
 

    

ПУТІН – ВІЙСЬКОВА МІШЕНЬ №1, А КРИМСЬКИЙ МІСТ – САМОБУД: 

ОБИДВА ПІДЛЯГАЮТЬ ЗНИЩЕННЮ 

 

 

 

Три дати (07.10.2022; 08.10.2022; 10.2022) і події, які відбулися в ці дні –  

будемо пам’ятати і обговорювати довго і не лише ми.     

07.10.2022 – останній ювілей кремлівського кривавого карлика путіна, який 
відзначав своє 70-річчя (насправді йому виповнилося 72 роки, див. відео: 
«Чому путін ненавидить рідну матір? Хто його батько?» 
https://www.youtube.com/watch?v=_umSMEOMf4c ).  
 
За інформацією західних ЗМІ, військові поразки путіна в Україні змусили його  
святкувати день народження у повній ізоляції, адже його критикують навіть 
найближчі соратники. 

Офіційно путіна привітали такі ж диктатори як і він – голова КНДР Кім Чен Ин, 
президент Нікарагуа Даніель Ортега, самопроголошений президент Білорусі 
Олександр Лукашенко та голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров.  

Крім того, кремлівський вбивця-терорист запросив деяких своїх союзників на 
неофіційний саміт, присвячений ювілею, зокрема керівництво Вірменії, 
Узбекистану, Таджикистану та Казахстану.  

https://www.youtube.com/watch?v=_umSMEOMf4c


У день свого народження воєнний злочинець путін атакував Україну понад 17 
разів, використовуючи реактивну артилерію, ракети й авіацію.  

Удари призвели до руйнувань у багатьох населених пунктів, зокрема 
Запоріжжя і Миколаєва,  загибелі і поранення десятків мирних жителів.  

В цей день абсолютна більшість людей доброї волі планети Земля (українці в 
першу чергу) бажали вбивці путіну, щоб день народження став  ОСТАННІМ у 
його житті.  
Українці створили чимало фотожаб з нагоди ювілею кривавого диктатора 
путіна і запустили флешмоб «ЩОБ ТИ СУКА ЗДОХ!!!».  
 

 

  
 
Від імені нашої організації «Караючий Меч Арея» я опублікував «адресне  

привітання» путіну «Останній ювілей кривавого карлика» (див. тут: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/170104/;  

https://censor.net/ru/blogs/3372214/ostannyi_yuvleyi_krivavogo_karlika). 

 
Розганяючи флешмоб і фотожаби з нагоди дня народження путіна, українці  
пропустили інформацію про одну важлива подію, яка, на мою думку, була   
«поздоровленням» ювіляру. 
 
Під вечір 7 жовтня на території військового аеродрому Шайковка в Калузькій 
області (рф) стався вибух внаслідок атаки безпілотника-камікадзе. Літальний  
апарат, як заявив губернатор Владислав Шапша, «прилетів з боку кордону». 
Про це пише LB.ua. передають видання InfoResist (07.10.) і Патріоти України 
(08.10). 
За інформацією російських ТГ-каналів, вибух стався, коли БПЛА був над 
злітно-посадковою смугою. За даними джерел LB.ua, безпілотник вилетів з 
території України і безперешкодно пролетів 200 км від кордону. Російське 

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/532237-vs-rf-v-den-rozhdeniya-putina-atakovali-ukrainu-bolee-17-raz-stratkom-vsu
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/532237-vs-rf-v-den-rozhdeniya-putina-atakovali-ukrainu-bolee-17-raz-stratkom-vsu
https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/170104/
https://censor.net/ru/blogs/3372214/ostannyi_yuvleyi_krivavogo_karlika
https://inforesist.org/goto/https:/lb.ua/society/2022/10/07/531841_vnaslidok_vibuhu_bezpilotnika.html
https://inforesist.org/goto/https:/inforesist.org/
http://patrioty.org.ua/
http://patrioty.org.ua/


ППО виявилося повністю безсилим. За інформацією видання, знищені два 
бомбардувальники Ту-22М3. Російська влада намагається замовчати 
інформацію про втрати внаслідок атаки. 

У Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний 
полк. Саме з цього аеродрому злітають російські Ту-22М3 – дальні стратегічні 
бомбардувальники-ракетоносці. Саме з них по території України 
запускаються ракети Х-22. З цих же літаків на захисників «Азовсталі» скидали 
некеровані бомби ФАБ-3000. З них у Одеську область летіли російські 
«Кинджали». https://inforesist.org/ua/zmi-vnaslidok-vibuhu-bezpilotnika-na-
aerodromi-u-rosii-znishheno-dva-litaki-tu-22m3/  

Генеральний штаб ЗСУ про знищення двох російських  бомбардувальників 

нічого не повідомляв і не коментував. Але те, що вони були знищенні 

дроном-камікадзе, – це установлений факт. Будемо солідарні з нашим 

Генштабом і також промовчимо про деталі знищення вбивць українців – двох  

Ту-22М3.  

Блага вість 

08.10.2022 (ранок, приблизно 06:50) – блага вість для українців, на яку вони 

чекали давно.  Вибухом  пошкоджений Керченський - Кримський міст, який 

міжнародні політики і експерти  називають основним (сакральним) 

символом влади диктатора путіна. 

 

https://inforesist.org/ua/zmi-vnaslidok-vibuhu-bezpilotnika-na-aerodromi-u-rosii-znishheno-dva-litaki-tu-22m3/
https://inforesist.org/ua/zmi-vnaslidok-vibuhu-bezpilotnika-na-aerodromi-u-rosii-znishheno-dva-litaki-tu-22m3/


 

Керченський міст після вибухів… 

https://18000.com.ua/strichka-novin/na-krimskomu-mostu-vibuxi-vin-chastkovo-

zrujnovanij-foto-video  

 

Буквально за годину після вибуху видання New York Times першим 

повідомило:  

The blast and fire sent part of the 12-mile Kerch Strait bridge tumbling into the sea and 
killed at least three people, according to Russian authorities, who said a Ukrainian truck 
bomb had caused the blast. 

«В результаті вибуху і пожежі частина 19-ти кілометрового мосту через 

Керченську протоку обвалилася в море, в результаті чого загинули по крайній 

мірі три людини, за даними російської влади, які заявили, що причиною 

вибуху стала замінована українська вантажівка». 

