WHO ARE YOU Mr. ARESTOVICH?

Капітан (нині майор) Олексій Арестович у ролі Люсі Зайцевої

Майже рік тому речник української делегації в Тристоронній контактній групі з
врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив, що намір України
ВСТУПИТИ до НАТО дасть змогу ЗУПИНИТИ процес окупації Росією українських
територій.
«Російські війська в країні, яка вступила в НАТО, – це, м'яко кажучи, нонсенс, тому
що окупувати країну Північноатлантичного альянсу Росія дозволити собі не може.
Але сама спроба вступити до НАТО Україні дорого обійдеться. І вже дорого
обходиться. Зокрема, анексія Криму і так званих ДНР і ЛНР зроблені Росією якраз
для того, щоб ускладнити вступ України до НАТО. Ми платимо велику ціну за
самостійність своєї політики. Завдання Російської Федерації – за жодних обставин
не допустити вступу України до НАТО», – сказав Арестович агентству «ІнтерфаксУкраїна» 6 квітня 2021 року. https://ua.interfax.com.ua/news/general/735614.html
25 жовтня 2021 року Арестович заявив, що Кремль сам спровокував активну
співпрацю України з НАТО. Зокрема, в ефірі телеканалу «Дом» він вказав на
анексію українського Криму і окупацію територій Донбасу

https://ua.krymr.com/a/novyny-krymu-arestovych-ukraina-nato-krymdonbas/31528287.html

«Всередині України була тривала дискусія – треба нам вступати в НАТО чи ні, з
урахуванням того, що до 2014 року не було воєнної небезпеки. І своїми діями
Кремль прибрав цю дискусію і отримав те ж наближення НАТО до кордонів Росії,
якого вони так бояться. Тепер «злого НАТО» в Україні дуже багато. Але Кремль же
не розуміє ще найголовнішого. Що як тільки Україна вступить у НАТО, кожен
український солдат стане солдатом НАТО. А це зовсім інша історія», – сказав
Арестович.
У зв'язку з цим, Арестович заявив, що найкращий вихід для Росії – «піти на мирне
врегулювання ситуації, вивести свої війська з Донбасу і з Криму, виплатити
репарації Україні за період окупації».
17 березня 2022 року в інтерв’ю Радіо Свобода речник глави офісу президента
Арестович заявив: «Ми прагнули вступу до НАТО до останнього. Навіть під час
уже цієї кампанії, але НАТО твердо сказало «ні». Я не бачу можливості, на відміну
від деяких «патріотів» у лапках, «крикунів», про те, що ми маємо вступити у НАТО
за будь-яку ціну. НАТО не хоче нас приймати. І Росію це дуже влаштовує. Більш
того, вона працює над тим, щоб НАТО нас не приймало. Тому оце може бути
початком зближення позицій сторін. Нас НАТО все одно не бере, а Росія дуже
хоче, щоб ми не були у НАТО. І це одна із умов головних. І це може бути точкою на
якій можна почати домовлятися».
Ще раз хочу підкреслити – заявив Арестович – Україна не відмовляється від
НАТО. НАТО відмовляється від нас. Це зовсім інша ситуація. Я думаю, що Росія
доклала величезних зусиль, щоб НАТО нас не приймало, працюючи з окремими
країнами НАТО на двосторонній основі. Це Німеччина насамперед, Угорщина...
https://www.radiosvoboda.org/a/koly-zakinchytsya-viyna-choho-khoche-rosiyaarestovych/31757761.html
І раптом (а може і – ні) – наступного дня (18 березня) Арестович «вискочив як
Пилип з конопель» і заявив, що однією з причин повномасштабного вторгнення
військ РФ в Україну стало закріплення колишньою владою на чолі з
експрезидентом Порошенком в Конституції курсу на членство в НАТО.
Про це він заявив в ефірі телеканалам «ПРЯМИЙ» і «ЕСПРЕСО» (слухав і
дивився особисто – цитую): «Порошенко, коли вносив це, то була його особиста
передвиборча піар-технологія. Він тоді вже знав, що НАТО нас ніколи не прийме. І
зараз не остання доля провини за військову агресію проти України лежить на тих,
хто приймав і просував цю норму в Конституцію».
Пам’ятаєте слова з пісні «щось з пам’яттю моєю сталося…». Так і в Арестовича.
Мабуть, забув, що Путін розпочав воєнну агресію проти України ще в лютому 2014
року, окупувавши Крим, а потім – частину Донбасу.
Нагадаю Арестовичу, що коли «зелені чоловічки» Путіна захоплювали будівлі
парламенту і уряду АРК, Порошенко не був президентом України. Законопроєкт
про закріплення в Конституції стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в ЄС і НАТО він подав до парламенту в 2019
році. І це була не «передвиборча піар-технологія», а вимушена крайня
необхідність заради збереження суверенітету і незалежності України в
майбутньому.
Що повинен Арестович зарубати собі на носі так це те, що нинішній і наступний
«Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття

повноправного членства України в ЄС і НАТО» і всі (а держчиновники в першу
чергу) зобов’язані неухильно виконувати Конституцію України.

Зазначену заяву Арестовича я розцінюю не лише як політичну
провокацію. Вона, на мою думку (слідчого і начальника відділу
військової контррозвідки СБУ в минулому) зроблена навмисно,
наносить ШКОДУ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ України і має ознаки
злочину, передбаченого ст. 111 КК (державна зрада).
Окрім того зазначені заяви Арестовича протирічать заявам президента України
Зеленського за останні три роки.
Адже саме Зеленський 31 жовтня 2019 року на зустрічі з генсеком НАТО
Столтенбергом вимагав надання Україні статусу розширеного партнерства з
НАТО, і 12 червня 2020 року, коли Україна отримала цей статус, Зеленський
подякував за надання цього партнерства. Це не був піар, це було розумне
державне рішення.
«Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії
безпеки для моєї країни, для свого народу», – наголосив Зеленський 20 березня.
Глава держави висловив вдячність за допомогу, яку НАТО надає з початку
повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаю, 19 серпня 2020 року Арестович у інтерв’ю з новопризначеним керівником
ГУР МО Будановим разом категорично заперечували сам факт проведення
спецоперації по затриманню «вагнерівців» і «відбілювали» Єрмака, у якого він
зараз речником (див. тут: https://youtu.be/Mrp6Fj4BHGI; http://argumentua.com/stati/ze-krotimoskvi-na-bankov-i)

Мабуть, за ці «заслуги» актор Арестович спочатку був призначений радником з
інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі, яку
очолював перший президент України Л. Кравчук, а згодом -речником глави ОП.
(https://censor.net/ua/news/3227712/arestovych_stav_ofitsiyinym_rechnykom_ukrayinskoyi_del
egatsiyi_v_tkg).

А як розцінювати публічне (на телебаченні) повідомлення Арестовича про
напрямки і місця, де необхідно влаштовувати російським окупантам «тотальну
рейкову війну»? https://www.youtube.com/watch?v=K7p1jZD04pM
«Є Крим, і є противник, який з Криму пішов на Мелітополь і підтискає Маріуполь із
заходу, перекидаючи туди війська залізницею. І є ще спроба підійти залізницею до
Херсона...», – розповів речник глави ОП.
Він наголосив, що насамперед, це стосується таких напрямків: «Крим –
Мелітополь; Крим – Херсон; Валуйки – Куп'янськ; Гомель – Київ (загальний
напрямок) та інших, які виявите».
За його словами, зрив постачання супротивника залізницею (а цей вид постачання
найефективніший), може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо
на напрямку Крим – Мелітополь. У цьому напрямку противник забезпечує
угруповання, що штурмує Маріуполь, – пояснив Арестович.

https://lb.ua/society/2022/03/17/509936_arestovich_zaklikav_ukraintsiv.html
Що це – як НЕ НАДАННЯ державі агресору допомоги у вигляді інформації на яких
залізничних напрямках і де наші партизанські групи і спецпідрозділи ГУР МО і СБУ
можуть проводити диверсійні акції проти ворога.

