
 

 

НОВІ ЦІЛІ ПУТІНА: ЗНИЩИТИ ЄВРЕЙСЬКІ СВЯТИНІ 

В УКРАЇНІ В ОБМІН ЗА ОТРИМАНІ ІРАНСЬКІ БЕЗПІЛОТНИКИ 

 

 

Знімок зустрічі старих маразматиків карлика-путіна і  
аятоли хаменеї став джерелом мемів 

 

Цей допис адресований в першу чергу військово-політичному 

керівництву України та Ізраїлю з метою запобігти кровавій цинічній  

провокації, яку запланував кремлівський карлик путін, що може 

призвести не лише до знищення єврейських святинь в нашій країні, 

а й до великих людських жертв.  

Проведення путіним релігійно-терористичного акту буде також 

ударом по іміджу  України і  приниженням єврея Володимира 

Зеленського на міжнародній арені. 

Проаналізуємо деякі події у їх хронологічному порядку і зробимо 

висновки щодо можливого ракетного удару (ймовірність якого 

дуже висока – майже стовідсоткова!) по єврейським святиням в 



Україні, який планує вчинити «божевільний з ядерною кнопкою» 

путін.  

Іранські безпілотники в обмін на що? 

Ще 12 липня радник президента США з питань національної 

безпеки Джейк Салліван заявив, що росія звернулася до Ірану з 

проханням надати сотні безпілотників (в тому числі бойові) для 

війни в Україні. Салліван зазначив, що поки не відомо, чи надав 

Тегеран росії які-небудь дрони.  

У відповідь прессекретар МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що 
співробітництво між Іраном і росією «бере свій початок ще до 
початку війни в Україні, і в останній час в цій сфері не відбулося 
ніяких конкретних подій».  

Пізніше Салліван зазначив, що російські чиновники мінімум двічі 
відвідували аеродром в Ірані, щоб оглянути безпілотники, які росія 
хоче закупити для використання у війні проти України. 

Україна в свою чергу призвала Іран не допомагати агресору зброєю, 
а США заявили, що будуть введені нові санкції проти Ірану, якщо 
той вирішить продати російській армії свої безпілотники. 

 

Відзначу, що США визнали Іран і Північну Корею державами-
спонсором тероризму – на них як і на росію накладені 
багаточисельні міжнародні санкції. Проте Державний департамент і 



президент США Джо Байден до цього часу не визнали росію 
державою-спонсором тероризму, хоча підстав для цього більш ніж 
достатньо.  

Путінська росія сьогодні є не лише спонсором тероризму, вона є 
ДЕРЖАВОЮ-ТЕРОРИСТОМ, а путін – ТЕРОРИСТ НОМЕР ОДИН У 
СВІТІ!   

Принизливий візит до Ірану 
19 липня путін здійснив перший візит до далекого зарубіжжя від 
початку повномасштабної війни росії проти України. Він відвідав 
Іран, де зустрівся з місцевим президентом Ібрагімом Раїсі, 
верховним лідером країни Алі Хаменеї (на фото) і президентом 
Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.  
Візит путіна відбувся у рамках Астанинського формату переговорів, 
спрямованого на врегулювання ситуації у Сирії. Іран і росія 
підтримують там центральну владу на чолі з авторитарним 
президентом Башаром Асадом, Туреччина – озброєну опозицію на 
півночі країни.  
Ще однією із тем переговорів стала війна росії в Україні.  
 
Офіційні особи Тегерана є одними з небагатьох у світі, що 
відкрито підтримали позицію росії у війні проти України.  
 
Напередодні візиту російський «Газпром» й іранська національна 
нафтогазова компанія NIOС підписали меморандум про 
взаєморозуміння щодо інвестиційних проєктів на суму 40 мільярдів 
доларів. Експерти розцінили цю інвестицію як хабар путіна Ірану.  
Економіка Ірану, як і росії, перебуває під найжорсткішими 
санкціями Заходу, політики двох країн заявляють про розширення 
співробітництва на тлі ізоляції російської економіки. 
Після переговорів сторони не повідомили чи були укладені угоди 
про продаж росії безпілотників.  
 
Країни Заходу запідозрили, що Іран може надати технічну 
підтримку Москві, поставивши їй безпілотні військові апарати. Але 
Тегеран це заперечував. 



У Білому домі заявили, що поїздка путіна до Тегерана показала, 
наскільки ізольованою стала росія. Речник Ради національної 
безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що поки немає жодних 
ознак того, що Іран передав безпілотники росії. 
На думку політологів, принизливий візит путіна до Ірану був 
пов’язаний з закупівлею БПЛА (безпілотних літальних апаратів).  
 
Через два дні після завершення візиту путіна (21 липня) 
командувач Сухопутними військами Ірану Кіомарс Хейдарі заявив 
про можливість експорту безпілотних літальних апаратів та іншої 
зброї до «дружніх країн», повідомило видання Tasnim news.  

«Іран готовий експортувати військову техніку та зброю до дружніх 
країн», - заявив Хейдарі. 
 
В Ірані почали навчання для російських військовослужбовців, які 
були явною ознакою намірів росії закуповувати безпілотники у 
Тегерану для подальшого їх використання у війні проти України, 
повідомило американське CNN. 

 

Іранські безпілотники в росії 

24 липня російські провладні телеграм-канали повідомили, що Іран 

продав росії ударно-розвідувальні БПЛА «Shahed 129». Партія 

іранських дронів відправлена Каспійським морем до росії. Надалі 

військовий вантаж через Астрахань і Волгоград планується 

доставити на кордон України.  

Зауважу, що зазначений телеграм-каналами маршрут доставки 

іранських безпілотників в росію був дезінформацією. Вони були 

доставлені транспортними літаками. 
 

https://www.tasnimnews.com/en/news/2022/07/19/2745278/iran-ready-to-export-advanced-military-equipment-commander
https://edition.cnn.com/2022/08/09/politics/russia-training-drones-iran/index.html


 



 

Військові експерти зазначають, що основу вантажу складають важкі 

ударні дрони «Shahed 129». При його розробці були взяті за основу 

ізраїльський дрон Hermes 450 і американський MQ-1 Predator. 

Довжина фюзеляжу "Shahed 129" становить 8 метрів. Розмах крил - 
16 метрів. Заявлене бойове навантаження – до 400 кг. Швидкість 
польоту – до 150 км/год з радіусом - до 200 км. Заявлена дальність 
польоту до 1700 км. Розробники стверджують, що безпілотник 
може перебувати в повітрі до 24 годин. 