The Ukrainian government, which applauded the damage, did not publicly take 
responsibility for the explosion. One senior Ukrainian official, speaking on condition of 
anonymity because of a ban on officials discussing the matter, said that Ukraine’s 
intelligence services had orchestrated the attack and that it involved a bomb loaded onto 
a truck that drove across the bridge. 

https://18000.com.ua/strichka-novin/na-krimskomu-mostu-vibuxi-vin-chastkovo-zrujnovanij-foto-video
https://18000.com.ua/strichka-novin/na-krimskomu-mostu-vibuxi-vin-chastkovo-zrujnovanij-foto-video
https://www.ukr.net/news/russianaggression/New_York_Times_Krimskij_mist_simvolizue_rozgublenist_rosijskoji_armiji-54662691.html
https://www.ukr.net/news/russianaggression/New_York_Times_Krimskij_mist_simvolizue_rozgublenist_rosijskoji_armiji-54662691.html


«Уряд України, який вітає ущерб, публічно не взяв на себе відповідальність за 

вибух. Один високопоставлений український чиновник на умовах 

анонімності через заборону на обговорення питання офіційними особами, 

заявив, що напад був організований спецслужбами України і що у вантажівці 

була закладена бомба, яка проїжджала по мосту».  

Кремлівське видання «РИА Новости» о 08:55 з посиланням на «владу» Криму 

повідомило, що за даними Національного  антитерористичного комітету, на 

Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, який призвів до 

загоряння семи цистерн на залізничній частині транспортного переходу і 

часткового  обвалення двох автомобільних прольотів.  

Так званий глава «парламенту Криму» Константинов заявив, що дорожнє 
полотно на Кримському мосту пошкодили «українські вандали». 
 
О 09:14 цю новину поширила «Українська правда». 
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370877/  
 

О 10:55 «Українська правда» опублікувала коротку замітку під сенсаційним  
заголовком «За підривом Кримського мосту стоїть СБУ – джерело» і  
повідомила, що за даними їх джерела в правоохоронних органах, «підрив  
Кримського мосту - спецоперація СБУ». 
 
У самій спецслужбі наразі офіційно не коментують свою участь у цій події.  
«Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь - якого державного органу України 
у «бавовні» будемо коментувати після нашої остаточної перемоги», - сказав 
речник СБУ Артем Дехтяренко. 
 
Водночас у Твіттері СБУ є повідомлення із недвозначним перефразуванням 
вірша Тараса Шевченка. 
«Світає, 
Міст гарно палає; 
Соловейко у Криму 
СБУ зустрічає». 
 
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припускає, що за вибухом 
на Керченському мосту в суботу вранці може стояти Україна, і привітав 
«українські спецслужби» з цією подією. 
Як повідомляє «Європейська правда», про це Рейнсалу сказав 8 жовтня о 
09:54 у коментарі Delfi. 

https://t.me/rian_ru/180840?fbclid=IwAR2AKhjVipcSrQr8l5X6hDeyPE-81ZpyGdFLLMaSG_hDRiLD2HqXPwKGztg
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370877/
https://www.delfi.ee/artikkel/120079552/palju-onne-putin-reinsalu-eesti-tervitab-kertsi-silla-ohkimist


«Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту) і вітає 
українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією 
операцією», – зазначив глава естонського МЗС. 
Він додав, що Керченський міст має важливе символічне значення для росії, 
оскільки з'єднує росію і Крим і був важливою логістичною ланкою. Для 
особисто путіна міст був важливий ще й як символ того, що Крим «назавжди 
залишиться частиною росії». 
Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований до 70-річчя путіна. 
«Я вважаю, що ця мета стоїть дуже давно», – додав він (див. тут: 
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/8/7148328/). 

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 
вранці 8 жовтня на своїй сторінці у Facebook креативно прокоментував вибух 
на Кримському мосту. Він натякнув, що інцидент став «подарунком»  
президенту росії путіну на ювілей.  

Данілов розмістив у Facebook відеоролик, де зображення ділиться на дві 
половини. З лівого боку — відео зі зруйнованим Кримським мостом і 
залізничним ешелоном, що горить, а з правого — Мерилін Монро, яка співає 
пісню: «З днем народження, містере президент». У 1962 році акторка 
виконала її для президента США Джона Кеннеді (див. відео тут: 
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1535556840191894). 

Очільник комітету Держдуми з міжнародних справ та лідера ЛДПР 

Леонід Слуцький заявив: «Якщо підтвердиться український слід у вибуху на 
Кримському мосту, наслідки будуть невідворотними. Відповідь має бути 
жорсткою, але не обов'язково в лоб». 
Слуцький каже, що Росія має великий досвід боротьби з «терористами», тому 
«це мають зрозуміти ті, хто використовує такі терористичні методи». 
 
У неділю, 9 жовтня, о 02:10 (ночі) «Українська правда» зробила допис під 
заголовком «NYT: Вибух на Кримському мосту організували українські 
спецслужби — бомбу заклали в вантажівку». Джерелом інформації є  
високопоставлений український чиновник у NYT, повідомила «Українська 
правда» і нагадала, раніше джерела УП повідомляли, що за підривом 
Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.  
 
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Українській 
правді» (08 жовтня о 18:05) так прокоментував вибух на Кримському мосту:  
«Щодо Керченського мосту. Це конкретний матеріальний прояв конфлікту 
між ФСБ/ПВК з одного боку і Міноборони/Генерального штабу РФ з іншого. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/8/7148328/
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1535556840191894
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1535556840191894
https://t.me/slutsky_l/1390
https://www.nytimes.com/live/2022/10/08/world/russia-ukraine-war-news/a-fireball-erupts-on-a-bridge-linking-crimea-to-russia?smid=url-share
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370891/


Безумовно, ми є свідками початку в Росії масштабних негативних процесів. 
Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед 
російських спецслужб, всі шукають винних в військових поразках, хочуть 
переформатувати найближче оточення пана Путіна і зайняти інші посади. Або 
арештувати тих чи інших генералів». 
 
Подоляк зазначив, що фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на 
міст з боку РФ. Тож відповіді, на його думку, потрібно шукати саме в Росії.  
На його думку, логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг 
знищеного дорожного полотна вказують на російський слід. 
«Наразі в цьому яскравому інциденті ми вбачаємо загострення конфлікту між 
військовими та силовими структурами Росії та його вихід з-під контролю 
Кремля», - заявив Подоляк. 
 
Він вважає, що російська верхівка шукає винних за поразки на фронті, а ФСБ 
та власники ПВК ведуть кампанію за звільнення військового керівництва – 
міністра Сергія Шойгу та глави Генштабу Валерія Герасимова.  
«Підрив мосту ж – особистого проєкту Путіна – не тільки підриває позиції 
ФСБ, які дозволили цьому статися, але і дає алібі військовим за системні 
поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнула вся логістика 
тилового забезпечення і підвозу резервів», – переконаний Подоляк (див. тут:  
 
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370932/  
https://www.youtube.com/watch?v=gJxm_CRGxZ4). 
 