Зазначені дії Арестовича я розцінюю як такі, що мають ознаки неприхованого
ШПИГУНСТВА на користь РФ, коли під закликом ведення «тотальної рейкової
війни», ворогу з екрану телевізора повідомляють координати напрямків і місць
руху російських потягів з військовою технікою, озброєнням, пальним і де можна
руйнувати залізничні колії.
Не розуміти цього Арестович як «військовий розвідник» не міг, якщо не грає іншу
роль…
Інформація для роздумів:
характер артистичний, спокійний…
«Who are you Mr. Arestovich («Lucy»)?
Останні три роки все частіше постає одне й те саме запитання: «Who are you Mr.
Arestovich («Lucy») і чому йому не можна довіряти?»

Арестович в зоні розташування ССО

В гуглі про «артиста-розвідника» можна дізнатися багато, якщо знати що саме
шукати. Тому запропоную у статті кілька лінків, щоб у майбутньому не виникало
якихось проблем у тих, хто буде посилатися на неї.
1. Про Арестовича на Майдані:
https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/497048953746320

Додам, що його розпіарена «Стратегія теплого океану», на яку спершу багато хто
купився, насправді є спрощеним переказом ідей Джина Шарпа, про що Арестович,
звісно, згадати «забув».

2. Арестович і компанія в Одесі:
https://dumskaya.net/article/_/

Аби дізнатися більше, гугліть Арестович + Гурвіц.
3. Арестович, Дугін і Корчинський борються «с оранжевой чумой» і обстоюють
«Евразийский союз». https://bit.ly/36dW4HZ
Якщо бажаєте дізнатися ще більше, гугліть Арестович + Дугін + Корчинський.
4. Додайте до цього акторство (насправді це ключова деталь), Одеський інститут
сухопутних військ, вивчення богослов'я в Інституті святого Томи…, військовий
експерт, розвідник, майор, політичний аналітик, психолог і організатор тренінгів...
Як бачите, дуже різностороння багатогранна людина, просто титан Відродження,
правда?
5. І на закуску – вишенька на торті:
«— Дорогие друзья!
Я много врал вам, начиная с весны 2014 года…». https://inforesist.org/ya-mnogo-vralvam/

Якщо після всього цього ви схильні довіряти Арестовичу, ви – наївні.
Арестович вважає себе військовим і політичним оглядачем. Більш повно і
детально про нього ви можете дізнатися у «Спецпроекті «Без цензури: Хто такий
Арестович? Як замирювач з «Мухтара» буде послом Мінської ТКГ».
(https://youtu.be/1khUuWEbVuA). Рекомендую подивитися. Дуже цікаво!
Одне можу сказати напевно (як контррозвідник в минулому): все, що публічно
говорить пан Арестович, має якусь приховану мету. Яка це мета, і чия вона
(самого Арестовича, чи його нинішніх «замовників», чи його «кураторів») – ви
навряд чи дізнаєтеся в найближчому майбутньому.
За твердженням самого Арестовича, у вересні 2018 року він добровільно
відправився в зону розташування ССО. Служив розвідником в 872 механізованій
бригаді в районі Краматорська, має звання майора. За його словами, здійснив 33
бойових виходи на ворожу територію. Через рік після повернення з фронту, у 2020,
став одним із членів Тристоронньої контактної групи… https://tsn.ua/ru/ato/alekseyarestovich-biografiya-2001526.html
Інформацію конфіденційного характеру щодо багатогранної особи – «майорарозвідника-артиста» Арестовича вирішив перевірити «Український СМЕРШ».
Результати перевірки будуть направлені до Департаменту контррозвідки СБУ.
В свою чергу, СБУ зобов’язана з’ясувати всі обставини публічних заяв, зроблених
речником глави ОП Арестовичем, які мають ознаки державної зради, дати його
діям належну правову оцінку, а також перевірити інформацію про нього, на які є
посилання в статті.