13 серпня іранський аналітик Елайджа Маньє повідомив ЗМІ, що 

«росія купила тисячу іранських безпілотників». Угоду уклали після 

того, як Іран передав росії кілька дронів та тренажер, на якому 

тренувалися російські військові.  

За інформацією Маньє, перші іранські БПЛА вже застосували у війні 

з Україною. 

«Це безпрецедентний крок для супердержави, яка купує свої 

безпілотники в Ірану. А Тегеран вважає це визнанням своєї 

військової промисловості», — йдеться у повідомленні. 

 
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр 30 серня на брифінгу 
підтвердила поширювану до того у ЗМІ інформацію, що, за даними 
США, росія отримала від Ірану бойові безпілотні літальні апарати. 
«За нашими даними, росія отримала від Ірану безпілотники серії 
Mohajer-6 та Shahed протягом кількох днів у серпні. На російські 
транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в 
Ірані, потім вони вилетіли з Ірану до росії. Це ми бачимо, такі наші 
оцінки», – сказала вона.  
Представниця Білого дому не прокоментувала, чи готується Росія 
застосувати іранські безпілотники в Україні, про що раніше 
повідомляли ЗМІ. 
 
Представники розвідки США вважають, що під час випробувань 
багато безпілотників, які росія закупила в Ірану, зазнали численних 
пошкоджень, були несправні, тому незрозуміло, наскільки вони 
змінять правила гри для росіян після розгортання. 

https://www.youtube.com/watch?v=6rRgC4b9SDs
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/08/30/7145813/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/08/30/7145813/


Водночас перший заступник речника Державного департаменту 
США Ведант Патель на брифінгу офіційно підтвердив, що, за 
даними Вашингтона, росія має намір використовувати отримані від 
Ірану дрони на полі бою в Україні». 
«Російські військові страждають від великої нестачі поставок в 
Україні частково через санкції та експортний контроль, що змушує 
Росію покладатися на ненадійні країни, такі як Іран, щодо поставок 
та обладнання. Ми продовжуватимемо рішуче впроваджувати всі 
санкції США щодо торгівлі зброєю Росією та Іраном і будемо 
підтримувати наших партнерів у всьому регіоні на тлі іранської 
загрози», – наголосив він. 
 
Нагадаю, що у липні Білий дім вперше публічно попередив, що 
Іран планує поставити росії сотні озброєних безпілотників. А у 
серпні стверджувалося, що російські офіційні особи двічі 
відвідували Іран, щоб організувати їхній трансфер. 
Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-
Абдуллахіан заперечував, що Тегеран збирається продати Москві 
сотні безпілотників для війни в Україні. 
Лише в кінці серпня стало достовірно відомо, що росія отримала 
від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час 
її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики 
Вашингтону до Тегерана не робити цього. 
Про це 25 серпня повідомила агенція АР з посиланням на дані 
західної розвідки, представники якої стверджують, що іранські 
дрони уже в росії і готові до використання. 
 
Зверніть увагу, що інформація про отримання росією іранських 
дронів з’явилася в момент, коли США і ЄС намагаються реанімувати 
Іранську ядерну угоду 2015 року, яка обмежувала ядерну програму 
Тегерана в обмін на зняття санкцій. 
Нагадаю: у липні 2015 року у Відні п’ять постійних країн-членів Ради 
Безпеки ООН (США, Великобританія, Франція, Росія, Китай), 
представники Європейського Союзу підписали з Іраном Спільний 
всеосяжний план дій (СВПД). Ця угода мала зупинити розробку 
ядерної зброї Тегераном (обмеження програми збагачення урану) в 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-30-22/h_5859f2f30e8d4c0d6c3cdb2de74629e0
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/12/7143016/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/08/10/7144793/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/08/10/7144793/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/13/7143110/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/08/26/7145646/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/08/26/7145646/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-middle-east-iran-united-states-d7802180c7ecbdbe5cd06ee72c6d18f7


обмін на скасування міжнародних санкцій проти Ірану. Документ 
отримав назву «Ядерна угода». 
  
30 квітня 2018 року прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 
заявив, що його держава отримала беззаперечні докази того, що 
іранська ядерна програма існує й досі. За його словами, агенти 
ізраїльської розвідки виявили документи про розробку зброї 
масового знищення в Тегерані ще в лютому 2016 року, однак 
викрасти їх вдалося тільки у січні 2018. Отриману ізраїльською 
розвідкою інформацію зберігають у 55 тисячах файлах і на 183 
компакт-дисках.  
«Іранські лідери неодноразово заперечували, що коли-небудь 
мали ядерну зброю. Сьогодні я тут, щоб розповісти вам одну річ – 
Іран брехав. Тегеран весь цей час зберігав і покращував ядерні 
технології. Країна на найвищому рівні планувала надалі 
розбудовувати ядерну зброю», – заявив Нетаньяху. 
У конфіденційній доповіді МАГАТЕ зазначалося, що Іран продовжує 
збільшувати запаси урану, збагаченого вище від відсотка, 
дозволеного ядерною угодою 2015 року. 
 
Після оприлюднення ізраїльською розвідкою резонансної 
інформації президент США Дональд Трамп прийняв рішення про 
вихід з угоди СВПД та розпочав кампанію максимального тиску на 
Іран за допомогою жорстких санкцій.  
«Ця угода – катастрофічна. Вона не зупиняє ядерну програму Ірану, 
не дає змогу зупинити розробку балістичних ракет. Завдяки цьому 
договору іранський режим отримав мільярди доларів, щоб і надалі 
спонсорувати терористичні організації», – зазначив Трамп. 
 
Вихід США з «Ядерної угоди» викликав велике незадоволення і 
занепокоєння європейських партнерів. Тегеран в свою чергу 
припинив виконання Спільного всеосяжного плану дій.  
На думку представників Ізраїлю, санкції проти Ірану слід посилити 
та створити реальну загрозу військових дій після того, як 
переговори у Відні про повернення до «Ядерної угоди» 2015 року 
не дали результатів. Ізраїль погрожує Ірану завдати превентивного 



удару по його ядерним об’єктам, щоб той не виготовив атомну 
бомбу.  
Експерти вважають, що головне завдання Ізраїлю – повністю і 
безповоротно знищити ядерну програму Ірану силовими 
методами. Москва підтримує Тегеран, але навряд чи путін захоче 
втручатись у ізраїльсько-іранський воєнний конфлікт. Адже росія 
зараз майже повністю нейтралізована.  
 
9 квітня 2018 року прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху був  у 
Москві на запрошення кривавого карлика путіна.  
 

 
Нетаньяху  і путін на акції «безсмертний полк" на Красній площі в Москві. 

 
Як стверджують військові експерти, він показав путіну досить цікаву 
частину “Ядерного архіву”, який викрала ізраїльська розвідка.  
Наявні в Ізраїлі документи – це доказ того, що попри договори 
про нерозповсюдження зброї масового знищення та санкції 
Радбезу ООН, росія передавала Ірану технології та матеріали для 
створення ядерної зброї, а це – міжнародний воєнний злочин. 
 
«Бункерному карлику» важливо, щоб документи не були 
оприлюднені перед світовою спільнотою і не набули міжнародного 
розголосу, бо це може призвести до жахливих наслідків для росії.  
У військово-політичного керівництва московії є лише два шляхи: 
або їхній президент – міжнародний терорист і воєнний злочинець і 
з ним треба щось робити (усунення з поста президента у будь-який 



спосіб), а росія – держава ізгой-спонсор міжнародного тероризму 
як Північна Корея, або Москва не втручаються в ізраїльсько-
іранський воєнний конфлікт. 
Бункерний путін вибрав шлях  не реагувати на бомбардування і 
ракетні удари ізраїльською армією позицій іранських військових у 
Сирії. 
 
Детальніше на цю тему  читайте аналітичний матеріал Артема 
Голуба у статті   «Ядерний глухий кут: чи почнеться нова війна на 
Близькому Сході» за 18 травня 2018 року (див. тут: 
https://uain.press/articles/yadernyj-gluhyj-kut-chy-pochnetsya-nova-
vijna-na-blyzkomu-shodi-817727).   
 
Ще одне зауваження. Противники «Ядерної угоди» кажуть, що 
скасування санкцій проти Тегерана може дозволити росії посилити 
свої військові дії в Україні та обійти обмеження, накладені після 
початку повномасштабного вторгнення, зокрема шляхом 
переправлення нафти та інших товарів через Іран. 
Поставши перед економічними санкціями та обмеженнями 
постачання через вторгнення в Україну, росія все частіше 
звертається до Ірану як до ключового партнера та постачальника 
зброї. 
 
Безпілотники в обмін на  
знищення єврейських святинь  
 
Від джерел в Тегерані і Москві, які заслуговують на довіру,  я 
отримав конфіденційну інформацію (яка заслуговує на особливу 
увагу!), що в обмін за отримані іранські безпілотники путін 
повинен нанести ракетні удари по єврейським святиням в Україні: 
єврейському Центру «Менора» і синагозі  «Золота Троянда» в 
Дніпрі, по могилі цадика Рабі Нахмана на старому єврейському 
кладовищі в Умані і комплексу споруд «Український Єрусалим» в 
Зарваниці на Тернопільщині. 
 
Зауважу: інформація отримана від двох різних незалежних 

джерел, вони  ніколи не перетиналися і не викликали у мене 

https://uain.press/articles/yadernyj-gluhyj-kut-chy-pochnetsya-nova-vijna-na-blyzkomu-shodi-817727
https://uain.press/articles/yadernyj-gluhyj-kut-chy-pochnetsya-nova-vijna-na-blyzkomu-shodi-817727


сумнівів за весь час нашого спілкування. Повідомлення, що 

надавалися ними раніше, завжди підтверджувалися. 

Наприклад, один із моїх іранських друзів ще у 2001-2002 роках 

допоміг нам (мені і моєму побратиму Анатолію Єрмаку) викрити 

міжнародну організовану злочинну організацію у складі громадян 

України, Росії, Австралії, Ірану та інших країн, яка за сприянням  

президента Кучми і керівників МО і СБУ займалася контрабандною 

поставкою українських крилатих ракет Х-55 та іншого озброєння в 

Іран. Один із співучасників злочину був засуджений, решта 

загинули при загадкових обставинах в автомобільних катастрофах, 

ще один був задушений у Лук’янівському слідчому ізоляторі в 

Києві. 

Детально про це читайте тут:  

1). https://korrespondent.net/ukraine/politics/113235-v-ukraine-

nazrevaet-novyj-oruzhejnyj-skanda  

2). https://m.day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/raketniy-skandal         

Інший іранський друг допоміг мені встановити обставини знищення  
8 січня 2020 року пасажирського «Боїнга» авіакомпанії 
«Міжнародні Авіалінії України», який  виконував рейс PS752 за 
маршрутом Тегеран – Київ. Менш ніж за дві години після падіння 
літака, я уже знав, що він був збитий підрозділом ППО Корпусу 
вартових ісламської революції двома ракетами «Тор» російського 
виробництва, поставлених в Іран росією. 
 
За допомогою іноземних джерел мною було встановлено, що  
український пасажирський “Боїнг” в небі над Іраном було збито 
навмисно. Контррозвідка Корпусу вартових ісламської революції 
одержала від спецслужб росії інформацію, що на борту літака 
перебуває агент, який допоміг спецназу США ліквідувати генерала 
Касема Сулеймані, що командував елітним спецпідрозділом “Кудс” 
у складі Корпусу вартових ісламської революції. 
Це сталося 3 січня 2020 року під час ракетного удару по автоколоні 
в районі аеропорту Багдада. Газета Washington Post писала, що 

https://korrespondent.net/ukraine/politics/113235-v-ukraine-nazrevaet-novyj-oruzhejnyj-skanda
https://korrespondent.net/ukraine/politics/113235-v-ukraine-nazrevaet-novyj-oruzhejnyj-skanda
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/raketniy-skandal


удар по колоні автомобілів завдали, імовірно, безпілотники. Окрім 
Сулеймані загинуло ще семеро осіб з його близького оточення. 
Генерала Сулеймані неофіційно називали другою особою в державі 
після Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Прогнозували, 
що він буде майбутнім президентом країни. 
Підрозділ “Кудс”, який очолював Сулеймані, підпорядковується 
безпосередньо аятолі Хаменеї, спеціалізується на терористичних 
операціях за кордоном. 
 
Від своїх закордонних друзів я отримав інформацією, що Сулеймані 
чотири рази відвідував Москву, де зустрічався з путіним. Вони були 
у дружніх стосунках, путін нагородив генерала Сулеймані орденом 
«Дружби». Сулеймані був серед тих, хто радив Путіну розпочати 
воєнну кампанію в Сирії.  
Чи ж варто говорити про те, що путін сприйняв ліквідацію 
Сулеймані як випад особисто проти себе? Кривавий кремлівський 
карлик, який називав терориста Сулеймані «мій друг Касем», був у 
глибокій скорботі. У Москві під посольство Ірану несли квіти у 
зв’язку з ліквідацією вбивці-генерала… 
 

 
 
«Генерал Сулеймані активно розробляв плани нападу на 
американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і у всьому 
регіоні. Цей удар був спрямований на те, щоб стримати майбутні 
плани іранських атак. Сполучені Штати будуть продовжувати 



вживати всіх необхідних заходів для захисту наших людей і наших 
інтересів, по всьому світу», – йшлося в заяві Пентагону.  
Наказ на знищення генерала Сулеймані віддав президент США 
Дональд Трамп. 
 
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї одразу ж пригрозив США 
«страшною помстою» за вбивство Сулемайні й оголосив триденну 
жалобу. 
Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав те, що 
сталося, «вкрай небезпечною і нерозумною ескалацією». 
Представник іранського уряду заявив, що Рада безпеки країни 
проведе позачергове засідання, щоб обговорити «злочинний 
напад» на генерала Сулеймані.  
Авіаудар по кортежу Сулеймані завдали через кілька днів після 
спроби протестувальників у Багдаді взяти штурмом американське 
посольство. У Вашингтоні заявили, що напад на дипмісію було 
скоєно за розпорядженням генерала Сулеймані. 
За інформацією американських військових, Сулеймані і його загони 
“Кудс” несуть відповідальність за загибель сотень і поранення тисяч 
американських військових, а також військовослужбовців 
міжнародної коаліції. 
 

 
7 січня 2020 р. Тегеран. Похорони терориста-«мученика» генерала 

Сулеймані. Релігійний фанатик аятола Хаменеї біля труни Сулеймані. 
 

Помста за смерть Сулеймані не забарилася. У відповідь на 
ліквідацію свого генерала Іран провів операцію «Мученик 



Сулеймані» — в ніч на 8 січня 2020 року авіабазу США Айн-аль-Асад 
близько двох годин обстрілювали ракети. Вона була не єдиним 
американським об’єктом в Іраку, повідомив помічник глави 
Пентагону Джонатан Гоффман. Було завдано ракетного удару також 
по військовій базі міжнародної коаліції в Ербілі, столиці Іракського 
Курдистану. 
 
Перед тим, як вдарити ракетами по американських укріпленнях 
Іран привів своє військо до найвищого ступеня боєготовності. 
Мною встановлено, що в ніч на 8 січня на командних пунктах 
протиповітряної оборони Корпусу вартових ісламської революції 
(від ракетного дивізіону до центрального командного пункту) 
чергували російські офіцери. 
За допомогою російських спецслужб Іран встановив, хто допоміг 
«вирахувати» маршрут генерала Сулеймані в Іраку і потім навести 
американські ракети на його кортеж. За моїми даними росіяни 
відслідкували все, що відбувалося в зоні руху Сулеймані, всі 
системи зв’язку та інше. І запідозрили, що генерала Сулеймані здав 
спецслужбам США хтось із наближених до нього іранців. 
Інформацію про американського «крота» російські спецслужби 
передали  керівництву  Корпусу вартових ісламської революції. 
Щоб уберегти свого агента від провалу, спецслужби США вирішили 
негайно вивезти його з сім’єю з Ірану, подбавши про зміну їх 
прізвищ і надавши їм відповідні документи. Визначили, що 
найбільш безпечним маршрутом є авіарейс Тегеран – Київ.  
Контррозвідка Корпусу вартових ісламської революції довідалася, 
що агент перебуває на борту українського «Боїнга», який уже був у 
польоті і набирав висоту. Рішення збити пасажирський літак було 
прийнято на найвищому командному рівні Корпусу і ухвалено 
іранським «духовним» лідером – «дияволом» аятолою Хаменеї.  
 
На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед 
жертв авіакатастрофи — 11 українців, 82 громадяни Ірану, 63 — 
Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по троє громадян 
Німеччини та Великої Британії. 
 



Для керівників і «духовного» лідера Ірану, які віддали наказ збити  
пасажирський лайнер заради «страшної помсти», життя десятків 
невинних людей не вартувало нічого. 
Мовчить і світ. Лідери країн, громадяни яких були навмисно вбиті 
керівництвом Ірану, не проявляють належної активної позиції і 
принциповості для встановлення справедливості. Як результат – 
замовники і виконавці цього теракту, який забрав життя 176 людей 
не покарані й досі. Іран відчуває за своєю спиною підтримку росії – 
такої ж держави-терорист як і він сам… 
 
Більш детально про це читайте на сайті Українського репортера 
«Григорій Омельченко: Іран розправився зі своїм зрадником, 
збивши український «Боїнг»: 
1). https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/iran-rozpravyvsya-zi-svoyim-

zradnykom-zbyvshy-ukrayinskyj-boying-versiya-grygoriya-omelchenka.html  

2). https://ukrreporter.com.ua/politic/vidgomin-avikatastrofy-litaka-

mau-v-nebi-tegerana-iran-roztoptav-mizhnarodne-pravo.html 

 3). https://ukranews.com/ua/news/755440-katastrofa-litaka-mau-

litak-v-irani-mogly-zbyty-ne-vypadkovo  

Нагадаю, що в день збиття українського літака з таємним візитом в 
Омані перебували Зеленський і Єрмак. Чому вони туди полетіли, 
що там робили, з ким зустрічалися і чому так довго поверталися в 
Київ на літаку секретаря Ради безпеки росії Патрушева, на якому він 
прибув в Оман, читайте у моїй статті  «Домашні завдання 

Зеленського: «вагнергейт» та «токсичні» Коломойський і Єрмак». 
https://censor.net/ru/blogs/3287519/domashn_zavdannya_zelenskogo_vag
nergeyit_ta_toksichn_kolomoyiskiyi_rmak   

https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/iran-rozpravyvsya-zi-svoyim-zradnykom-zbyvshy-ukrayinskyj-boying-versiya-grygoriya-omelchenka.html
https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/iran-rozpravyvsya-zi-svoyim-zradnykom-zbyvshy-ukrayinskyj-boying-versiya-grygoriya-omelchenka.html
https://ukrreporter.com.ua/politic/vidgomin-avikatastrofy-litaka-mau-v-nebi-tegerana-iran-roztoptav-mizhnarodne-pravo.html
https://ukrreporter.com.ua/politic/vidgomin-avikatastrofy-litaka-mau-v-nebi-tegerana-iran-roztoptav-mizhnarodne-pravo.html
https://ukranews.com/ua/news/755440-katastrofa-litaka-mau-litak-v-irani-mogly-zbyty-ne-vypadkovo
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https://censor.net/ru/blogs/3287519/domashn_zavdannya_zelenskogo_vagnergeyit_ta_toksichn_kolomoyiskiyi_rmak


 

 

Літак Патрушева, на якому Зеленський повернувся в Київ 

Ще приклад надійності моїх конфіденційних джерел в росії, які 

допомогли встановити, що літак, в якому перебувала делегація на 

чолі з президентом Польщі Лехом Качинським, був підірваний 

вибухівкою російськими спецслужбами при заході на посадку на 

Смоленський аеродром 10 квітня 2010 року. 

Знайдіть час прочитати матеріали мого приватного розслідування 

про обставини знищення польського літака, опублікованого на сайті 

Український репортер. Запевняю, не пожалієте витраченого часу.  

Частина 1. 

▪ “Злочини без покарання: від Катинської трагедії до 
Смоленської авіакатастрофи. Розслідування Григорія 
Омельченка” 

 Частина 2. 

▪ Путінський план знищення польського президента 
Качинського. Розслідування Григорія Омельченка 

Частина 3. 

▪ Подробиці ліквідації президента Польщі Качинського під 
кодовою назвою “ІС”. Розслідування Григорія Омельченка 

Частина 4. 

▪ Літак з президентом Польщі Качинським був підірваний 
термобаричним зарядом. Тих, хто вижив — пристрелили. 
Розслідування Григорія Омельченка (+відео) 

https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/zlochyny-bez-pokarannya-vid-katynskoyi-tragediyi-do-smolenskoyi-aviakatastrofy-rozsliduvannya-grygoriya-omelchenka.html
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https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/litak-z-prezydentom-polshhi-kachynskym-buv-pidirvanyj-termobarychnym-zaryadom-tyh-hto-vyzhyv-prystrelyly-rozsliduvannya-grygoriya-omelchenka.html
https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/litak-z-prezydentom-polshhi-kachynskym-buv-pidirvanyj-termobarychnym-zaryadom-tyh-hto-vyzhyv-prystrelyly-rozsliduvannya-grygoriya-omelchenka.html
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Частина 5. 

▪ “М’які варіанти” терориста Путіна, що вели до загибелі літака з 
президентом Польщі Качинським. Розслідування Григорія 
Омельченка (+відео) 

Частина 6. 

▪ Григорій Омельченко: “Я звинувачую Путіна в організації 
теракту проти президента Польщі Качинського” (+відео) 

«Убивці президента Польщі Лєха Качинського, його дружини, 

польської політичної і військової еліти не покарані досі» (див. тут: 
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/ubyvtsi-prezydenta-

polshhi-lyeha-kachynskogo-jogo-druzhyny-polskoyi-politychnoyi-i-

vijskovoyi-elity-ne-pokarani-dosiyi-elity-ne-pokarani-j-dosi.html).   
 

План путіна в дії 

В ніч на суботу, 3 вересня, за наказом путіна рашисти випустили 

п’ять крилатих ракет «Калібр» по місту Дніпро. Підрозділи 

протиповітряної оборони збили всі п’ять ракет. Про це повідомило 

Повітряне командування України «Схід».  

В неділю я отримав конфіденційну інформацію, що дві із збитих  

ракет були запрограмовані на влучання по Центру «Менора» - 

найбільшого у світі єврейського громадського комплексу і 

центральної синагоги Дніпра «Золота Троянда», які розташовані в 

єдиному комплексі за адресою вул. Шолом-Алейхема, 4/26.  

У ці ракети були введені координати знаходження «Менори» і 

«Золотої Троянди» (на фото). 
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Дякуючи високому професіоналізму українських захисників – Богів 

ППО, людських жертв і руйнувань єврейських святинь вдалося 

уникнути. Чи надовго? 

8 серпня рашисти завдали ракетного удару по Уманському району 

Черкаської області. Ракету вдалося знищити, але її уламки 

пошкодили цивільну інфраструктуру міста, де виникла пожежа. 

Двоє людей отримали поранення, одна з них померла в лікарні.  

В Умані на старому єврейському кладовищі (вул. Григорія Косинки, 

1) знаходиться святиня хасидів – могила цадика Рабі Нахмана, на 

яку щорічно прибувають тисячі паломників з Ізраїлю та інших країн 

світу аби у вересні відзначити юдейський новий рік (Рош Ха-Шана). 

Станом на 5 серпня до Умані приїхало майже півтисячі вірян. 

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив: «Поблизу Умані 
була збита російська ракета, яка завдала шкоди цивільній 
інфраструктурі. Якщо такі атаки з боку росії відбудуться в місяці 
Тишрей (вересень), вони можуть спричинити, не дай Бог, багато 
жертв серед євреїв, які відвідують Умань з усього світу». 

Ціллю ракетного удару рашистів (за отриманою конфіденційною 

інформацією) були визначені єврейське кладовище і  могила Рабі 

Нахмана (на фото). 

 

Нагадаю, що бункерний вбивця путін любить приурочувати свої 

криваві злочини до різних дат. Чим не привід для нанесення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0.jpg


ракетного удару по могилі цадика Рабі Нахмана на єврейський 

новий рік? З вечора  25 вересня (неділя) до ночі 27 вересня 

(вівторок) паломники-хасиди, які уже прибули в Умань, будуть 

відзначати на священному для них місці новий рік (Рош Ха-Шана).  

28 вересня (середа) – Пост Гедалії в Ізраїлі (Дата на 2022 рік, צֹום 

ָיה ַדלְּ  день жалоби і посту, що відзначається 3-го тішрея, на - גְּ

наступний день після Рош Ха-Шана в пам'ять про вбивство Гедалії 

бен Ахикама - останнього намісника Іудеї, призначеного 

вавилонянами після руйнування Першого храму). 

Нагадаю, 1 березня під час обстрілу Києва москалі нанесли ракетні 

удари по меморіалу Голокосту «Бабин Яр». Загинуло п’ять осіб, ще 

п’ятеро отримали поранення.              

Обстріл меморіалу став одною з тем розмови президентів США і 

України - Байдена і Зеленського. 

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід засудив атаку Росії на 

єврейський цвинтар біля меморіалу памʼяті Голокосту.   

«Ми засуджуємо атаку на єврейський цвинтар біля меморіалу 

пам’яті Голокосту євреїв Києва та вбивства єврейського народу в 

Бабиному Яру. Ми закликаємо зберігати та поважати святість цього 

місця», – заявив Лапід. 

Ізраїль: ми засуджуємо  

агресію росії проти України 

Після переговорів міністра оборони України Олексія Резнікова та 
Ізраїлю Бені Ганца 20 квітня Ізраїль уперше від початку 
повномасштабної війни ухвалив рішення передати Україні 
оборонну допомогу. Як посередник в українсько-російській війні 
Ізраїль засудив російське вторгнення, хоча раніше обмежувався 
лише гуманітарною допомогою.  

В ефірі Українського радіо Надзвичайний та Повноважний Посол 
Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив: «Позиція Ізраїлю щодо 
війни в Україні зрозуміла, прозора і була неодноразово сказана 
ізраїльським керівництвом. Ми засуджуємо агресію проти України. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=202442


Ми засуджуємо те, що відбувається в містах України, вбивства 
мирних громадян і, безумовно, підтримуємо Україну в багатьох 
питаннях з багатьох тем, насамперед гуманітарних. Нещодавно 
було ухвалено рішення передати Україні декілька тисяч касок та 
бронежилетів, які призначаються для рятувальних служб. Наша ціль 
— зберегти життя та допомогти якомога більшій кількості українців, 
- наголосив Міхаель Бродський (на фото).   

 

 

«Саме тому ми від початку воєнних дій стали активно допомагати в 
Україні у гуманітарних питаннях, зокрема передали кілька тонн 
гуманітарної допомоги, відкрили польовий шпиталь недалеко від 
Львова, доставили генератори для лікарні, взяли на лікування в 
Ізраїлі десятки постраждалих, зокрема постраждалих від 
бомбардувань та ракетних обстрілів. Також прийняли у себе дітей з 
дитячої лікарні «Охматдит» у Києві. Можна довго перераховувати 
ту допомогу, яку Ізраїль надає і продовжуватиме надавати. 

Я не хочу загадувати, як далі здійснюватиметься ізраїльська 
допомога Україні. Але наша участь у зустрічі на базі «Рамштайн» — 
це ще одне підтвердження того, що Ізраїль підтримує Україну і 
разом з іншими західними країнами готовий надати допомогу в тій 
важкій та трагічній ситуації, в якій вона опинилася. Ізраїль готовий 
зробити все, аби наблизити мир в Україні», - зазначивив Міхаель 
Бродський.  



Повне інтерв’ю Надзвичайного та Повноважного Посла Ізраїлю в 
Україні Міхаеля Бродського Українському радіо читайте тут: 
https://suspilne.media/234264-izrail-gotovij-zrobiti-vse-abi-nabliziti-mir-v-
ukraini-posol-brodskij/ 

Мета Ірану – «вирізати Ізраїль як ракову  
пухлину» і перетворити його у «попіл»   
 
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль не 

переживе наступну чверть століття і закликав на священну боротьбу 

із "сатаністськими" США, повідомило CNN ще 11 вересня 2015 року. 

«Я б сказав Ізраїлю, що він не проживе наступні 25 років. Якщо 
дасть Аллах, то через чверть століття на Землі не буде такого явища, 
як сіоністський режим. До тих пір бойовий джихадистський дух не 
дасть і хвилини спокою сіоністам», - написав Хаменеї на своїй 
сторінці в Twitter.  

У лютому 2012 року аятола Хаменеї пообіцяв «вирізати Ізраїль як 
ракову пухлину». Хаменеї висловив упевненість в тому, що 
палестинські араби в стані повалити «окупаційний режим Ізраїлю», 
а Іран допомагатиме їм у цьому всіма можливими способами. Було 
особливо підкреслено, що іранці будуть готові допомагати «будь-
якій групі», яка внесе свій внесок у боротьбу з сіонізмом. 
 

 
Протистояння не на життя, а на СМЕРТЬ?  

Люди, виберіть ЖИТТЯ! 
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Глава оборонного відомства Ісламської республіки Іран, 
військовослужбовці якої могли не випадково збити пасажирський 
літак МАУ під Тегераном, Амір Хатамі у березні 2021 року заявив про 
готовність зруйнувати ізраїльські міста Хайфа і Тель-Авів. Про це 
пише NEWSru.co.il з посиланням на слова міністра. «Сіоністи знають, що 
якщо вони зроблять якусь дурницю, ми перетворимо Тель-Авів і Хайфу 
в попіл», – пригрозив Хатамі. https://ukranews.com/ua/news/761242-
znyshhyty-tel-aviv-i-hajfu-prygrozyly-v-irani  
 

Нагадаю, що в грудні 2005 року президент Ірану  (з 2005 по 2013 
рік) Махмуд Ахмадінежад заявив: «Європейці створили міф про 
масові вбивства євреїв і поставили цей міф вище Бога, вище релігії в 
пророків» і був задоволений обуреною реакцією світового 
співтовариства на його слова про заперечення Голокосту євреїв.    

2006 року уряд Ірану спонсорував зустріч прихильників ідеї 
заперечення Голокосту в Тегерані, замасковану під академічну 
конференцію із назвою «Огляд Голокосту: глобальне бачення». У 
тому самому році Фарід Мортазаві, графічний редактор іранської 
газети Hamshahri, оголошує конкурс карикатур на тему Голокосту із 
золотими та грошовими призами для переможців. На конкурс 
приймається близько 1200 заявок із більш ніж 60 країн, зокрема 
карикатури, що заперечують або применшують Голокост. Пізніше 
того самого року Інститут мистецтв і культури Саби в Тегерані 
відкриває виставку, яку спонсорує президент Ірану Махмуд 
Ахмадінежад, з 200 карикатурами з конкурсу. 

2014 року у своєму офіційному зверненні з нагоди Новрузу у 2014 
році аятола Хаменеї зазначив: «Голокост — це подія, реальність 
якої невизначена, і якщо вона сталася, то невідомо, як це сталося». 

2016 року у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту Хаменеї на 
своєму веб-сайті випускає відео під назвою «Голокост: чи минули 
темні віки?», яке включає в себе його коментарі 2014 року, в яких 
ставиться під сумнів масове вбивство нацистами шести мільйонів 
євреїв під час Другої світової війни. 

Союз міжнародних терористів: іран  
підтримав війну росії проти України 
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Іранський релігійний фанатик аятола Хаменеї на зустрічі з 
російським кривавим диктатором путіним заявив, що росія в 
Україні протистоїть Північноатлантичному альянсу, і що якби 
Москва не вторглася в Україну, НАТО нібито сам почав би війну 
проти рф. Про це повідомляє державне інформагентство 
Ірану IRNA. 

Хаменеї заявив, що останні події у світі показали, що Іран і росія 
«потрібні один одному» (думаю, як «політично-гомосексуальні 
партнери»). Він зазначив, що наявні численні угоди між країнами в 
галузі газу та нафти треба реалізувати. 

Аятола назвав безумовною співпрацю двох країн у контексті 
санкцій США і торкнувся війни росії проти України. 

«Війна за фактом жорстка річ і Ісламська республіка Іран не рада 
загибелі невинних людей. Однак у вашому випадку, якби ви не 
придумали ініціативу, інша сторона зі своєю ініціативою почала б 
війну», – сказав улесливо старий маразматик Хаменеї такому ж 
старцю-маразматику путіну.  

По суті, ісламський релігійний фанатик Хаменеї (як і 
москальський піп кіріло) благословив путіна на вбивство і 
гвалтування українських дітей, жінок, знищення релігійних 
пам’ятних святинь, дитячих садків, шкіл, лікарень, житлових 
будинків та цивільної інфраструктури, яка забезпечує нормальне 
життя людей.  

Хаменеї також заявив, що Захід проти сильної росії, та назвав НАТО 
«небезпечною організацією». «Якщо дорога НАТО буде відкрита, ця 
організація не побачить жодних перешкод перед собою, і якби ви 
не протистояли їй в Україні, то вона сама почала б війну під 
приводом Криму», – зауважив недоумок аятола кремлівському 
божевільному, у яких руки по лікті в крові.  

Хаменеї також торкнувся теми Сирії, заявивши, що позиція 
московського божевільного з ядерною кнопкою «чудова», а США 
мають бути «вигнані» з цієї країни. 

https://file.liga.net/persons/khamenei-ali
https://file.liga.net/persons/vladimir-pytin
https://ru.irna.ir/news/84826240/%D0%A1%D0%A8%D0%90-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0


«І ви, і наш президент – серйозні люди, тому рівень співробітництва 
у цей період має досягти найвищого ступеня» (кровавого оргазму – 
Авт.), – сказав ісламський терорист-аятола, звертаючись до 
кремлівського вбивці путіна. 

Іранський релігійний фашизм і   
«руZZкій мір» – «брати по крові» 
 
Аналіз відносин між Іраном і Ізраїлем я зробив, щоб читачі змогли 

зрозуміти всю глибину і весь спектр «пекельних» відносин між 

цими країнами,  побачили яка існує загроза виникнення нової 

великої війни на Близькому Сході і як росія буде «підливати масла у 

вогонь», щоб використати Іран у «близько-східній пожежі» на свою 

користь у загарбницькій війні проти України.  

Іран сьогодні – це релігійний фашизм, а путінська росія – 

нацистський «руZZкій мір», який страшніший за гітлерівську 

нацистську Німеччину. Обидва – іранський і рашистський режими 

ненавидять лютою ненавистю євреїв і українців. Мета у режимів 

одна. У Ірана – знищити Ізраїль як Державу, а євреїв розпорошити 

знову по світу. У путіна – ЗНИЩИТИ українську державність і 

етнічних українців. 

Напруга між Єрусалимом та Москвою зростає через спробу росії 
закрити Єврейське агентство «Сохнут» (зареєстроване у Москві), 
яке допомагає євреям виїхати до Ізраїлю.  
У липні міністерство юстиції рф заявило, що «Сохнут»  порушує 
законодавство і звернулося в суд з позовом про його ліквідацію на 
території росії. Чергове засідання суду має відбутися 19 вересня. 
Путінський нацизм в росії по відношенню до євреїв в дії (як на 
початку гітлерівського в Німеччині).  
Путінську росію часто покидають через ріст антисемітизму, 
економічну кризу та повернення репресивної політики Радянського 
Союзу, розповідає Пінхас Гольдшмідт, головний рабин Москви, 
який також виїхав з Росії після початку повномасштабної війни в 
Україні. 



«Найперша причина – це страх перед закриттям залізної завіси. Це 
означає, що у найближчому майбутньому виїхати з росії буде 
просто неможливо. Цей страх існує у багатьох членів єврейської 
громади в росії», – каже Гольдшмідт. 
За словами експертів, Москву не влаштовує політика нового 
прем’єра Яїра Лапіда щодо війни в Україні.  
«Яїр Лапід, будучи міністром закордонних справ і пізніше ставши 
прем’єр-міністром, дотримувався менш виваженого підходу. Він 
чітко визначив Росію як агресора. Це стосується більше риторики, 
ніж якихось конкретних дій, але в цьому конфлікті риторика має 
значення», - коментує «Голосу Америки» Джонатан Декел-Чен, 
професор Єврейського університету Єрусалиму. 
 
Майже 30 тисяч російських, українських та білоруських євреїв 
переїхали до Ізраїлю від початку повномасштабної російської війни 
проти України, підрахували у Міністерстві алії та інтеграції Ізраїлю. 
Від березня цього року еміграція з України в Ізраїль почала 
щомісячно спадати. Якщо у березні до Ізраїлю виїхали майже 6 
тисяч українців, то в травні їх було 1410 осіб, а в червні – 995. 
«Ізраїль виявив, що люди менше тікають від війни, ніж від режиму в 
Росії, який стає усе більш тоталітарним», – пише Га-Арец 

(HAARETZ), найстаріша газета Ізраїлю, із посиланням на Бенні 
Хадада, керівника операцій з алії в Міжнародному товаристві 
християн і євреїв – організації, яка займається перевезенням євреїв 
з України до Ізраїлю. 
Кількість росіян, охочих виїхати до Ізраїлю, у березні цього року 
різко зросла у понад 4 рази, порівняно з періодом до 
повномасштабного вторгнення в Україну. І ця кількість не спадає. 
 
Повномасштабна війна росії, яку кремль називає «спецоперацією із 
денацифікації», обернулась окремою трагедією для українських 
євреїв. 
«Своєю денацифікацією вони майже зруйнували єврейські громади 
України. По перше, ніхто тут не просив нікого денацифікувати. Нам 
тут чудово жилося – і євреям, і росіянам, усім в Україні жилося 
добре. Нині багато єврейських громад евакуювались. А громади в 
Маріуполі вже просто не існує. Дві синагоги в Маріуполі зруйновані. 

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-07-17/ty-article/.premium/israel-braced-for-influx-of-ukrainian-olim-but-more-russians-immigrated-since-invasion/00000182-0b98-db24-af96-ebdbf2f40000
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-07-17/ty-article/.premium/israel-braced-for-influx-of-ukrainian-olim-but-more-russians-immigrated-since-invasion/00000182-0b98-db24-af96-ebdbf2f40000


Зрозуміло, що серед українців та росіян, які жили в Маріуполі, 
загинули і євреї. В Харкові громада постійно сидить під обстрілами. 
Тобто те, що залишилось від громади. Те саме відбувається в 
Миколаєві. Ось така «денацифікація», – розповів «Голосу 
Америки» Моше Реувен Асман, один із головних рабинів України.  
 
Однак, попри зруйновані синагоги та культурні будівлі, багато 
єврейських релігійних та громадських організацій, які могли виїхати 
в Ізраїль, залишились в Україні та допомагають протистояти 
російській агресії. 
«Більшість лідерів єврейської громади (це стосується тих, хто 
залишився в Україні, тому що залишились не усі) вони активно 
зайняті допомогою усім громадянам України. Тут не існує поділу за 
національністю. І це стосується усіх. Можна навести такі приклади, 
як в західних, так і в центральних містах України. Є купа прикладів 
того, як лідери єврейської громади, якщо вони не виїхали з України, 
стали лідерами громадянського суспільства і надають масову 
допомогу усім, хто потребує», – розповідає «Голосу 
Америки» Альберт-Лейзер Фельдман, засновник Інституту Голди 
Меїр в Ураїні, чинний голова Ізраїльської медичної місії в Україні.  
 
Натомість російські євреї, які запевняють, що вони – проти війни в 
Україні, стверджують, що не можуть говорити про це відкрито через 
страх переслідувань.  
Більш детально про загострення російсько-ізраїльських відносин на 
тлі війни рф проти України читайте тут: 
https://www.radiosvoboda.org/a/zahostrennya-rosiysko-izrayilskykh-
vidnosyn-na-tli-viyny-v-ukrayini/31980817.html 

2 травня міністр закордонних справ росії Лавров дав розлоге 
інтерв'ю італійському телеканалу Mediaset, у якому багато говорив 
про війну росії проти України. Ведучий нагадав слова Зеленського 
про те, що «денацифікація», про яку заявляв Кремль на початку 
війни, не має сенсу, оскільки в Україні немає нацистів, а сам він 
єврей. 

https://www.radiosvoboda.org/a/zahostrennya-rosiysko-izrayilskykh-vidnosyn-na-tli-viyny-v-ukrayini/31980817.html
https://www.radiosvoboda.org/a/zahostrennya-rosiysko-izrayilskykh-vidnosyn-na-tli-viyny-v-ukrayini/31980817.html


У відповідь Лавров заявив: «Чув, як він сказав, що ми 
демілітаризацію і денацифікацію навіть не будемо обговорювати на 
переговорах». 
«Він висуває аргумент: яка може бути денацифікація, якщо він 
єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це 
абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що 
найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. «У сім'ї не без виродка», 
як у нас кажуть», - сказав Лавров, якого цитує сайт МЗС росії. 
 
Керівник МЗС Ізраїлю Яір Лапід написав у твіттері: «Висловлювання 
Лаврова не тільки не можна вибачити, вони не тільки обурюють - 
вони також є жахливою історичною помилкою». 
«Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень 
расизму щодо євреїв - це звинувачення самих євреїв в 
антисемітизмі», - наголосив Лапід. 
МЗС Ізраїлю різко відреагувало на висловлювання Лаврова, в якому 
він порівняв Зеленського із Гітлером і викликало російського посла 
в країні, аби висловити свій протест. 
 
Обнародуванням конфіденційної інформації, що в обмін за 
отримані іранські безпілотники путін повинен завдати ракетних  
ударів по єврейським святиням в Україні, я хочу упередити ці 
терористичні акти.   

Народне прислів’я говорить: «Поінформований – значить 

озброєний».  

Розраховую на підтримку ЗМІ і соціальних мереж. Прошу їх 

поширити  цю інформацію, щоб вона набула широкого 

міжнародного розголосу, за що буду вдячним. 

Сподіваюся, що посольство Держави Ізраїль в Україні зверне 

увагу на мою інформацію і доповість її керівництву своєї країни.  

Статтю відправив на пошту посольства та на пошту Офісу 

президента і РНБО України. 



Спільними зусиллями ми зможемо не допустити запланованого  

путіним жахливого злочину проти українського і єврейського 

народів і збережемо релігійні святині в Україні. 

Висловлюю глибоку вдячність всім народам світу і керівникам 

країн, які допомагають Україні у боротьбі з російським агресором. 

Сьогодні українці рятують світ від москальської нацистської чуми, 

розповсюджувач якої погрожує ядерною зброєю і шантажує Європу  

катастрофою на Запорізькій АЕС.  

Україна уже на завжди ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ над путінським 

нацизмом-рашизмом – «руZZкім міром»!  

На черзі – «ДЕІМПЕРІАЛІЗАЦІЯ» росії –  останньої імперія зла, яка 

згорить як суха гілка на Дереві Життя Людства, що кинута у 

Божественний Вогонь Справедливості.     

СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ПУТІНУ І ТИМ, ХТО ЙОГО ПІДТРИМУЄ! 

     

 
 

Від імені «Українського СМЕРШУ» 

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 

Герой України,  

кавалер ордену ООН  

«Діяння на благо народів»,  

генерал-лейтенант,  

народний депутат України 2-6 скликань, 

член ПАРЄ (2006-2010)  