Через теракти до вічної влади 
 
Думку Подоляка поділяють й інші експерти, які не виключають, що 
«контрольований вибух» на Керченському мосту могли здійснити 
спецслужби росії, щоб дати путіну привід для нанесення масового ракетного 
удару по Україні у зв’язку з поразками російських військ на всіх фронтах.  
На їх думку, це могли зробити і ФСБ і ГРУ Генштабу, які сьогодні ведуть між 
собою війну за владу в росії після усунення (смерті) путіна.  
 
ФСБ і секретар Радбезу Патрушев хочуть усунути з займаних посад міністра 
оборони Шойгу і начальника ШГ Герасимова і поставити ЗС росії під свій 
тотальний контроль, а Міноборони, в свою чергу, бажає звільнити  
керівництво ФСБ, яких курирує секретар Радбезу Патрушев, виходець з КДБ-
ФСБ – друг і права рука путіна.  
 
Саме раз пригадати, як з метою захоплення влади путін замовив і організував 
в росії терористичні акти. Лише з 4 по 16 вересня 1999 року в Москві, 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370932/
https://www.youtube.com/watch?v=gJxm_CRGxZ4


Буйнакську та Волгодонську було підірвано чотири житлових будинки. У 
наслідок терактів 307 осіб загинули, понад 1700 отримали поранення різного 
ступеня тяжкості.  
 
Увага! 22 вересня 1999 близько 21 години в Рязані біля будинку № 14/16 по 
вулиці Новоселів були помічені невідомі, які переносили важкі цукрові мішки 
з легкової машини у підвал. Незабаром  до будинку приїхала оперативна 
група інженерно-технічного відділу міліції. Проведений експрес-аналіз 
речовини з мішків показав присутність сильної вибухової речовини - 
гексоген. При огляді вмісту мішків були виявлені електронні годинники, 
виготовлені у вигляді пейджера і три батареї, з'єднані проводами. Час 
спрацювання пристрою було встановлено на 05:30 ранку. Детонатором 
служила гільза від мисливського патрона 12-го калібру, заповнена порохом.  
 
23 вересня близько 17 години голова уряду росії путін, перебуваючи в 
Ростові-на-Дону,  заявив: «Що стосується подій в Рязані. Я не думаю, що це 
якийсь прокол. Якщо ці мішки, в яких опинилася вибухівка, були помічені — 
це значить, що все-таки плюс хоча б є в тому, що населення правильно реагує 
на події, які сьогодні відбуваються в країні. Скористаюся вашим питанням для 
того, щоб подякувати населенню країни за це. Ми в неоплаченому боргу 
перед людьми за те, що не вберегли, хто загинув, і вдячні їм за ту реакцію, 
яку ми спостерігаємо. А ця реакція дуже правильна. Ніякої паніки, ніякої 
поблажливості бандитам. Це настрій на боротьбу з ними до кінця. До 
перемоги. Ми обов'язково це зробимо».  
На думку політичних експертів ця заява путіна уже була спрямованою на його 
участь у майбутніх президентських виборах в березні 2000 року.  
 
24 вересня о 12 годині, виступаючи на нараді по боротьбі з організованою 
злочинністю, глава МВС РФ Володимир Рушайло серед іншого заявив: «Є 
позитивні зрушення. Про це, зокрема, свідчить вчорашнє запобігання вибуху 
житлового будинку в Рязані».  
Через півгодини після цієї заяви Рушайла директор ФСБ Микола Патрушев 
(нині секретар Радбезу росії) заявив, що ФСБ проводила в Рязані 
антитерористичні навчання і що ніякої вибухової речовини в мішках не було.  
 
На думку багатьох експертів і аналітиків, у тому числі дослідника й 
історика Юрія Фельштинського, колишніх співробітників ФСБ Олександра 
Литвиненка, Михайла Трепашкіна, політолога Андрія Піонтковського та 
багатьох інших — вибухи були організовані ФСБ за наказом тодішнього  
прем’єр-міністра  путіна з такими цілями: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91


 для залякування безпосередніх політичних конкурентів на посади  
президента та прем'єр-міністра РФ (блок Євген Примаков—Юрій 
Лужков); 

 згортання інститутів демократичного суспільства та встановлення в 
країні поліцейського режиму ФСБ; 

 підготовка суспільної думки для розгортання війни на придушення 
національно-визвольних рухів на Північному Кавказі (в першу 
чергу — ліквідація незалежності Чечні); 

 підняття рейтингу маловідомого суспільству путіна, який за кілька 
місяців до цього був призначений офіційним «наступником» 
президента Бориса Єльцина; 

 згуртування суспільства навколо силовиків. 

Детально на цю тему читайте тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 
 
«путін: сумнів немає, це теракт, за  
яким стоять спецслужби України» 
 
Президент України Зеленський у вечірньому відеозверненні 8 жовтня 
дотепно прокоментував вибух на Кримському мосту та запевнив громадян у 
сонячному майбутньому без окупантів. «Сьогодні на території нашої держави 
був непоганий і здебільшого сонячний день. На значній території – близько 
20 градусів тепла й сонце. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й теж 
тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, 
що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій 
території, зокрема і в Криму», – заявив Зеленський. 
https://www.youtube.com/watch?v=I1r7cr1ePic  

«Європейська правда» (9 жовтня о 08:37) з посиланням на недільний огляд  
розвідувальної спільноти міністерства оборони Великої Британії, зазначає, 
що  залізничний переїзд через Кримський міст був відкритий для вантажних 
перевезень лише в червні 2020 року, але він «відіграв ключову роль у 
переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час 
вторгнення росії в Україну». 
 
«Цей інцидент (підрив мосту), імовірно, сильно вдарить по путіну. Він стався 
через кілька годин після його 70-річчя, путін особисто фінансував і відкривав 
міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Ротенберг», – 
зазначають у розвідці Британії. 
 
Крім того, в останні місяці командувач російської національної гвардії  
Золотов, який у минулому був охоронцем путіна, публічно запевняв про 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://tsn.ua/tags/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=I1r7cr1ePic


безпеку Кримського мосту (див. тут:  
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/9/7148351/). 
  
Через понад добу (ввечері 9 жовтня), під час робочої зустрічі з главою 

Слідчого комітету рф Бастрикіним , путін назвав вибух на Керченському 

мосту «терактом» і звинуватив у його вчиненні спецслужби України, про 

це повідомляє РИА Новости і ТАСС.  

«Сумнів немає, це теракт, спрямований на руйнування критично важливої 
цивільної інфраструктури російської федерації. Автори, виконавці, замовники 
– спецслужби України», – наголосив путін. 

Зі свого боку, Бастрикін повідомив, що кримінальна справа про вибух на 
Кримському мосту порушена за статтею «тероризм». 
Глава СК РФ доповів президенту РФ, що теракт на Кримському мосту готували 
українські спецслужби. За його словами, у підготовці «теракту» українським 
спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії і зарубіжних держав. 
«Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це 
Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край.  
Встановлено перевізників. За допомогою оперативних співробітників ФСБ 
вдалося встановити підозрюваних із числа тих, хто міг готувати теракт», - 
сказав Бастрикін. 
 
Тим часом прессекретар путіна Пєсков назвав «невірною постановкою 
питання» міркування, чи потрапляє вибух на Кримському мосту під 
можливість задіяння ядерної доктрини росії. 

«Ні. Зовсім невірна постановка питання», - сказав він, відповідаючи на 
запитання, чи означають слова путіна, що «теракт» на Кримському мосту був 
спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури рф, 
можливість задіяння росією ядерного потенціалу та чи потрапляє це під дію 
ядерної доктрини. 

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відповів на 

звинувачення путіна на адресу України у вчиненні «теракту» на Кримському 

мосту у Twitter. 

«Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд 
навіть для росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет 
у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, 
тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це», - написав Подоляк. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/9/7148351/
https://t.me/rian_ru/181038
https://t.me/tass_agency/159700
https://tsn.ua/tags/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://tsn.ua/tags/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82


Уряд Болгарії у вівторок, 11 жовтня о 17 год. заявив, що не має жодного 
стосунку до ваговоза, за допомогою якого минулого тижня нібито було 
підірвано Кримський міст, попри твердження російських ЗМІ. 
 
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на БГНЕС. 

«Беззаперечно встановлено, що підірвана на Кримському мосту вантажівка 
ніколи не перебувала на території Республіки Болгарія, яка була вказана як 
початковий пункт її маршруту»,– повідомила пресслужба болгарського уряду. 
 
Російські ЗМІ раніше повідомили, що підірваний 8 жовтня на Кримському 
мосту ваговоз перевозив поліетиленову плівку, а його маршрут начебто 
починався з Болгарії. У зв’язку з цим болгарські спецслужби почали перевірку. 

Вона встановила, що товари з аналогічними характеристиками надійшли до 
Болгарії з «іншої країни-члена ЄС у контейнері з належним чином 
оформленими документами в режимі транзиту», і ще у вересні були вивезені 
«в напрямку іншої країни, ніж Росія». 
«Уряд Республіки Болгарія не допустить, щоб ім'я нашої країни будь-яким 
чином асоціювалося з будь-якою причетністю до терористичної діяльності», – 
наголошується в заяві болгарського уряду, яку цитує БГНЕС. 
https://bgnes.bg/news/bezsporno-e-ustanoveno-che-vzriveniat-na-krimskia-
most-kamion-nikoga-ne-e-bil-na-teritoriata-na-b-lgaria/  
 
12 жовтня ФСБ росії відзвітувала про розслідування вибуху на Кримському 
мосту, за її даними всього затримано 8 людей, а організатором, як вважає 
ФСБ, було ГУР МО України та його  керівник Кирило Буданов, повідомляє 
«Українська правда» з посиланням на російське пропагандистське 
інформагентство «РИА «Новости».  

 
«У межах кримінальної справи про вибух на Кримському мосту затримано 
п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у 
підготовці злочину». 
Повідомляється, що ФСБ спільно з СК РФ дійшли висновку, що 
«організатором» вибуху на Кримському мосту було Головне управління 
розвідки МО України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та 
агентура. 
За версією російських спецслужб, вибуховий пристрій замаскували в рулони з  
поліетиленовою плівкою на 22 пакетах загальною вагою понад 22 тони і на 
початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе.  
До переправлення вантажу начебто були залучені громадяни України, Грузії 
та один громадянин Вірменії. 
 

https://bgnes.bg/news/bezsporno-e-ustanoveno-che-vzriveniat-na-krimskia-most-kamion-nikoga-ne-e-bil-na-teritoriata-na-b-lgaria/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/11/7148462/
https://bgnes.bg/news/bezsporno-e-ustanoveno-che-vzriveniat-na-krimskia-most-kamion-nikoga-ne-e-bil-na-teritoriata-na-b-lgaria/
https://bgnes.bg/news/bezsporno-e-ustanoveno-che-vzriveniat-na-krimskia-most-kamion-nikoga-ne-e-bil-na-teritoriata-na-b-lgaria/


У ФСБ кажуть, що до організації переправлення вантажу з Болгарії до порту 
Поті (Грузія), а потім до Вірменії залучили громадян України Михайла 
Володимировича Цюркала (1975 р. н.), Дениса Олеговича Ковача (1979 р. н.) і  
Романа Івановича Соломка (1971 р. н.), громадян Грузії Сандро Іносарідзе та 
брокера на ім'я Леван і громадянина Вірменії Артура Терчаняна (1985 р. н.).  
Також російські спецслужби називають ще одного громадянина України, 
Володимира Злоба, начебто задіяного у підготовці до вибуху (див. тут: 
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/12/7371564/).   
 

«Нісенітниця ФСБ і СК росії – вони фейкові структури» 

Головне управління розвідки Міноборони України назвало «нісенітницею» 

звинувачення російської ФСБ в організації вибуху на Кримському мосту. 

 

 

З цього питання 12 жовтня з сарказмом висловився представник пресслужби 
ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному.  

«Нісенітниця вся діяльність ФСБ та Слідчого комітету. Це фейкові структури, 
які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми 
точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли у районі 
Кримського мосту», – сказав Юсов.  

Над російським ФСБ скептично посміялося одне з найвпливовіших 
китайських видань  Guancha, яке повністю передрукувало зазначений  
саркастичний коментар Юсова.  
Довідково: Guancha.cn – одне з найбільших китайських ЗМІ. Аудиторія сайту 
– 73,5 млн. відвідувачів. Аудиторія в YouTube – 36,7 млн. відвідувачів. 

І є з чого кепкувати і насміхатися. Якщо припустити, що дебільна версія ФСБ і 
Слідчого комітету росії  підтверджується «липовими доказами» і «вибитими 
свідченнями затриманих», то операція підриву моста і прокладений маршрут 
вантажівки з «вибухівкою», яка нібито були розроблені ГРУ МО України на 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/12/7371564/
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/08/stattja/bezpeka/pozhezha-krymskomu-mostu-chomu-zahorivsya-najzaxyshhenishyj-mist-krymu-ce-oznachaye-ukrayiny
https://suspilne.media/293116-krimskij-mist-fsb-rosii-zvinuvacue-gur-i-budanova-u-pidrivi-mostu/
https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/166958/166958-1_large.jpg


чолі з її керівником Будановим, виглядає не лише як голлівудський бойовик 
за участі Джеймс Бонда, а повним маразмом й ідіотизмом… 

Минули в росії часи справжніх професіоналів. Прийшли піарщики, 
пропагандисти, маніпулятори і просто брехуни на чолі з найбільш цинічним 
брехуном світу – ущербним кривавим бункерним карликом путіним. 
Російська імперія – планетарне зло безповоротно летить у прірву…       

«Не винувата я…» 

У матеріалах міжнародної розвідувальної волонтерської спільноти 
InformNapalm у Тelegram зазначено, що причиною вибуху на Кримському 
мосту була НЕ вантажівка, вона просто потрапила під засвіт цього вибуху.  

«Знаєте, чому на рентгені не видно вибухівки? Бо її й не було у вантажівці. 
Версію про вибух вантажівки цілеспрямовано розганяє саме ФСБ, щоби 
випадково не вийшли на них самих», - вважають міжнародні розслідувачі.  

У InformNapalm зазначають, що на розкадруванні вибуху на Кримському 
мосту видно, що НЕ вантажівка стала його причиною – вона просто 
потрапила під засвіт вибуху. 

Також у InformNapalm додали, що версія із вантажівкою НЕ пояснює, чому 
відірвалися два автодорожні прольоти мосту в різних місцях (див. тут:  

https://www.slovoidilo.ua/2022/10/12/novyna/svit/prychynoyu-vybuxu-krymskomu-mostu-bula-

ne-vantazhivka-informnapalm). 

 

OSINT-ком'юніті Molfar вважає, що офіційна версія росії щодо вибуху на 

Кримському мосту побудована на брехні та маніпуляції. Її вигадали для 

приховання розкрадання бюджетних коштів, адже цього року на безпеку 

мосту виділили 2 мільярди рублів. 

Про це йдеться на сайті Molfar. 

Там вказують, що 8 жовтня на Керченському мосту обвалилися два прольоти, 
частково повалився ще один сусідній, про який не згадують в офіційній версії. 
Також був підірваний залізничний ешелон з цистернами пального, де обгорів 
залізничний проліт, — згідно з опублікованими фото і відео. 

У статті Meduza йдеться, що під час пожежі було пошкоджено понад кілометр 
залізничних колій. У Molfar зазначають, що залізничне полотно та друга 
автомобільна смуга руху залишилися фактично без ушкоджень. Знищило 

https://www.slovoidilo.ua/2022/10/09/novyna/bezpeka/nyt-vybux-krymskomu-mostu-orhanizuvaly-speczsluzhby-ukrayiny-bomba-bula-vantazhivczi
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/09/novyna/bezpeka/nyt-vybux-krymskomu-mostu-orhanizuvaly-speczsluzhby-ukrayiny-bomba-bula-vantazhivczi
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/12/novyna/svit/prychynoyu-vybuxu-krymskomu-mostu-bula-ne-vantazhivka-informnapalm
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/12/novyna/svit/prychynoyu-vybuxu-krymskomu-mostu-bula-ne-vantazhivka-informnapalm
https://www.molfar.global/blog/the-cause-of-the-explosion-on-the-kerch-bridge
https://meduza.io/news/2022/10/08/sledstvennyy-komitet-rf-v-rezultate-vzryva-na-krymskom-mostu-pogibli-tri-cheloveka


лише огородження та обгоріло покриття, але опори та дорожні полотна — 
цілі. 

Згідно зі знімком Maxar, ймовірно, пошкодився ще один із прольотів. 
Залізничне полотно майже не постраждало, до того ж опори вціліли. Вціліла 
й друга смуга руху автомобілів. Вибух пошкодив огородження та дорожнє 
покриття. 

Що кажуть в росії? 

За офіційними даними рф, міст пошкоджено через підрив вантажівки. А як 
наслідок — загорілися ще 7 паливних цистерн залізничного ешелону. Тому й 
обвалилися 2 прольоти автомобільного мосту. 

Опублікували також коментар слідчого комітету рф, де йшлося про трьох  
загиблих (люди, ймовірно, їхали в автівці поруч із вантажівкою), а пізніше — 
про п’ятьох. Оприлюднили також дані власника вантажівки. Ним виявився 
Самір Сімон-Огли Юсубов, житель Краснодарського краю. 

Пізніше Самір записав відео звернення, у якому сказав, що жодного стосунку 
до того, що сталося на Кримському мосту, не має. 

У відео він додав, що фактичним власником вантажівки є його дядько — 51-
річний Махір Юсубов, який, імовірно, і був у вантажівці на момент вибуху. 
Деякі ЗМІ пишуть, не вказуючи джерело інформації, що родичі Юсубових 
нібито впізнали Махіра на відео, де він проходить огляд на мосту. 

Брехлива версія ФСБ 

На відео з вибуху видно, як їде вантажівка, яка потім, згідно з офіційною 
версією, вибухне. За нею їдуть легковий та вантажний автомобілі. 

Наступний кадр — знизу з’являється біла смуга. Вона може вказувати також 
на другий вибух, який був за кадром. І, теоретично, через другий (ракетний 
удар або підрив знизу) могло обвалитися друге полотно. І лише на 
наступному кадрі видно сліпучий спалах. 

Потім, коли спалах потроху розсіюється, видно, що дві автівки позаду не 
знищені, а вантажівка — взагалі не в епіцентрі вибуху. 

У кінці відео видно, що авто, яке їхало зустрічною смугою, але було дуже 
близько до вантажівки, змогло проїхати певну відстань (й у нього навіть 
продовжували світили фари). 



На іншому відео, якщо дивитися кадр за кадром момент вибуху, видно, як 
з’являється білий спалах праворуч від вантажівки, з боку ліхтарного 
освітлення мосту. 

Вантажівка та легкове авто — на автомобільному полотні без пошкоджень! 
Далі після вибуху можна бачити, що дим і вогонь починають поширюватися 
також праворуч, через ліхтарі. 

На відео в момент вибуху вантажівка та легкове авто перебувають біля 
об'єкта за полотном мосту, а легкова машина, яка їхала зустрічною смугою, — 
ближче до вибуху. Також на відео видно, як на смузі у напрямку Криму 
легкова машина обганяє вантажівку в районі об'єкта за мостом. 

Чи могли нанести удар по мосту ЗСУ? 

«Теоретично, якби ракету запустили наші ЗСУ, то ймовірним місцем запуску 
мого б бути місто Оріхів Запорізької області. Саме звідти без шкоди для 
пускової установки, гіпотетично, можна було б запустити ракету по 
кримському мосту. Але враховуємо відстані: від Оріхова до Керченського 
мосту близько 260 км повітрям. А до лінії фронту — 6-7 км», — зазначили в 
Molfar. 

Якщо розглядати версію, що удар по незаконно збудованому Керченському  
мосту таки був з Оріхова, то для цього могла б бути використана AGM/RGM -  
84 «Гарпун», яку Україні свого часу передала Данія.  

Водночас військові експерти наголошують, що якби по мосту запустили 
ракету, то міра враження була б значно більшою. Те, що видно з фото та 
відео, НЕ схоже на наслідки ракетного удару. До того ж ЗСУ поки що не 
мають можливості запускати ракети AGM/RGM-84 «Гарпун» із землі. 

У випадку саме ракетної атаки була б ефективною MGM-168A Atacms на базі 
HIMARS. Але поки немає підтверджених фактів постачання такого озброєння. 

Якщо врахувати всі обставини вибуху, то ракету потрібно було б випускати з 
південно-західного боку. Тоді ракета летіла б над Кримом і, ймовірно, 
потрапила б у зону російських мобільних чи стаціонарних радіолокаційних 
станцій. Тобто її би збили. 

Зазначу, що перед вибухом на Керченському мосту російські засоби ППО, які 
його охороняють, «мовчали», повітряної тривоги не було.  

Залізничний потяг з цистернами пошкодився менше, ніж мав би внаслідок 
влучання по ньому ракети (якщо порівнювати зі знищеними росіянами 
вагонами в селищі Чаплине на Дніпропетровщині). Якби в цистерни з 



пальним потрапила ракета, то був би не пожар, а вибух потужної сили, 
наголошують військові експерти (сапери-підривники).   

Зробивши експертні  дослідження відео і фото, спеціалісти встановили, що на  
момент вибуху, залізничний потяг НЕ РУХАВСЯ, він стояв, ніби чекаючи, коли 
його підірвуть, але так, щоб цистерни з пальним НЕ вибухнули, а лише 
загорілися від отриманих осколочних пробоїн.  

Сапери-підривники зазначають, що випадку вибуху цистерн з пальним сила 
вибуху була б такої сили, що повністю знищила б залізничне полотно, де 
стояв потяг, металеву огорожу і зруйнувала б міст настільки, що на його 
ремонт пішов би не один тиждень, а можливо і не один місяць. Зазнало б 
великих пошкоджень і друге автомобільне полотно мосту.  

На думку експертів, вибухи на мосту були дозовані і контрольовані, щоб 
лише створити видимість великого вибуху.  

Відомо, що під вечір 8 жовтня рух автомобільного транспорту (легкових 
автомобілів і автобусів) по Керченському мосту був відновлений. Для 
вантажних фур почали використовувати Керченську паромну переправу.  

9 жовтня був відновлений залізничний рух Керченським мостом вантажних і 
пасажирських поїздів далекого спрямування згідно з нормативним графіком, 
офіційно повідомило міністерство транспорту росії.  

Які ще версії? 

Теоретично, міст міг би бути підірваним знизу, адже на момент підриву під 
секцією, яка обвалилася, була хвиля, тоді як під іншими — ні. 

«Це може бути фактом наслідку роботи повітряного чи водяного дрону. Або, 
умовно, якогось човна, чи що опори таки були заміновані», — кажуть 
розслідувачі. 

На кадрах з камери, прикріпленої до залізничної частини мосту, можна 
побачити, як між опорами видно білий об’єкт. Він рухається водою. Це може 
бути хвиля або якийсь човен, у перші секунди камеру осліплює вибух. 

Водяний дрон для спецоперацій вже знаходили біля узбережжя Севастополя. 
Ймовірно, його у квітні поставили Україні США. Або це дрон українського 
виробництва, адже по цілях окупантів у Криму регулярно працюють 
українські повітряні безпілотники. 

Саме цю версію підтверджує факт, що полотно автомобільної дороги зірвало 
з кріплень, а опори вціліли (бо їхня стійкість вища, ніж стійкість полотна). 



Секцію мосту було скинуло, а це може свідчити, що вибух був із боку води — 
полотно зірвало з кріплень вибуховою хвилею — або через приліт ракети або 
безпілотника-камікадзе. 

А ще на фото наслідків вибуху можна побачити отвір, а біля опори — сліди 
деформації металу. На внутрішній поверхні того полотна, яке вціліло, видно 
горілі сліди. Для того, аби полотно мосту обвалилося, потрібно було б 
атакувати вздовж усієї ширини переправи.  

На початку статті я зазначав, що 7 жовтня за 200 км від українського кордону 
на військовому аеродромі в Калузькій області безпілотник-камікадзе знищив 
два російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3. 

Telegram-канал VolyaMedia повідомляв, що міст замінували ще у вересні, тоді 
як офіційна версія з вибухівкою у вантажівці поширюється, мовляв, аби 
перекласти відповідальність з ФСБ на охорону мосту та державну  
автоінспекцію росії. 

Водночас Нік Уотерс з Bellingcat має сумнів щодо цієї версії, бо полум’я  
розширювалося до верху, а якби вибух був під прольотом мосту, то була б 
затримка між першим вибухом і вибухом вантажівки. 

Він висловився й щодо версії з човном: «Якщо човен і є, то я його не бачу. Я 
бачу хвилі, що можуть вказувати на щось (те, що рухається під мостом), а 
можуть і не вказувати». 

Матеріали розслідування OSINT-ком'юніті Molfar з фото і відео див. тут: 
 https://www.molfar.global/blog/the-cause-of-the-explosion-on-the-kerch-bridge  

Провівши власне розслідування, зробивши всебічний аналіз встановлених 

фактичних даних (доказів) і конфіденційної інформації, дослідивши із 

спеціалістами – саперами-підривниками і айтішниками всі наявні фото і відео 

вибуху, пожару і руйнації Керченського мосту, враховуючи психологічний і 

психічний стан путіна, я (як слідчий) можу зробити наступні ВИСНОВКИ: 

1). На Керченському мосту було два вибухи різної сили у двох місцях мосту.  

2). Вибухи відбулися НЕ через підрив «вантажівки з вибухівкою». Її у  

вантажівці НЕ було. Вантажівка просто потрапила під засвіт цього вибуху. 

2). Висновки, які зроблені ФСБ і Слідчим комітетом росії, НЕ  відповідають 

об’єктивній реальності. Вони надумані і сфабриковані.   

3). Вибухи на мосту могли бути організовані ФСБ або ГРУ ГШ ЗС росії. Цю 

версію можна розглядати як одну з робочих. Ймовірність того, що вибухи  

https://t.me/volyamedia/411
https://www.molfar.global/blog/the-cause-of-the-explosion-on-the-kerch-bridge


вчинила одна із цих структур (мотиви і причини я  зазначив вище), дорівнює  

приблизно 50 на 50 відсотків. 

4). На моє переконання вибухи на верхній частині мосту і під мостом були 

наслідком атаки двох безпілотників-камікадзе: підводного або надводного і 

повітряного (меншої вибухової сили). Ймовірність цього я розглядаю на 99% - 

як встановлений факт.  

5). Безпілотники могли використати як ФСБ і ГРУ так і ЗС України.  

6). Хто б не вчинив вибухи на Керченському мосту, вони були використані 

путіним як основний привід для нанесення 10 жовтня масового ракетного 

удару по всій Україні, який він почав готувати на початку жовтня, у зв’язку з 

поразками російських військ на всіх фронтах, особливо на Харківському 

напрямку.   

7. Інформація, що «один високопоставлений український чиновник»  на 

умовах анонімності відразу після вибуху повідомив New York Times, що 

«напад на Керченський міст був організований спецслужбами України і що у 

вантажівці була закладена бомба, яка проїжджала по мосту» була ФЕЙКОМ. 

Цю дезінформацію НАВМИСНО було передано саме виданню New York 

Times, щоб її «проковтнули» ФСБ і путін і повірили у «вантажівку з вибухівкою 

і атакою на міст, організованою спецслужбами України». 

Це був активний оперативний інформаційний захід українських спецслужб. І 

він спрацював на всі 100% - путін і ФСБ повірили в цю дезінформацію!  

Наступного дня після вибухів на мосту путін уже кричав: «Сумнів немає, це 
теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної 
інфраструктури російської федерації. Автори, виконавці, замовники – 
спецслужби України». 

8). Вранці 10 жовтня путін віддав наказ про нанесення масового ракетного  
удар по центру Києва та іншим регіонам Україні. Це була його чергова  
стратегічна помилка. Психопат путін НЕ ПРОРАХУВАВ до кінця, які можуть 
бути міжнародні політичні, дипломатичні і військові наслідки для нього і росії 
(про них читайте у другій частині статті). 

9). Про всі інші обставини і деталі супер професійної атаки (на всіх 
напрямках!) на Керченський міст – розповім після нашої Перемоги над 
окупантом. Обіцяю. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ і ПОРАДА окупантам Криму: Кримський (Керченський) міст 
ми можемо ЗНИЩИТИ в будь який час. Сьогодні, завтра, через тиждень, 



місяць. Знищимо, коли вважатимемо за необхідне. У вас ще є час. Негайно 
покиньте український Крим, якщо хочете жити. Вибір за вами. Ми свій 
зробили – російська окупаційна армія буде повністю розбита, а ваша імперія 
зла – зруйнована. Вона перестане просто існувати, а з нею і ви – виродки-
нелюди!        

Хто ви містер Ікс 

Розслідуючи обставини вибуху на Керченському мосту мене як  

ексначальника військової контррозвідки СБУ найбільше цікавив «один 

високопоставлений український чиновник», який на умовах анонімності 

відразу після вибуху повідомив New York Times, що «напад на Керченський 

міст був організований спецслужбами України і що у вантажівці була 

закладена бомба, яка проїжджала по мосту».  

Хто цей містер Ікс, яку займає посаду, якщо має доступ до цілком таємної 

інформації про спецоперації СБУ чи ГУР МО? Де працює: в офісі президента, 

МО, СБУ?   

Які він має контакти з редакцією New York Times, якщо майже в режимі 

онлайн після вибуху передав інформацію і вона тут же була опублікована?  

З  якою метою він передав інформацію-фейк New York Times і чи знав, що 

вона є дезінформацією?  

Чи не була інформація «високопоставленого українського чиновника» 

розроблена в ФСБ, щоб 10 жовтня путін використав її як привід для 

нанесення масового ракетного удару по Україні? 

Адже посилаючись на неї (як першоджерело) путін ввечері 9 жовтня 
наголосив: «Сумнів немає, це теракт, спрямований на руйнування критично 
важливої цивільної інфраструктури рф. Автори, виконавці, замовники – 
спецслужби України». 

В українській військовій розвідці повідомили, що ракетні удари по 
українських містах та інфраструктурі російські війська планували ще 2-3  
жовтня. Тому наративи московських пропагандистів, що росія  масово 
обстріляла Україну начебто через Кримський міст, НЕ відповідають дійсності.  

Про це йдеться у телеграм-каналі ГУР МО України (10 жовтня, 13:55), яке 
заявило: «Ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі, росіяни 
планували ще з початку жовтня. 
За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали 

https://tsn.ua/ato/putina-sprovokuvav-ne-krimskiy-mist-a-porazki-na-poli-boyu-kuleba-pro-raketniy-obstril-ukrayini-2176708.html
https://t.me/DIUkraine/1479


вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній 
інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.  
До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про 
підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися 
саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони 
густонаселених українських міст.  
8 жовтня на аеродром «Оленья» з аеродрому «Енгельс» було перебазовано 
сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими 
ракетами Х-101.  
На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з 
сорока ракетами «Калібр».  
Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки 
серед українців та залякування європейської громадськості»,- наголошує  
ГУР МО України. 
 
Аналіз опрацьованої інформації дає підстави зробити висновок, що   
«високопоставленим українським чиновником», який передав вище  
зазначену інформацію New York Times є глава офісу президента Андрій Єрмак 
(агент ФСБ/ГРУ, псевдонім «Козир») або його заступник Олег Татаров (агент 
ФСБ «Кувшинов»). Один із них виконав роль відомого в історії провокатора 
попа Гапона. 

Не виключаю, видання The New York Times могло в «темну» використати  
Єрмака як «одного з високопоставлених українських чиновників», маючи  
його авторську колонку.   

Не знаю, чи має якесь відношення до цього президент Зеленський. У цій 
історії  може бути все, що завгодно, враховуючи, як він і Єрмак «злили» 
інформацію путіну про спільну операцію спецслужб України і країн НАТО під 
назвою «Авеню» щодо затримання «вагнерівців», що призвело до її провалу. 
Такими діями Зеленський і Єрмак вчинили, на мою думку як слідчого, 
державну зраду.  