На мою думку, президент Зеленський повинен негайно звільнити Арестовича з
займаної посади за його політично-провокаційні заяви. Думаю, роль артиста йому
підходить краще.
«Ти

що, хлопець, не виконувати Конституцію?!»

Увага! В цей же день, 18 березня, коли на телеканалах «ЕСПРЕСО» і
«ПРЯМИЙ» Арестович поклав провину за військову агресію Росії проти
України на Порошенка і тих, хто прийняв конституційну норму про вступ України до
НАТО, в ефірі телемарафону на «1+1» голова Верховної Ради Руслан
Стефанчук допустив можливість змінити Конституцію України – у частині щодо
вступу в НАТО.
Випадково? Не думаю…
"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України,
маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися
до якого шляху будуть йти переговорники і тоді вже відшукувати ту модель, яка
або не суперечитиме Конституції, або БУДЕМО ЗМІНЮВАТИ Конституцію у цій
частині", – заявив Стефанчук.
І це говорить не лише голова ВРУ, член РНБО і співголова міжпарламентської
ради Україна-НАТО, а доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент,
дійсний член (академік) Національної академії правових наук України.
Що ж тоді говорити про рівень юридичних знань Арестовича, переговірників та
депутатів парламенту фракції «Слуга народу»…
Адже згідно зі статтею 157 Основного Закону України «Конституція України НЕ
МОЖЕ бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію
незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України НЕ МОЖЕ бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного
стану» (!).
Раджу всім представникам державної влади і громадянам (і особливо так званим
«експертам широкого профілю») України думати, що говорити і не жонглювати
словами як попало щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного
членства України в ЄС та НАТО.
Бажано, щоб президент Зеленський дохідливо і жорстко пояснив це державним
чиновникам і депутатам своєї фракції в парламенті.
Всі без виключення, хто проживає в Україні, ЗОБОВ’ЯЗАНІ виконувати
Конституцію, в якій закріплено цивілізаційний вибір європейської ідентичності
Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в ЄС та НАТО.
Наголошую: «Не знання закону, не звільняє від відповідальності» (ч. 2 ст. 68
Конституції України).
В преамбулі і статтях 85, 102, 116 Основного закону України, зазначено:

-

абзац п’ятий преамбули після слів «громадянської злагоди на землі
України» доповнено словами «та підтверджуючи європейську ідентичність
Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного
курсу України»;

-

пункт 5 частини першої статті 85 Конституції України викладено в такій
редакції: «визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»;

-

статтю 102 доповнено частиною третьою такого змісту: «Президент України
є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору»;

-

статтю 116 (Кабінет Міністрів України) доповнено пунктом 11 такого змісту:
«забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору».

Нагадаю військовому і політичному керівництву країни, що через тиждень після
повномасштабного нападу Росії на Україну, понад 76% громадян підтримали вступ
України в НАТО (перед вторгненням – 62%). Вступ до ЄС підтримали 86% (перед
війною – 68%). Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» 1
березня.
Опитування групи «Рейтинг», проведене 18 березня, засвідчило, що 85% українців
також підтримують створення військово-політичного союзу Україна – Польща –
Англія, названого в народі УПА. Абсолютна меншість, 7%, відповіли що "Україні
взагалі не потрібно співпрацювати з НАТО". Це мінімальний показник за історію
спостережень. Ще 7% респондентів не визначилися.
«Це нісенітниця – вести діалог з Росією,
яка прийшла нас вбивати»
18 березня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов
сказав під час телемарафону, що Україні слід приєднатися до НАТО або до країн,
які мають ядерну зброю, – передає Укрінформ.
«Я прихильник того, щоб у нас був альянс або з НАТО, або з країнами, які на
сьогодні мають ядерну зброю. Бо ядерна зброя – це є той запобіжник, на який
можна розраховувати. Ми свого часу, у 1994 році, за безцінь віддали нашу ядерну
зброю та мали розуміння, що нас за це мають захищати. Нам за це у разі
необхідності мали надати гарантії безпеки, але ми бачимо, що країна (РФ – Авт.),
яка підписала все це, у 2014 році це порушила і за це, на превеликий жаль, не
понесла відповідальності», – сказав Данілов.
«Те, що стосується діалогу із Російською Федерацією, я в це не вірю. Взагалі,
вважаю, це нісенітниця – вести діалог з людьми, які прийшли нас убивати», –
заявив секретар РНБО.
Саме така позиція, на мою думку, є державницькою!

«Чому ми ще не в НАТО?»
Легендарний генерал, Герой України, народний депутат (фракція ЄС) Михайло
Забродський (на фото) відповів таким як Арестович, Стефанчук і їм подібним, чому
ми не в НАТО.

«З легкої руки запущене в медіапростір запитання “Чому ми ще не в НАТО?”
потрохи стає мемом.
Щоправда окремі політики епохи отруєння президентів з певного моменту часу
чи то розширили чи то звузили запитання до “Чому ми досі не маємо статусу
особливого союзника США поза НАТО?”
Оскільки МИ стосується всіх і кожного спробуємо допомогти 46-му президенту
США відповісти на них, зберігаючи наразі тверде переконання що допомоги цієї
він навряд чи потребує.
МИ не в НАТО тому що якось непослідовно задавати подібні питання після
заяви про те, що “в НАТО нас ніхто не чекає...” Заяві трохи більше року. Логічна
відповідь: ВИ самі то визначитесь чого бажаєте.
МИ не в НАТО тому що нашу країну до 2014 року очолювали люди які намагалися
зберегти, нехай і приховано, наш тодішній статус колонії. Вони відмовлялися
від найпотужніших систем озброєння і твердили нам про багатовекторність і
позаблоковий статус. Імовірна відповідь: а де ВИ були весь цей час?
МИ не в НАТО тому що діючий очільник оборонного відомства почав діяльність
на новому тоді для нього посту із скептичних повідомлень про
безперспективність вступу. А всі реформи і наближення до стандартів вже
майже рік звелись до зміни кольору панчів на формі одягу. Перспективна
відповідь: ми невпевнені що ВИ всі хочете цього вступу.
МИ не в НАТО тому, що не поновили заявку на отримання Плану дій щодо
вступу. Під лежачий камінь вода, як відомо, не дуже бажає текти. МИ
намагалися не нервувати переговорників. Вдала відповідь: а ВИ точно туди
просилися?
МИ не в НАТО тому що восени 2019 року Верховний головнокомандувач
проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді нам всім говорили про мир в
очах північних сусідів. Ми повним ходом відводили війська і “майже вірили” за
версією 1+1 в те що мир вже наступив. Правильна відповідь: а ВИ впевнені, що
вам це потрібно?
МИ не в НАТО тому що саме після доповіді в офісі президента була фактично
зірвана спецоперація по затриманню “вагнерівців”. Розкриття головної інтриги

ще попереду, але удар по іміджу країни був більш ніж відчутним. Професійна
відповідь: як з ВАМИ далі працювати?
Ми не в НАТО тому що саме у фракції президентської монобільшості до
недавнього часу рахувався головний викривач змісту розмов
президентів/претендентів по телефону. Мабуть в якийсь момент відчув себе
“смотрящим” за виборами. Передбачувана відповідь: а нам з ВАМИ точно по
дорозі?
І на останок. Проти того, кому адресовані запитання НАМИ відкрито декілька
кримінальних справ. Йому 78 років і він теж не лох…А взагалі – питання було
задано за адресою?
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту
програми Axios, що виходить на платформі HBO, сказав, що хотів би почути від
Байдена, що Україна стане членом НАТО саме за його правління».
«Для мене перше питання звучало б так: «Містере Президенте, чому ми досі не
в НАТО?» – уявив Зеленський свою першу розмову з президентом Байденом у
відповідь на питання журналіста, якої допомоги Україна потребує від США.
М. Забродський!».

Україна – основний союзник США поза НАТО

Настав час президенту, парламенту і уряду ПОВТОРНО звернутися до США з
проханням про надання України Статусу основного союзника Сполучених Штатів
Америки поза НАТО (англ. Major Non-NATO Ally або MNNA) — визначення уряду
США, що характеризує виключно тісні стратегічні і військові відносини з країнами,
які не є членами НАТО.
Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність
розвитку відносин США з цими країнами, у тому числі, можливість участі у спільних
оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового
характеру, участь у низці обмежених контртерористичних заходів, поставка
обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проєктах.
Статус був законодавчо визначений 1989 року. Наявність статусу не визначається
входженням країн у ті чи інші військові блоки. Нації, визначені головними
союзниками, що не входять до НАТО, мають право на такі переваги:
• вступ до спільних проєктів досліджень та розробок з Міністерством оборони на
основі спільних витрат;

• участь у певних антитерористичних ініціативах;
• закупівля протитанкових патронів з виснаженим ураном;
• пріоритетна доставка військового надлишку (від пайки до кораблів);
• володіння військовими резервними запасами обладнання, що належить
Міністерству оборони, яке зберігається поза
межами американських
військових баз;
• позики обладнання та матеріалів для спільних досліджень, розробок та оцінок;
• дозвіл на використання американського фінансування для придбання або оренди
певного оборонного обладнання;
• взаємне навчання;
• прискорена експортна обробка космічної техніки;
• дозвіл корпораціям країни робити заявки на певні контракти Міністерства
оборони на ремонт та обслуговування військової техніки за межами США.
Нагадаю, 21 липня 2014 року президент України Петро Порошенко заявив, що є
підстави звернутися до Конгресу США про надання Україні статусу головного
союзника поза блоком НАТО.
11 грудня 2014 року Сенат США (Верхня палата Конгресу) підтримав законопроєкт
S.2828 під назвою «Акт підтримки свободи в Україні 2014» щодо надання Україні
озброєння та статусу союзника без членства в Організації північноатлантичного
договору (НАТО).
Аналогічний законопроєкт під номером H.R.5782 повинен також бути підтриманим
Палатою представників (Нижня палата Конгресу), і тільки потім президент США
Барак Обама повинен був вирішувати, чи підтримувати рішення Конгресу, чи
накласти вето.
1 червня 2019 року — Палата представників Конгресу США представила
законопроєкт, який передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальної
цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання Україні статусу
головного військово-політичного союзника США.
Законопроєкти не дійшли до голосування, і як такі не стали законами.
ПРОПОЗИЦІЯ: президент, парламент і уряд України повинні негайно звернутися
до Сенату, Конгресу і президента США з клопотанням про надання Україні
Статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (англ. Major
Non-NATO Ally або MNNA).
Набуття Статусу НЕ Є юридичною перешкодою для вступу України в НАТО в
майбутньому. Двері перед Україною для входження в НАТО ніхто не закривав!
Досить розповсюджувати фейки і робити різні маніпуляції з цього питання…
У січні 2022 року США і НАТО на ультиматум Путіна офіційно і однозначно
письмово відповіли, що вони «продовжують твердо підтримувати політику
відкритих дверей НАТО, і тому не відкидають включення України чи Грузії до
Альянсу в майбутньому».
«Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то зробіть це негайно, тому що
люди вмирають щодня», – зазначив президент України 20 березня.

Зеленський наголосив, що просив представників НАТО особисто сказати прямо, чи
прийме Альянс Україну.
«Я просив їх особисто сказати прямо, що ми приймемо вас у НАТО через рік-двап’ять, просто скажіть це прямо та чітко, або просто скажіть ні. І відповідь була дуже
чіткою: ви не збираєтеся бути членом НАТО, але публічно двері залишаться
відкритими», – заявив Зеленський.
Вірний і необхідний крок!

«Український СМЕРШ» вітає і підтримує указ президента Зеленського про
введення в дію рішення РНБО України від 18 березня 2022 року «Щодо реалізації
єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану» і заборону проросійських
партій. І не треба видумувати, що це перший крок в напрямку білорусизації, як уже
заявили деякі політики і журналісти. Йде війна за збереження Української
державності і врятування Української нації! Не розуміти цього – значить підігрувати
ворогу або бути дебілом. Після перемоги над фашистською Росією цей указ
президента буде скасований. А білорусизації у нас ніколи не буде і ми це добре
знаємо. Майдан не дозволить!
«Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів: воєнний час дуже
добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні
амбіції, власну партію чи кар’єру вище за інтереси державні, за інтереси народу.
Хто ховається десь по тилах, але вдає, ніби тільки він дбає про оборону. Будь-яка
активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху.
Але отримає жорстку відповідь», – наголосив Зеленський.
https://www.president.gov.ua/documents/1522022-41761
На період воєнного стану РНБО ухвалила рішення про заборону діяльності 11
партій, "враховуючи повномасштабну війну, розв’язану Російською Федерацією, та
зв’язки деяких політичних структур з цією державою".
Це: «Опозиційна платформа – За життя»; «Партія Шарія»; «Наші»; «Опозиційний
блок»; «Ліва опозиція»; «Союз лівих сил»; «Держава»; «Прогресивна соціалістична
партія України»; «Соціалістична партія України»; «Соціалісти»; «Блок Володимира
Сальдо».
«Міністерству юстиції доручено невідкладно вжити в установленому порядку
вичерпних заходів щодо заборони діяльності зазначених політичних партій. Кожен
зараз повинен дбати про інтереси нашої держави. Про інтереси України. Бо це –
заради нас. Бо це – заради життя», – зазначив президент Зеленський.
Вітаючи ці рішення президента Зеленського і РНБО, зауважу, що їх треба були
приймати на другий день після оголошення воєнного стану в країні.
РЕКОМЕНДУЮ народним депутатам-патріотам, до законодавчого вирішення
питання, ФІЗИЧНО не дозволяти депутатам від партії «Опозиційна платформа –
За життя» (московська п’ята колона – вороги України) бути присутніми на
пленарних засіданнях Верховної Ради, а також засіданнях Погоджувальної ради
депутатських фракцій і Комітетів.
Одна жорстка акція і – самі не будуть приходити. Іде війна!

Секретар РНБО Олексій Данілов справедливо зауважив депутатам ОПЗЖ: «Це ви
спільно привели в нашу країну війну, спільно з російським агресором, тому що ви є
колаборанти!».
«Українському СМЕРШУ: взяти під жорсткий контроль діяльність лідерів
заборонених партій в центрі і на місцях та їх представників в органах місцевого
самоврядування і радах всіх рівнів. У критичних ситуаціях вони повинні бути
локалізовані. У випадку встановлення підпільної діяльності членів заборонених
партій або вчинення ними дій, які мають ознаки державної зради, такі особи
підлягають фізичному ЗНИЩЕННЮ за законами воєнного часу.
Попередьте їх про це, якщо хочуть жити!
При виявленні осіб, яким офіційно оголошено підозру у вчиненні державної зради,
наприклад, Медведчук, Кива, Шарій та інших, – в полон НЕ БРАТИ, а ЗНИЩУВАТИ
на місці (наказ «Українського СМЕРШУ» від 28 лютого 2022 року).
Фото/відео звіти про їх знищення направляйте на бот-сайт СБУ.

20 березня кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема
щодо визнання Криму частиною Росії, а територій ОРДЛО – незалежними
республіками, а також гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.
Верховний Головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський наголосив: «Є
компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава. Жодних
компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим
суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських
військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі
зброєю в руках".
Кожен боєць «Українського СМЕРШУ» на своєму місці повинен робити свою
справу так, щоб земля горіла під ногами російських окупантів. Російських фашистів
в полон не брати! Знищуйте їх без жалю і пощади, де тільки можна!

СЛАВА УКРАЇНІ! ZМЕРТЬ ПУТІНУ!
СЛАВА НАЦІЇ! ZМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ФАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Від імені «УКРАЇНСЬКОГО «СМЕРШУ»
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
генерал-лейтенант СБУ,
Герой України,
кавалер ордену ООН
«Діяння на благо народів»

