідомив, що за два тижні війни за два
тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 сьогодні поховали в
братській могилі.
СВІТЛА ЇМ ПАМ’ЯТЬ І ЗЕМЛЯ ПУХОМ…
СЛАВА ХАРКОВУ І ХАРКІВ’ЯНАМ! СЛАВА МАРІУПОЛЮ І МАРІУПОЛЬЦЯМ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Смерть «Путіну-Хуйлу!» Смерть російським загарбникам!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!

Від імені «УКРАЇНСЬКОГО СМЕРШУ»
генерал-лейтенант СБУ
Герой України
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО

