УБИВЦІ ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬЩІ ЛЄХА КАЧИНСЬКОГО, ЙОГО ДРУЖИНИ
ТА ПОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ І ВІЙСЬКОВОЇ ЕЛІТИ НЕ ПОКАРАНІ Й ДОСІ…

(«КАТИНЬ – 2»)

Реконструкція вибухів у президентському літаку Ту-154М (бортовий номер 101)
при заході на посадку на аеродром Смоленськ-Північний 10 квітня 2010 р.

За два роки до Смоленської трагедії…
У квітні 2008 року на одному з засідань Політичного комітету ПАРЄ я
висловив застереження, що впродовж півроку буде воєнний конфлікт
між Росією і Грузією, який розв’яже Москва з метою окупації
грузинської території, проголошення Південною Осетією і Абхазією (які
входили до складу Грузії) незалежними державами і розміщення там
своїх військових баз (що і трапилося в серпні 2008 року).
Для недопущення цього я пропонував створити комісію ПАРЄ з питань
раннього запобігання воєнних конфліктів в Європі і ряд
попереджувальних заходів. На жаль, комісія була утворена лише після
завершення російської воєнної агресії проти Грузії, яку тодішній
президент Росії Дмитро Медведєв назвав «примушенням Грузії до
миру».
Путін скорегував заяву Медведєва, зазначивши, що «Росія доведе
свою миротворчу місію до логічного завершення».

Міжнародна спільнота: ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, ПАРЄ та провідні країни
світу США, ФРН, Велика Британія, Франція, Китай «проковтнули»
анексію 20% території Грузії й змирилися з воєнною агресією Росії…
Пригадую, як президенти Польщі, України, Литви та Естонії — Лех
Качинський, Віктор Ющенко, Валдас Адамкус, Томас Гендрік Ільвес та
прем’єр-міністр Латвії Іварс Годманіс — прибули пізно ввечері 12
серпня 2008 року до Тбілісі, де взяли участь у масштабному, 200тисячному, мітингу на підтримку Грузії, проти якої Росія вчинила воєнну
агресію.
Організували цей приїзд Лех Качинський та Віктор Ющенко. Керівники
п’яти європейських держав летіли на підтримку Грузії на тому самому
польському літаку Ту-154М (бортовий номер 101), який 10 квітня 2010
року зазнав катастрофи через терористичну атаку, організовану
Путіним.
Виступаючи на мітингу (я був на ньому з групою членів ПАРЄ),
Качинський гостро засудив російську агресію проти суверенної Грузії і
зауважив: «Вперше після довгого часу наші сусіди з північного сходу
показали обличчя, яке ми знаємо сотні років. Ця країна — Росія, яка
прагне розсортувати своїх сусідів. Росія вважає, що народи довкола неї
повинні їй підкорятися. Ми заявляємо: ні!».

Зліва направо: президент Польщі Лех Качинський, (?), Президент
України Віктор Ющенко, президент Грузії Міхеїл Саакашвілі,
президент Литви Валдас Адамкус, президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес
на мітингу на підтримку Грузії, Тбілісі, вечір 12 серпня 2008 року © EPA

Лех Качинський попереджав: «Сьогодні Грузія, завтра Україна,
післязавтра держави Прибалтики і, можливо, моя країна. Ми можемо
цьому протистояти лише за умови, що Європа дотримуватиметься
єдиних цінностей».
Запаліть поминальну
свічку і пом’яніть…
Дата 10 квітня з 2010 року увійшла в моє життя назавжди… Сьогодні
завершився перший 12-ти річний цикл людського життя після
Смоленської трагедії…
В неділю 10 квітня, вранці я сходив у Михайлівський Золотоверхий
монастир. Поставив 96 свічок. Поіменний список загиблих передав
священнослужителям ПЦУ і попросив їх відправити молебень за упокій
душ президента Польщі Леха Качинського, його дружини пані Марії,
військових, політиків і священників, які були на борту літака (96 осіб),
знищених терористичним актом нацистським режимом Путіна. Запалив
велику свічу за упокій душ 21 857 польських військовополонених,
безвинно убієнних у 1940 році комуністичним тоталітарним режимом
Сталіна.

Світла, вічна пам’ять безвинно убієнним полякам…

«Катинь-2» – 96 жертв вбивці Путіна і його нацистської банди

Непокаране Зло 1940 року, вчинене комуно-більшовицьким режимом
Сталіна, має історичний зв’язок і наслідок – Зло 2010 року, скоєне
нацистським режимом Путіна.
Після знищення терористичним актом літака, у якому загинули 96 осіб
польської делегації на чолі з президентом Польщі Лехом Качинським,
що летіла в Смоленськ для вшанування 70-ї річниці розстрілу майже
22-х тисяч польських військовополонених, з’явилися терміни «Катинь1» і «Катинь-2».
Сьогодні «Катинь-1» — це воєнний злочин колишнього СРСР, а «Катинь-2» —
злочин РФ, правонаступниці Радянського Союзу. Обидва злочини досі
залишаються без покарання.

Детально про це читайте на сайтах видань «Український репортер» і
«Україна молода»:
“Злочини без покарання: від Катинської трагедії до Смоленської
авіакатастрофи. Розслідування Григорія Омельченка”
«Катинський злочин без покарання» (06.04.2016) –
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2796/196/97535/
«Катинь-2 – злочин Російської Федерації» (8-9.04.2016) –
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2797/283/97562

***
На Світовому форумі (Франція, м. Страсбург, 24-25.09.2009), в якому
брали участь представники ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, Євросоюзу,
Європарламенту і на сесії ПАРЄ (29.09.2009) я попередив, що через
п’ять років РФ розпочне воєнну агресію проти України і анексує Крим
як Південну Осетію та Абхазію в Грузії. Різко засудив агресію Росії
проти Грузії, анексію її територій і закликав учасників Форуму і Раду
Європи не визнавати незалежності самопроголошених республік
Південної Осетії і Абхазії.
Нагадаю окремі фрагменти із своїх виступів на Форумі і сесії ПАРЄ 29
вересня і 1 жовтня 2009 року (на мою думку, сьогодні це – важливо!):
«…Застосування російських збройних сил на території інших держав
узаконила Держдума Росії. Окремі російські політики уже з погрозами
заявили, що у випадку порушення прав росіян в інших державах, у ці
країни буде висаджений повітряний десант і введена бронетехніка для
їх захисту.
Виникає запитання: хто наступний після Грузії? Україна, на території
якої в Севастополі базується Чорноморський флот РФ і бригада
морської піхоти, а десятки тисяч етнічних росіян – громадян України,
які там проживають, отримали в порушення Конституції України
російські паспорти і вважаються громадянами РФ, як і мешканці
Південної Осетії і Абхазії, які отримали російські паспорти перед
воєнною агресією Росії проти Грузії?
Російські експерти з воєнних питань попереджають, що через п’ять
років, після завершення військової реформи і створення нової армії в
Росії, вирішення проблеми Криму може бути переведене з теоретичної
у воєнну площину» (Із виступу 29 вересня 2009 року з питання «Війна
між Грузією і Росією: рік потому», документ №120 10).
«…Шановні колеги! Я хочу достукатися до ваших сердець і розуму, щоб
ви побачили і почули, що реально відбувається сьогодні у відносинах
між Україною і Росією, в тому числі і в Криму, щоб нам не прийшлося в
пожежному порядку розглядати на сесії ПАРЄ чи в Раді безпеки ООН
питання про чергову агресію Росії, на цей раз проти України.
Попереджаю, що років через п’ять анексія Криму Росією стане
реальністю, як анексія Абхазії і Південної Осетії в Грузії.

Зовнішня політика Росії переслідує мету перетворення незалежної і
суверенної України в державу-сателіт, збереження своєї бази в
Севастополі, блокування вступу України в НАТО і ЄС та ліквідацію в
Україні верховенства права, свободи і демократії, які є більмом в оці
авторитарної кремлівської влади.
Росія сьогодні – це неосталінський авторитарний режим, де немає
свободи, демократії і масово порушуються права людини і цілих
народів. В Росії все гучніше звучать голоси про реабілітацію Сталіна і
його злочинного режиму.
З метою недопущення нових воєнних агресій Росії в інших регіонах
Європи і, зокрема, в Україні, я звертаюся до ПАРЄ і других європейських
організацій зробити реальний вклад в захист України від постійного
втручання Росії в її внутрішні справи, як незалежної держави, реально
гарантувати Україні, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї,
недоторканість її кордонів… Зробивши це, Європа захистить своє
майбутнє і загальноєвропейські надбання: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА,
СВОБОДУ, ДЕМОКРАТІЮ!» (Із виступу 1 жовтня 2009 року з питання
«ООН: реформа і держави-члени Ради Європи, документ №12018).
Повні тексти обох виступів опубліковані у ЗМІ і транслювалися ПАРЄ в
онлайн режимі.
Як член ПАРЄ від України я проінформував про реальну загрозу війни
Росії проти України Президента ПАРЄ Луїса де Пуча, в.о. Генерального
секретаря Ради Європи Мод де Бор-Букіккіо та голову французької
делегації в ПАРЄ Жан-Клода Міньона (30.09.2009).
Про неминучість воєнної агресії з боку путінської імперської Росії
попереджав президент Польщі Лех Качинський ще 12 серпня 2008
року, виступаючи на мітингу в Тбілісі, коли рашистські танки були в 30ти кілометрів від столиці Грузії…
Через чотири роки після вчинення терористичного акту проти Польщі
(знищення президента Качинського, військової і політичної еліти
країни), будучи не покараним, воєнний злочинець Путін за допомогою
«зелених чоловічків» влаштував проти України гібридну війну,
анексував Крим, окупував частину територій Донецької і Луганської
областей, створив там так звані «ДНР» і «ЛНР» і визнав їх
«незалежними державами».
Через вісім років, відчуваючи вседозволеність і безкарність,
«кремлівський божевільний з ядерною кнопкою» 24 лютого 2022 року

розпочав повномасштабну війну проти Україну, яку назвав
спеціальною військовою операцією по «демілітаризації і денацифікації
України»…
Неоголошена промова
Лех Качинський летів до Смоленська з приватним візитом на чолі
польської делегації, щоб відвідати польський військовий цвинтар, узяти
участь у пам’ятних траурних заходах, приурочених до 70-ї річниці
Катинської трагедії.
У своїй неоголошеній промові він мав намір привернути увагу світу до
масового вбивства у квітні 1940 року майже 22 тисяч польських
ув’язнених із таборів і в’язниць НКВС, злочину, який він особисто
вважав «актом геноциду», здійсненого з волі Сталіна за наказом вищої
радянської влади.
«Жахливою кульмінацією союзу Третього рейху і СРСР, пакту
Молотова-Ріббентропа і нападу на Польщу 17 вересня 1939, став
Катинський злочин. Польські офіцери, священики, службовці,
поліцейські, співробітники прикордонної охорони, тюремні працівники
були знищені без процесів і вироків. Вони стали жертвами
неоголошеної війни. Світ мав ніколи про це не дізнатися. Земля
приховала сліди злочину, а брехня мала стерти його з людської
пам’яті», — ці слова неоголошеної промови Качинського пізніше були
опубліковані у пресі.
Серед іншого Качинський мав оголосити вимогу: «Всі обставини
Катинського злочину повинні бути повністю вивчені і розслідувані.
Важливо, щоб на юридичному рівні була зафіксована невинність
жертв, щоб були відкриті всі документи, які стосуються цього
злочину, щоб Катинська брехня назавжди зникла з суспільного
простору. Ми вимагаємо цих дій насамперед заради пам’яті жертв і
поваги до страждань їхніх сімей. Але ми вимагаємо цього і в ім’я
спільних цінностей, які мають становити фундамент довіри та
партнерства між сусідніми народами у всій Європі».
Про зміст промови Качинського (як і сценарій його візиту в Катинь)
керівництво РФ (Медведєв-Путін) знали заздалегідь від агентури
російських спецслужб у Варшаві. Допустити, щоб президент

Качинський виступив із такою промовою та ще й на «ісконно русской
зємлє» Медведєв, а особливо Путін ніяк не могли.
Останньому вже довелося вислухати гірку, але історичну правду від
Качинського про Катинську трагедію, про напад Німеччини і
Радянського Союзу на Польщу в присутності десятків тисяч поляків та
багатьох делегацій країн світу на чолі з їх лідерами ще 1 вересня 2009
року на заходах у Гданську, присвячених 70-й річниці початку Другої
світової війни.
Докладно про це я розповів у першій частині розслідування,
опублікованого «Українським репортером» під заголовком Подробиці
ліквідації президента Польщі Качинського під кодовою назвою “ІС”.
Розслідування Григорія Омельченка.
Все що пов’язано з загибеллю політичної, військової і духовної еліти
Польщі на чолі з Качинським (якого я добре знав особисто, коли він
був ще мером Варшави) почалося з мого ПЕРЕДБАЧЕННЯ, про що я
написав у книжці «Літак для президента» (2012, с. 265 - 275).
Напередодні авіакатастрофи, 9 квітня 2010 року, під час зустрічі зі
своїми друзями у київській кав’ярні, обговорюючи майбутній
приватний візит президента Польщі до Смоленська, я висловив
категоричну думку, що літаку Качинського не дадуть приземлитися у
смоленському аеропорту...
Наведу декілька цитат із книги: «Назначений на завтра на 11 годину
реквієм у Катині буде зірваний, він не відбудеться. Він не може
відбутися ні за якої погоди і умов. Літак Качинського загонять куди
завгодно: в Москву, Мінськ, до чорта на кулички. Дай Боже, щоб літак
взагалі нормально сів де-небуть, в іншому місці. Придумають усе що
завгодно, щоб він не сів у Смоленську. Якщо буде потрібно, зроблять
туман... Або трапиться випадкове пошкодження посадкової смуги,
вийде з ладу апаратура, контролююча літак, і перед заходом на
посадку командиру літака скажуть, що прийняти його не можуть…
Сьогодні в арсеналі військових є такі технології, що спеціалісти
вміють розганяти не лише дощові і грозові хмари, а якщо буде
потрібно, то зроблять і туман з «молоком», не кажучи вже про інші
технічні «штучки» і спецефекти, які можна задіяти, щоб зірвати
заплановані поляками заходи… Запланований на завтра на ранок
реквієм з участю і виступом Качинського в Катині не відбудеться. У
такий спосіб Кремль продемонструє, хто в домі господар і що
Качинський – небажаний гість в Росії… Завтра переконаєтесь самі, що

Качинський у Смоленську не приземлиться. І все буде виглядати
природньо, а винуватою у всьому буде матінка природа…».
Тоді, 9 квітня 2010 року, я ще не знав, а мав лише якесь інтуїтивне
передчуття, що за вказівкою Путіна, розроблена спецоперація, яка
передбачала не лише створення штучного туману і провокацію
авіакатастрофи, а й терористичну атаку на літак.
Наступного дня, 10 квітня близько 12 години з телевізійних новин
довідався, що через «сильний туман» при заході на посадку розбився
польський літак з делегацією на чолі з президентом Польщі Лехом
Качинським, всі загинули…
Слухаючи трагічну новину, я уже розумів (як слідчий і контррозвідник),
що російськими спецслужбами за вказівкою керівництва РФ ПутінаМедведєва була проведена спецоперація по знищенню літака.
«Путін

йому цього ніколи не пробачить…».

Пригадався виступ Леха Качинського 1 вересня 2009 року у Гданську на
церемонії до 70-річчя початку Другої світової війни.
У присутності Путіна він заявив: «Тоді, 17 вересня 1939 року Польща
отримала удар ножем у спину, удар від більшовицької Росії, яка
виконувала свої союзницькі зобов’язання згідно з пактом Молотова—
Ріббентропа. Польські солдати гідно чинили опір нацистським
агресорам. Але того дня Польща, у якої ще були сили захищатись, була
знищена більшовицькими військами, які почали наступ зі Сходу. Це не
Польща повинна відпрацьовувати урок спокути. Для цього у нас немає
жодних причин. Причини є у інших, які сприяли початку Другої світової
війни».
Я був присутній у Гданську на заходах, приурочених до 70-річниці
початку Другої світової війни, у складі делегації ПАРЄ. Слухаючи,
затамувавши подих, емоційний виступ Качинського, я бачив
перекошене люттю і ненавистю обличчя Путіна від гірких, але
правдивих слів польського президента. Один із членів ПАРЄ з Литви,
який був поруч, сказав: «Путін йому цього ніколи не пробачить…».
Його слова виявилися пророчими...
Поляки хотіли почути
вибачення від Путіна

Соцопитування, проведені напередодні GfK Polonia і польською
газетою «Rzeczpospolita», показали, що 76% поляків хотіли б почути
вибачення від Путіна за напад СРСР на Польщу. Однак він цього не
зробив.
Провідні історики Російської академії наук (Борис Топорнін, Олександр
Яковлєв, Інесса Яжборовська та інші) визнали, на відміну від Путіна, що
СРСР, який напав на Польщу, є «співучасником агресії» у Другій світовій
війні. На думку істориків, саме тоді Сталін переконав Гітлера «стерти
Польщу з карти Європи».
«Вибачтесь за напад на Польщу, за геноцид в Катині, за вбивство наших
героїв, за виселення поляків до Сибіру», — закликали Путіна польські
ЗМІ.
Член Палати общин англійського парламенту, ексміністр у справах
Європи Деніс Макшейн у своїй статті «В політиці, як і в житті, просити
прощення часто буває всього найважче» запитав: чи вибачиться Путін
на заходах в Гданську за розстріл поляків у Катині — «перше масове
вбивство за період Другої світової війни»?
«Швидше за все, Путін не принесе вибачення за цей злочин Росії проти
людяності»,- написав Деніс Макшейн (“The independent”, 1 вересня
2009 року).
Того ж дня Лех Качинський порівняв із Голокостом масові розстріли
поляків у Катині: «Євреї гинули тому, що вони були євреями, польські
офіцери — тому що вони були польськими офіцерами. Катинський
злочин не можна називати інакше, ніж геноцид».
Зауважу, що, відповідно до тодішніх соцопитувань, 61% поляків
висловився за визнання масового вбивства польських офіцерів
геноцидом, 34% вважали, що це воєнний злочин і лише 5% опитаних
не мали власної точки зору щодо цієї трагедії.
Путін, очі якого були налиті злістю, у своєму виступі закликав «не ділити
історію на чорне і біле, а причини початку Другої світової війни
залишити з’ясовувати фахівцям» і промовчав, що в результаті пакту
Молотова — Ріббентропа була знищена польська республіка і
відновлена частина Російської імперії. Тему розстрілу польських
полонених каральними органами НКВС СРСР (колишніх своїх колег)
Путін навіть не згадав.

Через десять років – 21 вересня 2019 року Європейський парламент
визнав правоту президента Польщі Качинського (якого уже 9 років як
не було в живих) і прийняв резолюцію, в якій наголосив:
«Друга світова війна, сама руйнівна в історії Європи, стала
безпосереднім наслідком трагічно відомого нацистського і радянського
Договору про ненапад від 23 серпня 1939 року, також відомого як пакт
Молотова – Ріббентропа, і його таємних протоколів, згідно з якими два
тоталітарні режими, маючи на меті завоювати світ, ділили Європу на дві
зони впливу».
Геноцид поляків…
Лєх
Качинський
добивався
визнання
розстрілу
польських
військовополонених в 1940 році актом геноциду поляків і вимагав від
російської сторони повної реабілітації розстріляних і виплати
компенсації їх рідним.
Довідково: 5 березня 1940 року народний комісар внутрішніх справ
СРСР Берія звернувся до Сталіна з доповідною запискою (на 4-х
аркушах, №794/б під грифом цілком таємно), у якій було зазначено, що
в таборах для військовополонених знаходиться 14 736 польських
військових і 10 685 поляків утримуються у в’язницях (на фото):

«Виходячи з того, що всі поляки є закоренілими, невиправними
ворогами радянської влади» (саме так зазначено в доповідній), Берія
подав пропозицію Сталіну ЗАПРОПОНУВАТИ НКВС СРСР справи
польських військовополонених і арештованих поляків «розглянути в
особливому порядку, без пред’явлення звинувачення, без виклику і
допиту, без складання обвинувального висновку і постанови про
закінчення слідства, з застосуванням до них вищої міри покарання –
РОЗСТРІЛУ».

Того ж дня Політбюро ЦК ВКП (б) у складі Ворошилова, Молотова,
Мікояна, Калініна і Кагановича на чолі з секретарем ЦК Сталіним своїм
рішенням (протокол №13, питання НКВС СРСР №144) повністю
задовольнило ПРОПОЗИЦІЇ Берії і ЗАПРОПОНУВАЛО НКВС СРСР (лист
тов. Берії за №1118/144 від 5 березня 1940 року) РОЗСТРІЛЯТИ
польських військовополонених, які утримувалися у таборах і поляків,
які знаходилися у в’язницях (див. фото):

Символом і сакральним місцем страшної трагедії для польської нації
стало маленьке село Катинь на Смоленщині, де вперше у квітні 1943
року німці разом із представниками Міжнародного Комітету Червоного
Хреста виявили масове поховання польських офіцерів, розстріляних
кривавими катами НКВС СРСР (див. фото).

Ексгумація жертв сталінського режиму біля с. Катинь, квітень 1943 рік.

Перший візит Качинського як президента Польщі до Росії відбувся саме
на військовий цвинтар у Катині 18 вересня 2007 року на 68-му річницю
нападу Радянського Союзу на Польщу 17 вересня 1939 року. Тоді
Качинського не зустрічав ні президент Росії Путін, ні інші політичні
лідери країни. У своїй промові на військовому цвинтарі Лех Качинський
наголосив, що «люди, які живуть у Росії сьогодні, не несуть
відповідальності за злочини Сталіна, але Москва має визнати цей
злочин геноцидом та покарати ще живих працівників НКВС, які
розстрілювали військовополонених, і виплатити рідним загиблих
компенсації».
Детальніше на сайті «Українського репортера» у статтях «Злочини без
покарання: від Катинської трагедії до Смоленської авіакатастрофи.
Розслідування Григорія Омельченка»

https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/zlochyny-bez-pokarannya-vidkatynskoyi-tragediyi-do-smolenskoyi-aviakatastrofy-rozsliduvannyagrygoriya-omelchenka.html
«Путінський план знищення польського президента Качинського.
Розслідування Григорія Омельченка».
Польське слідство
під контролем ФСБ
Перед самим виходом книги «Літак для президента» я прибрав з неї
одну главу. Змушений був зробити це тому, що прем’єр-міністр Польщі
Дональд Туск повністю «ліг» під Путіна і монополію на розслідування
справи віддав російській стороні, яка відразу ж поклала всю провину за
авіакатастрофу на польський екіпаж і погану погоду. Я побоювався, що
передчасне розголошення отриманої інформації, значна частина якої
була конфіденційною, може призвести до знищення отриманих мною
доказів.
Тільки, коли в 2015 році влада в Польщі змінилася і створила нову
слідчу групу у генпрокуратурі і комісію в міністерстві оборони,
яку очолив мій давній (з 1992 року) знайомий Антоні Мацеревич, я
надіслав польській стороні установлені мною фактичні дані (які були у
вилученій главі книги) і почав публікувати окремі матеріали свого
розслідування. До цього проводити об’єктивне слідство було
неможливо і не мало сенсу. Воно було під повним контролем
спецслужб Росії через їхню тотальну агентуру в Польщі.
Мотивація приватного розслідування
Після авіакатастрофи було багато телефонних дзвінків від друзів
з Польщі та інших країн, із якими я разом працював у ПАРЄ у 2006—
2010 роках. Знаючи мою колишню професію, польські і колеги з країн
Балтії просили мене провести приватне розслідування обставин
авіакатастрофи.
Окрім того, серед загиблих поляків були й мої знайомі – колеги з
польського Сейму Лешек Дептула, Збігнєв Вассерман, Аркадіуш
Рибіцький, Веслав Вода, Едвард Войтас та інші.
Я пообіцяв зробити все, що в моїх силах, щоб встановити ПРАВДУ
щодо катастрофи польського літака, яка потрібна не мертвим, а живим.

Так почалося моє приватне розслідування, за результатами якого були
зроблені певні висновки, висловлені пропозиції і поради.
Матеріали розслідування передані польській стороні і опубліковані у
ЗМІ...
Аналіз сукупності встановлених мною доказів і отриманої
конфіденційної інформації (опублікованих виданнями «Український
репортер», «Гордон», «Україна молода» та іншими), на моє глибоке
внутрішнє переконання як слідчого МВС і начальника відділу військової
контррозвідки СБУ в минулому, дає підстави зробити наступні
ВИСНОВКИ:
1. Польський літак Ту-154М (бортовий номер 101) був приречений
(запланований) Москвою на ЗАГИБЕЛЬ задовго до його вильоту в
Смоленськ 10 квітня 2010 року.
Колишній міністр національної оборони Польща Антоні Мацеревич
повідомив, що в літаку Ту-154 М із бортовим номером «102» – це
«близнюк» лайнера із номером «101», який було знищено під
Смоленськом у 2010 році, експерти знайшли такі ж вибухові матеріали,
які виявлено на уламках літака президента Лєха Качинського.
Про це 22 вересня 2021 року розповіло Польське радіо.
Лабораторія судово-вибухових речовин при Міноборони Британії
провела в 2019 році дослідження.
За результатами досліджень лабораторії, літак був підірваний
вибухівкою.

Докази вибухів на борту літака Качинського,
виявлені британськими експертами

Парламентська комісія Сейму Польщі у 2020 році з’ясувала, що на
борту Ту-154М сталися два вибухи — в районі лівого крила та у
центральному відсіку літака. На уламках літака були виявлені сліди
тротилу, гексогену та пентриту. Факт вибухів підтверджується, з одного
боку, характером пошкодження літака і розкидом його осколків, а з
іншого, травмами загиблих.
Виступаючи 22 вересня 2021 року перед активістами громадських
організацій друзів видання “Gazeta Polska”, Антоні Мацеревич розповів
сенсаційні подробиці про обставини ремонту в Росії (перед
авіакатастрофою під Смоленськом) двох польських урядових літаків Ту154.
Виявляється, уряд Дональда Туска скасував тендер на закупівлю нових
іноземних авіалайнерів для керівництва держави.
Тендер на таку закупівлю спочатку оголосив міністр Алєксандер Щиґло
(загинув під Смоленськом). Закупівля мала відбутися у 2008 році. Потім
уряд відмовився це робити – було сказано, що Польща не буде
купувати нових літаків, адже є російські лайнери, отож нехай вони
надалі літають. А потім, у 2009 році виявилося, що треба
відремонтувати два президентські літаки.
Лайнери відправили на авіазавод у Росії – до фірми друга Путіна
«Авіакор», власником якої був олігарх Дерипаска, який є у санкційному
списку людей, яким забороно в’їзд на територію США з приводу
загрози безпеці Америки. Тодішня польська влада прем’єр-міністра
Туски вважала, що факт заборони в’їзду на територію США Дерипасці
не перешкоджає віддати його фірмі на ремонт літак президента
Польщі. Були задіяні також фірми-посередники у Польщі:
«Політелектронік» та «Мафтелеком». «Політелектронік» – це фірма, яку
тоді уособлювала одна людина, що представляла завод
МІҐ. «Мафтелекомом» управляли люди військових інформаційних
служб.
І ось до яких сенсаційних висновків дійшли експерти: в літаку Ту-154М
із бортовим номером 102 – це «близнюк» лайнера із номером 101,
який було знищено під Смоленськом у 2010 році, експерти знайшли
такі ж вибухові матеріали, які виявлено на уламках літака президента
Качинського.

Антоні Мацеревич заявив: «Ми перевірили літак номер 102, який
повернувся до Польщі і є в Польщі. Ми вивчили цей літак. У тому ж
самому крилі – лівому, у якому вибух знищив Ту-154, бортовий номер
101, з польським президентом на борту та всю польську верхівку, ми
знайшли той сам вибуховий матеріал, який знайдено на уламках літака
номер 101 в Смоленську».
Ще раніше експерти заявили про присутність вибухових матеріалів:
тротил, гексоген на уламках лівого крила та внутрішнього фрагменту
обшивки літака, що був знищений двома вибухами під Смоленськом у
2010 році, який зафіксований самописцями «чорної скриньки».
Детально про це читайте у статті «Українського репортера» під
заголовком «Нові дані про авіакатастрофу літака з президентом Польщі
Качинським у Смоленську. Вибухівка була у двох лайнерах – «101» і
«102».

https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/novi-dani-proaviakastrofu-litaka-z-prezydentom-polshhi-kachynskym-usmolensku-rosiyany-zaklaly-vybuhivku-u-dva-lajnery-101-i102.html
Коротко прокоментую і доповню заяву шановного Антоні
Мацеревича.
Про ремонт польських урядових літаків Ту-154М, бортові номери «101»
і «102», які були відправлені в Росію на авіазавод «Авіакор» в 2009 році,
я детально описав у зазначеній книзі «Літак для президента» (с. 211212).
Борт 101-й був випущений у 1982 році і використовувався компанією
«Польські авіалінії – PАL LOT».
У 1994 році літак з бортовим номером 101 був оновлений і переданий
в 36-й спеціальний полк, про що є документ з печаткою військової
частини 26691. У 1998 році цей літак пройшов повну модернізацію за
версією «Салон» на 90 пасажирів і авіазавод «Авіакор» передав його
36-му полку ЗС Польщі.
Після ремонту літака Ту-154М (борт 101) в Росії рішенням Головного
контролера «Авіакор» авіаційний завод 21 лютого 2009 року видав
документ про те, що літак Ту-154М бортовий номер 101 допущений до
експлуатації на аеродромах 2-ї категорії в умовах 30х350. Документ
виданий після останнього капітального ремонту і випробувальних
польотів літака.

Літак Ту-154М, бортовий номер 101, введений в реєстр військових
повітряних суден Міністерства національної оборони Польщі 24 січня
2005 року під польським номером SZ428.
З 1 по 10 квітня 2010 року 101-й борт здійснив десять рейсів.
По літаку Ту154М, бортовий номер 102, технічна інформація скупіша.
Відомо лише, що обидва літаки «Авіакор» передав 36-му авіаполку
Польщі одночасно після їх ремонту; обидва у версії «Салон» на 90
пасажирів. Борт 102-й виготовлений після 2000 року.
Звідки на місці уламків літака Ту-154М (борт 101) взявся сертифікат 102го на момент написання книги було не відомо. Сподіваюся, що це
встановили польські слідчі.
Наступне. Ще у січні 2012 року з групою експертів я встановив що,
президентський літак був підірваний у повітрі на дуже низькій висоті
(до 15 метрів). Це підтверджували свідки і супутникові фотознімки.

За нашими висновками літак був підірваний або вибухівкою,
закладеною в салоні літака в районі центроплану (центральна частина
крила, що з’єднує праву і ліву площини крила) або – термобаричним
зарядом, випущеним з ракетного піхотного вогнемета «Джміль» з
діоптричним денним і нічним прицілом з сіткою, прицільна дальність
до 1500 – 1700 метрів.

Нам удалося отримати близько сотні невеликих уламків (осколків)
польського літака Ту-154М (борт101) і провести неофіційну (таємну)
експертизу. Результати були шокуючі! Більш ніж на 70-ти осколках
експерти виявили сліди вибухівки тротилу, гексогену і пентриту. Ці
«компоненти» входять до пилогазових або аерозольних хмар
термобаричних зарядів вогнемету «Джміль» різних модифікацій.
Через сім років, у березні 2019 року експерти британської лабораторії
судово-вибухових речовин, яка підпорядкована МО Великобританії,
ПІДТВЕРДИЛИ висновки нашої неофіційної експертизи.
Британські експерти дослідили більш ніж 200 зразків осколків
польського літака, які їм офіційно надала прокуратура Польщі у травні
2017 року (мною було запропоновано польській стороні зробити
повторний огляд уламків літака в Смоленську і взяти максимальну
кількість осколків для проведення експертизи). На більшості отриманих
зразків британські експерти виявили сліди речовин, використовуваних
для виробництва різного роду вибухівок – тротилу та інших
компонентів.
Вони були однаковими з тими, які виявила наша група експертів.
У 2012 році ми були перед вибором – обнародувати неофіційні
висновки експертів як сенсацію або не афішувати їх, оскільки офіційне
польське розслідування було під повним контролем Росії, а уламки
літака вона категорично відмовилася передавати Польщі. Вони не
передані до цього часу.
Ми остерігалися, що передчасне розголошення неофіційних висновків
експертів та конфіденційної інформації призведе до знищення
встановлених доказів. Тому перед виходом книги «Літак для
президента» я вилучив главу, де були ці дані.
Вперше вони були обнародувані 28 квітня 2016 року в газеті «Україна
молода», яку я передав посольству Польщі в Україні.
Залишалося встановити, де саме був підрив літака – в салоні, де могла
бути закладена вибухівка, чи з зовні (в цей час закрилки і шасі літака
були випущені) термобаричним зарядом (пострілом), випущеним з
вогнемета «Джміль».
У листопаді 2016 року в Польщі оприлюднили реконструкцію останніх
8 секунд польоту літака Качинського (відео) під назвою «Як загинув

президент Республіки Польща». Над 20-хвилинною реконструкцією
останніх секунд польоту урядового літака, який 10 квітня 2010 року
розбився під Смоленськом працювало кілька десятків міжнародних
експертів майже чотири роки. У фільмі використано, зокрема, дані з
датчиків польоту Ту-154М, а також аналіз уламків і того, яким чином їх
було розкидано,- зазначають експерти.

Відео було створене під керівництвом міністра національної оборони
Польщі Антоні Мацеревича комісією Сейму з розслідування причин
катастрофи Ту-154М.
З реконструкції слідує, що центральна і передня частини літака після
вибуху вдарилися об землю шасі. Це відповідає висновкам експертів,
які вони зробили після ексгумації президентського подружжя.
Відповідно до них, та частина літака, де був розташований
президентський салон, впала на землю, власне, на шасі.

«Це не звичайна анімація. Це точна реконструкція подій 10 квітня 2010
року, яка ґрунтується на фактах, беззаперечних даних та на аналізі
найліпших спеціалістів. Цей фільм є результатом чотирирічних зусиль
експертів парламентської групи», – розповів часопису Gazeta Polska
Антоні Мацеревич (див. відео):
https://www.eurointegration.com.ua/news/2016/11/23/7057870/

У матеріалах польської кримінальної справи є свідчення понад сотні
прямих очевидців, котрі бачили або чули ВИБУХ, який пролунав на
літаку в повітрі. Потім на місці падіння літака свідки чули постріли,
заявив голова слідчої комісії МО Польщі з розслідування
авіакатастрофи Ту-154 Мацеревич.
У лютому 2018 року американські експерти – вчені Національного
інституту авіаційних досліджень дійшли висновку, що перед падінням
на борту літака Ту-154 сталося два вибухи. На це, зокрема, вказує те, що
ліві двері були вибиті зсередини з енергією у 10 разів більшою, ніж
саме падіння літака. Експерти зазначають, що положення тіл на землі
вказує на те, що вони випали з літака ще до його зіткнення з землею
(див. тут: https://www.youtube.com/watch?v=excV7m-J_Xc).
У квітні 2018 року державна комісія МО Польщі опублікувала повний
звіт про причини катастрофи Ту-154 під Смоленськом 10 квітня 2010
року, які були встановлені видатними вченими з кращих навчальних
закладів світу.
У звіті зазначено, що літак був знищений у повітрі і його зруйнували
щонайменше два вибухи. Місце розташування тіл загиблих на землі
вказує на те, що вони почали випадати з літака перш ніж той впав на
землю.
До роботи Комісії залучено майже 40 провідних спеціалістів із Польщі,
США, Канади, Австралії, Франції, Німеччини, які у лабораторії
американського університету Акрон, що співпрацює з NASA, в рамках
експертизи провели дослідження причин катастрофи польського літака.
Висновок незалежних міжнародних експертів: РУЙНУВАННЯ, ЯКИХ
ЗАЗНАВ ПОЛЬСЬКИЙ ЛІТАК Ту-154, МОГЛИ ВИНИКНУТИ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ
ВИБУХ.
Повний текст звіту Державної комісії МО Польщі див. ТУТ

Скрін Звіту державної комісії Польщі щодо причин катастрофи Ту-154

Як ФСБ добивала тих, хто вижив…
Поляки, які залишились живими, були застрелені групою «зачищення»
ФСБ Росії, що підтверджується відеозаписом, викладеним в інтернеті
(експертна версія 2 хв. 50 сек), відзнятим на мобільний телефон через
декілька хвилин після падіння літака, ще до приїзду пожежників (так
званий «фільм Андрія Мендерія»).
За даними американських журналістів, ЦРУ підтвердило, що спецгрупа
ФСБ Росії добивала поляків, що вижили після падіння президентського
літака, який був підірваний в повітрі.
На відео видно, як три силуети (двоє в темному одязі, один у
помаранчевому, як рятувальник), добивають живих людей біля уламків
літака, як одна людина вистрибує з носової частини. Чути фрази
польською і російською мовами, чоловічими і жіночими голосами.
Комп’ютерні фахівці зробили точний аудіоаналіз відео, завдяки якому
можна розібрати всі слова і фрази. Також були досліджені відеокадри:
немає жодних сумнівів — люди, які вижили після катастрофи літака, є
поляками, яких розстрілювали з близької відстані, майже впритул.
Протягом хвилини відеозапису чути такі слова і звуки польською:
«Заспокойся!». «Дивись йому в очі!». «Дай пістолет».
«Заспокойся!». «О, Господи!».

І російською: «Всіх їх!». «Убий їх!». «Оточуй його!». «Заходь
навколо!». «Він тікає!».
Після цього знову чути фрази польською: «Не вбивайте нас!». «Не
вбивайте нас!». «О, Боже!». Господи, що це?».
І знову російською: «Стріляй!» (чути звук від перезаряджання
пістолета і постріл). Лунає сміх тих, хто розмовляв російською. І
знову російськомовні голоси: «Змінились плани — назад!». «Всі
назад!». «Швидше!» (лунають постріли).
Генпрокурор Польщі Анджей Шеремет заявив, що відео є справжнім,
монтажу не піддавалося, автора відео допитали слідчі. Технічні
спеціалісти звертають увагу на те, що на відео зафіксований дим від
уламків літака, які горять, а не туман.
Експерти зазначають, що саме це відео є одним із головних доказів
спланованого теракту проти президента Леха Качинського, який
перебував на борту літака разом із делегацією. За повідомленням ЗМІ,
автора відео убили. Результати розслідування не відомі.
Підтвердженням розстрілу поляків також є фото однієї з жертв
невідомого автора. На фото показано тіло (Piort N), яке можна
ідентифікувати без аналізу ДНК. Знімок був зроблений о 14:50 за
московським часом 10 квітня 2010 року. В очі кидається рана голови, а
саме отвір на вході і виході кулі. Вбитий лежав на лівому боці,
одягнутий у світлу сорочку з довгими рукавами (вірогідніше за все, це
був член екіпажу літака).
Фото дослідив відомий американський патологоанатом Вінсент Ді
Майо, який спеціалізується на вогнепальних пораненнях. У своєму
експертному висновку від 27 листопада 2014 року Ді Майо зазначає:
«Пошкодження задньої частини голови, вірогідно, викликане
вогнепальним пораненням. Кривавий слід означає, що рани були
зроблені, коли людина була ще жива».
Ознайомтесь також зі статтями, опублікованих в «Україні молодій»:
«Ніка» – убивця (28.04.2016) –
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2806/283/97837/;
«Кремль – убивця» (05.05.2016) –
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2808/283/97877/.

На сьогодні встановлено, що польський літак Ту-154М (борт 101) був
зірваний вибухівкою, яка була закладена в лівій частині крила і в
районі центроплану літака.
Експерти знайшли такі ж вибухові матеріали, які були виявлені на
уламках літака президента Качинського, і на літаку Ту-154М, бортовий
номер 102, на якому прем’єр-міністр Туск 7 квітня 2010 року літав у
Смоленськ на спільні заходи з Путіним.
Вибухівка була вмонтована в лівій частині крила літака Качинського, як
і у літаку, на борту якого знаходився президент Качинський.
Обидва польські літаки були на ремонті в Росії на заводі «Авіакор» в
лютому 2009 році.
Встановлені дані дають підстави зробити висновок: вибухівка була
вмонтована (закладена) в обидва польські літаки (в лівій частині крила
в районі центроплану) під час їх ремонту в Росії на заводі «Авіакор» в
лютому 2009 року. Зробити це могли виключно спеціалісти спецслужб
Росії (ФСБ або ГРУ) і лише за наказом Путіна.
В цей час міжнародні відносини між Польщею і Росією були найбільш
напруженими, а протистояння між Качинським і Путіним – просто
зашкалювало.
2. Політичне керівництво РФ Путін (прем’єр-міністр) і Медведєв
(президент) застосували аморальні політичні і організаційні заходи,
щоб не допустити на офіційному рівні візит президента Польщі Лєха
Качинського до Катині для проведення меморіальних заходів з нагоди
70-річчя розстрілу польських військовополонених за наказом Сталіна і
Берії.
Див. статтю «Непроханий гість» («Україна молода», 13.04.2016) –
https://umoloda.kyiv.ua/number/2799/283/97608/
Путін і Медведєв віддали наказ спецслужбам розробити декілька
варіантів зриву візиту польської делегації на чолі з Качинським. Про це
в статті “М’які варіанти” терориста Путіна, що вели до загибелі
літака з президентом Польщі Качинським. Розслідування Григорія
Омельченка (+відео)
3. Крайній варіант передбачав вчинення терористичного акту –
знищення польського літака Ту-154М (бортовий номер 101) шляхом
підриву його перед самим приземленням – що і було зроблено,

Терористичний акт був замаскований під авіакатастрофу. Польський
літак був зірваний у повітрі на висоті 10-15 метрів над землею.
Загинули всі 96 осіб, які були на борту літака. Пасажири, які залишилися
живими після теракту, були застрелені спецгрупою ФСБ РФ.
Ця частина мого розслідування, яка описана вище, була опублікована
виданням «Український репортер» у статті
Літак з президентом Польщі Качинським був підірваний термобаричним
зарядом. Тих, хто вижив — пристрелили. Розслідування Григорія Омельченка
(+відео)

і в інтерв’ю виданню «Гордон» – «Омельченко: У ситуації, що склалася,
ліквідацію Путіна буде визнано законною за аналогією з убивством
Усами бен Ладена». Див. тут:
https://gordonua.com/ukr/publications/omelchenko-v-situatsiji-shcho-sklalasjalikvidatsija-putina-bude-viznana-zakonnoju-za-analogijeju-z-vbivstvom-usami-benladena-221115.html

4. В районі військового аеродрому «Смоленськ-Північний» навмисно
було створено туманно-димову аерозольну завісу, яка
повністю
сховала аеродром. Він став візуально невидимим для посадки літака.
Штучний туман приховав можливість бачити з землі вибух літака в
повітрі перед приземленням, а також бачити екіпажу, як російські
військові диспетчери НАВМИСНО заводять літак на посадку лівіше від
посадкової смуги на 150 метрів, а до початку смуги він не долітає до
600 метрів. Якби літак, навіть, не був підірваний вибухівкою, то в цій
ситуації на нього чекала катастрофа з великими трагічними наслідками
для пасажирів.
Детальніше у статті «Операція «ІС» («Україна молода», 15.04.2016)
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2800/283/97638/;
Подробиці ліквідації президента Польщі Качинського під кодовою
назвою “ІС”. Розслідування Григорія Омельченка
5. Розслідування терористичного акту (названого в Росії Смоленською
авіакатастрофою) НЕЗАКОННО очолив його замовник і організатор —
тодішній прем’єр-міністр, нині президент РФ Путін, який запропонував
Медведєву призначити його головою Державної комісії з
розслідування причин катастрофи польського літака. Див. статтю
«Бумеранг для Путіна» («Україна молода», 31.05.2016).

Путін – замовник і організатор терористичного акту проти Польщі

6. Вбивство президента Польщі Леха Качинського, польської військової
і політичної еліти було цинічною ПОМСТОЮ Путіна, який ненавидів
Качинського.
Лех Качинський був безкомпромісним критиком Росії серед усіх лідерів
країн ЄС. Він відкрито називав на весь світ РФ державою агресором.
Багато міжнародних політичних оглядачів називали його особистим
ворогом Путіна, як і Президента України Віктора Ющенка, який у 2004
році постраждав від «російського діоксину», і президента Грузії Міхеїла
Саакашвілі, якого, під час розмови з президентом Франції Саркозі 12
серпня 2008 року в Москві, Путін обіцяв «повісити за яйця».
7. У перші хвилини після знищення польського літака 10 квітня 2010
року офіційні посадові особи і російські ЗМІ повідомили про різний час
авіакатастрофи Ту-154: «10:41; 10:50; 10:56; 10:58; 11:00», кількість
заходів літака на посадку — від одного до чотирьох (насправді був
лише один!) — і відразу – основну версію, як уже встановлений факт:
«літак розбився через туман і помилку екіпажу», «на екіпаж чинився
тиск з боку Качинського посадити літак за будь-яку ціну» і навіть що
«Качинський був напідпитку», а «російський керівник польотів на
аеродромі тричі давав команду командиру екіпажу йти на друге коло,
але той не послухався і вперто хотів посадити літак».
Мною встановлено, що ця дезінформація була підготовлена завчасно,
щоб ввести в оману світову громадськість та сховати істинні причини
катастрофи літака Ту-154М (борт 101).
Подібне Росія робить постійно, щоб приховати сліди своїх злочинів. Так
вона робила після збиття малайзійського МН17, так вчиняє і під час
воєнної агресії проти України.

Путінська нацистська Росія
нездатна на покаяння
Пригадую, як під час візиту президента РФ Путіна до Польщі в 2002
році стався дипломатичний інцидент. Путін відмовився від спільного з
представниками Сейму покладання вінка до пам’ятника борцям
польського опору. І тільки після скандалу в пресі, під кінець візиту, було
вироблено персональне покладання «оберемка» квітів. І то без
офіційної церемонії.
7 квітня 2010 року свій виступ на Катинському меморіалі Путін звів
лише до того, що засудив тоталітаризм, від якого загинули поляки, але
не визнав цей злочин воєнним і не назвав конкретних імен, зокрема
Сталіна і Берії, за наказом яких були розстріляні польські
військовополонені. У його виступі звучав неприхований докір на
адресу Леха Качинського за виступ у Гданську 1 вересня 2009 року:
«…історія, яка написана ненавистю, не повинна інтерпретуватися в ім’я
інтересів конкретних осіб і конкретних політичних груп».
Іноземні журналісти, які були присутні на катинських заходах,
наголосили, що Путін не став схиляти голову на цвинтарі польських
офіцерів і просити прощення перед польською делегацією на чолі з
Туском, як це зробив свого часу у Варшаві канцлер Віллі Брандт.
Західні політичні експерти зауважили, що якби колишній офіцер КДБ
СРСР Путін попросив прощення, то поляки б це оцінили високо і
повірили б у щирість намірів російської Держдуми «відновити чесні
імена поляків, які загинули в Катині та інших місцях, вияснити всі
обставини трагедії», яка «від імені російського народу протягує руку
дружби польському народу».
Лише увечері 7 квітня, на спільній пресконференції з Туском, Путін на
запитання, чому він не говорить про злочин Сталіна, відповів, що
«пошуком винних повинна займатися прокуратура» і вказав на
«відповідальність НКВС і Берії».
18 квітня 2010 року президент РФ Дмитро Медведєв під час церемонії
поховання Леха Качинського і його дружини Марії у Кракові заявив:
«Катинська трагедія — це наслідок злочину Сталіна і його
приспішників».

Проте як і Путін, Медведєв не назвав розстріл польських полонених
воєнним злочином і злочином проти людяності і не попросив
прощення у поляків.
Цинізм Держдуми РФ
26 листопада 2010 року (через сім місяців після знищення польського
літака Ту-154) Державна Дума і Федеральні Збори Російської Федерації,
при протидії з боку фракції КПРФ, прийняли заяву «Про Катинську
трагедію і її жертви». У заяві, зокрема, відзначається: «Сімдесят років
тому були розстріляні тисячі польських громадян, які утримувались у
таборах для військовополонених НКВС СРСР і у в’язницях західних
областей України і Білорусії. Масові знищення польських громадян на
території СРСР під час Другої світової війни стали актом
вседозволеності тоталітарної держави. Опубліковані матеріали, які
багато років зберігались у секретних архівах, не лише розкривають
масштаби цієї страшної трагедії, а й засвідчують, що Катинський
злочин був вчинений за прямою вказівкою Сталіна та інших
радянських керівників…».
У заяві немає ні слова вибачення перед польським народом з боку
Росії як правонаступниці «тоталітарної держави», яка «масово
знищувала польських громадян». «Масові знищення поляків» вищий
законодавчий орган Росії не визнав ні актом геоциду, ні воєнним
злочином, ні злочином проти людства і людяності, а лише визначив їх
«актом вседозволеності» та «страшною трагедією». Безвинно
розстріляні польські полонені (військові і цивільні) до цього часу
Росією ні юридично, ні політично не реабілітовані. 21 857 розстріляних
польських полонених у заяві віднесені всього лиш до «тисяч
розстріляних»
Така заява російських парламентаріїв є проявом вищого ступеню
цинізму та аморальності Росії щодо пам’яті безвинно убієнних
польських військовополонених і польської інтелігенції, їх рідних та
всього польського народу.
На мою думку, визнання Росією (Путіним) «Катинського розстрілу»
воєнним злочином, злочином проти людяності, повна реабілітація всіх
розстріляних і відмежування від тоталітарного режиму Сталіна в СРСР,
який європейські інституції прирівняли до нацистського злочинного
режиму Гітлера в Німеччині, а злочини цих режимів визнали
злочинами проти людства і людяності, буде НЕ САМОПРИНИЖЕННЯМ

Росії перед світом і Європою, а визнанням здорового глузду,
шляхетністю і почуттям власної гідності, спокутою за гріхи радянського
тоталітарного режиму, шляхом ПРАВДИ до створення демократичного
громадянського суспільства.
Але це – не для фашистської путінської Росії. Чи здатна зробити крок
покаяння сьогоднішня Росія при нинішньому режимі Путіна?
Однозначно — ні!»,- написав я ще 6 квітня 2018 року у виданні
«Український репортер». https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/zlochyny-bezpokarannya-vid-katynskoyi-tragediyi-do-smolenskoyi-aviakatastrofy-rozsliduvannyagrygoriya-omelchenka.html

За всю свою багатовікову історію існування сутність російської імперії
зла не змінювалась, як би вона не називалася, починаючи з
ординського Московського царства і закінчуючи як Російська
Федерація. Зовнішня політика Росії — це тероризм, експансії, анексії,
агресії, загарбання чужих територій, поневолення народів і їх масове
знищення.
«Чи здатні народи Російської Федерації звільнитись від Путіна і його
фашистського режиму «Сталіна—Гітлера ХХІ століття»? Відповідь за
народами Росії, якщо хочуть бути вільними, а не рабами. Але
самознищення останньої імперії зла на планеті Земля — неминуче!»,наголосив я чотири роки тому виданню «Український репортер».
Президент країни, яка є членом НАТО, Качинський прийняв рішення
розмістити в Польщі військову базу США з їх системою протиракетної
оборони.
Після загибелі Леха Качинського глава уряду Польщі Дональд Туск
«заморозив» американську програму ПРО (протиракетна оборона).
Лише після перемоги на президентських і парламентських виборах
партії Качинського «Право і справедливість» Департамент оборони
США у лютому 2016 року підписав контракт з Польщею на будівництво
комплексної системи ПРО на її території біля населеного пункту
Редзиково. У 2018 році розпочалося розміщення американських
мобільних батарей iз ракетами середньої дальності SM-3. На сьогодні
будівництво американської військової бази завершене (справа
Качинського перемогла), що ще більше бісить Путіна.
Качинський жорстко і послідовно виступав проти будівництва
російського газогону «Північний потік-2» і заборонив його

будівництво через територію Польщі. Він розумів, що «Північний потік2» це геополітична зброя, якою Росія буде шантажувати і корумпувати
лідерів і чиновників Європейського Союзу, перетворюючи їх у агентів
політичного впливу Москви.
Терпіти далі таку жорстку антиросійську політику Качинського, який
мав усі шанси вдруге стати президентом Польщі восени 2010 року,
керівники Росії Путін і Медведєв НЕ МОГЛИ!
Все це в сукупності, на моє внутрішнє переконання, стало МОТИВОМ
вчинення терористичного акту Путіним за попередньою змовою з
Медведєвим і керівниками спецслужб Росії проти президента Польщі
Леха Качинського.
Детальніше про це читайте на сайті «Українського репортера»
Григорій Омельченко: “Я звинувачую Путіна в організації теракту
проти президента Польщі Качинського” (+відео)
Дивіться також на сайті «Український репортер»:


https://www.facebook.com/ukrreporter/videos/999017183606190/



https://www.facebook.com/ukrreporter/videos/1000405870133988/

***
Щоб покарати винних (прізвища встановлені і обнародувані) у
вчиненні терористичного акту проти Польщі необхідно створити
Міжнародний трибунал за рішенням Ради Безпеки ООН. Для цього
потрібно виключити РФ з ООН, щоб вона не скористалася правом вето
при голосуванні. Як держава агресор, Росія повинна бути вигнана з
ООН, за аналогією виключення СРСР з Ліги Націй в грудні 1939 року за
вчинення воєнної агресії проти Фінляндії. Юридичні і фактологічні
підстави для виключення РФ з ООН є. Я неодноразово про це писав.
Рішення за ООН…
Окрім того вважаю за потрібне скасувати «право вето», яким
володіють п’ять постійних членів Ради безпеки ООН (Велика Британія,
Китай, США, РФ, Франція) і зловживають ним. Рішення повинно
прийматися простою більшістю голосів всіх членів Радбезу ООН (15
країн) або 2/3 голосів при голосуванні за створення Міжнародного
трибуналу, використання Миротворчих сил ООН, пропозиції про

виключення з РБ чи ООН, яка затверджується рішенням ООН. Прийняте
рішення є обов’язковим для всіх держав-членів ООН.
Я неодноразово ставив це питання в ПАРЄ, НАТО, ООН.
«Продовжуючи залишатися світовою системою безпеки, ООН сьогодні
потребує грунтовної реформи. Останні роки діяльності ООН
засвідчують про низьку її ефективність у сфері раннього
попередження і запобігання воєнних конфліктів, що призвело до
масштабних воєн в Афганістані, Югославії, Іраку, Африці, Чечні, Грузії,
конфліктів в Європі і на Близькому Сході.
У міжнародних відносинах становляться нормою подвійні стандарти,
лицемірство і брехня, диктат права сили, інформаційні війни,
економічний і енергетичний шантаж і погрози, втручання у
внутрішні справи, в тому числі і за допомогою військової сили.
Особливо цим небезпечним вірусом заражені ядерні зверх держави, про
існування яких ми недавно почули на 64-й сесії ГА ООН від президентів
США і РФ.
У світі і Європі як і раніше зберігаються небезпечні передумови і
посилюючі тенденції до нових воєнних агресій і збройних конфліктів.
Особливо агресивною стала зовнішня політика та імперіалістичні
амбіції члена Ради безпеки ООН, ядерної Росії, яка стала
правонаступницею радянської імперії і в незаконний, шахрайський
спосіб отримала місце в ООН і Раді безпеки замість зниклого СРСР»
(фрагмент мого виступу на сесії ПАРЄ 1 жовтня 2009 року по питанню
«ООН: реформа і держави-члени Ради Європи» – документ 12018).
***
Користуючись нагодою хочу подякувати читачам за їх відгуки,
пропозиції і критичні зауваження, які допомогли в розслідуванні.
Особлива подяка головному редактору «Українського репортера»
Леоніду Фросевичу і головному редактору «України молодої» Михайлу
Дорошенку за опублікування матеріалів розслідування та моїм
помічникам, прізвища яких не можу назвати, які допомагали у
встановленні Правди у цій справі. Бережи вас Бог!
Світла, вічна пам’ять безвинно убієнним полякам…

Запаліть сьогодні, 10 квітня
поминальну свічку пам’яті…

Речник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) заявив: «Своїми злочинами
Путін накликав на себе осудження на пекельні муки». Архієпископ
порадив прочитати 108-й псалом, що, на, його думку, буде дієвим
способом виявити ставлення до Путіна.
Псалом 108. Від ворога.
https://www.youtube.com/watch?v=IbDnqvqTL3g
Молимося разом за Україну, яка рятує Світ від фашизму і нацизму
Московії, щоб вона впала. Амінь.
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ МОСКОВІЇ!

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,
Герой України, кавалер ордену ООН
«Діяння на благо народів»,
генерал-лейтенант СБУ,
народний депутат України 2-6 скликань,
член ПАРЄ (2006 – 2010)