Детально на цю тему читайте статті «ЗЕ!«кроти» Москви на Банковій» 
https://argumentua.com/stati/ze-kroti-moskvi-na-bankov-i  

«Генерал Григорій Омельченко: «Вагнергейт» – пряма дорога Зеленського і 
Єрмака до тюрми»  
https://argumentua.com/stati/general-grigor-i-omelchenko-vagnergeit-pryama-
doroga-zelenskogo-rmaka-do-tyurmi 
  
Ми встановили, що керівник офісу президента України Андрій Єрмак має 
колонку для видання The New York Times 

https://argumentua.com/stati/ze-kroti-moskvi-na-bankov-i
https://argumentua.com/stati/general-grigor-i-omelchenko-vagnergeit-pryama-doroga-zelenskogo-rmaka-do-tyurmi
https://argumentua.com/stati/general-grigor-i-omelchenko-vagnergeit-pryama-doroga-zelenskogo-rmaka-do-tyurmi


https://www.president.gov.ua/news/kolonka-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukrayini-
andriya-yermaka-73305  
Як передає Укрінформ в колонке для видання  The New York Times Ермак 3 

березня подякував партнерам за допомогу і попросив Захід закрити небо над 

Україно. https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3419077-ermak-prizyvaem-zapad-

zakryt-nebo-nad-ukrainoj-eto-mozet-vynudit-putina-vzat-pauzu.html  

16 серпня видання The New York Times із посиланням на високопоставленого 
українського чиновника повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в 
окупованому Криму причетний елітний український військовий підрозділ. 
Чиновник говорив на умовах анонімності, додає видання. 
Міністерство оборони Росії раніше заявило, що причиною вибуху на 
військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не 
уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.  

Андрій Єрмак, ймовірно, коментуючи події в Криму, написав у твітері: 
«Операція «демілітаризація» в ювелірному стилі ЗСУ триватиме до повної 
деокупації українських територій. Наші воїни – найкращі спонсори гарного 
настрою. Крим – це Україна». Він прямо не уточнив, чи стоять ЗСУ за новими 
вибухами в Криму. Українські військові вибухи на півострові не коментували 
(див. тут: https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-vybukhy/31991170.html). 

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі окупованого 
Криму. Повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів, 
трансформаторній підстанції та пошкодження залізниці. Через вибухи 
змінили розклад руху поїздів.  

Пропоную вашій увазі відео «Олег Татаров – заступник Єрмака, співробітник 
5-ї Служби ФСБ під псевдонімом «Кувшинов» (див. тут: 
https://www.youtube.com/watch?v=TApCwH30S9k).      

«Відповість зі злістю» 

В ніч на 10 жовтня (01:32) CNN  повідомило, що удар по Кримському мосту 

був ударом по престижу самого російського диктатора путіна.  

Журналісти CNN  відзначають, що Кримський міст був проєктом путіна, на 
будівництво  якого рф витратила майже 4 мільярди доларів. На думку 
американського видання, Кримський міст, який незаконно з'єднав 
окупований півострів з материковою росією, за логікою путіна, є «обручкою»  
з самою Україною. Диктатор путін зараз, мабуть, вважає, що повернення 
України до складу росії - це його історична доля. Ймовірно, атаку на 

https://www.president.gov.ua/news/kolonka-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukrayini-andriya-yermaka-73305
https://www.president.gov.ua/news/kolonka-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukrayini-andriya-yermaka-73305
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3419077-ermak-prizyvaem-zapad-zakryt-nebo-nad-ukrainoj-eto-mozet-vynudit-putina-vzat-pauzu.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3419077-ermak-prizyvaem-zapad-zakryt-nebo-nad-ukrainoj-eto-mozet-vynudit-putina-vzat-pauzu.html
https://www.nytimes.com/live/2022/08/16/world/ukraine-russia-news-war
https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-rosii-dyversia-vybukhy/31991099.html
https://twitter.com/AndriyYermak/status/1559480130703183877
https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-vybukhy/31991170.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-rosii-detonatsiia-boieprypasiv/31990569.html
https://ru.krymr.com/a/news-poezda-rossiya-krym/31991061.html
https://www.youtube.com/watch?v=TApCwH30S9k
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-09-22/h_2a220453a14612d40fdf0416ff22a77d
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-09-22/h_2a220453a14612d40fdf0416ff22a77d


Кримський міст він розглядає не тільки як напад на росію, але і як особисту 
образу. І він, найімовірніше, відповість зі злістю, - йдеться в аналізі. 

В міру наближення бойових дій до росії путін бачить, що його «історична  
місія» знаходиться під загрозою. А це означає, що емоції можуть переважити 
розум. Для України, та й для світу це небезпечний момент, - пишуть 
журналісти CNN. 

Антихрист і «Армагеддон» 

10.10.2022 (о 08:15 ранку за київським часом) за наказом воєнного злочинця, 
терориста №1 путіна був нанесений масовий ракетний удар по центру Києва 
та іншим регіонам Україні. Саме тому путін поспіхом 8 жовтня змінив 
командувача Об'єднаного угрупування російських військ у війні проти 
України на генерала армії Сергія Суровікіна (головнокомандувач Повітряно-
космічними силами росії), у якого як і у путіна руки по лікті в крові.  

Суровікін відомий тим, що ще під час ДКЧП (серпень 1991 року) саме він, на 
той час 25-річний капітан, віддав наказ іти на прорив барикади на Садовому кільці, 

внаслідок чого загинули три захисники Білого Дому. У 2012 році керував 
створенням військової поліції Росії. 

У 2017 та 2019 роках — командувач військами Росії в Сирії, де використовував 
масовані ракетні удари по інфраструктурі (зокрема цивільній); отримав 

прізвисько «Армагеддон». За кроваві заслуги в Сирії в 2017 році Антихрист  
путін присвоїв «Армагеддону» звання «кат росії» - герой росії. 

Для самого  Суровікіна байдуже яка буде кількість жертв серед російських 
військових і цивільних, для нього головне – вислужитися перед кремлівським 
кривавив карликом – «царем-батюшкою путіним».  

Детальна біографія Суровікіна (див. Вікіпедія  https://uk.wikipedia.org/wiki).  

В  цей же день (10 жовтня) на засіданні Радбезу путін заявив: «Сьогодні 

вранці на пропозицію міноборони та за планом генштабу завдано 

масованого удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах 

енергетики, військового управління та зв'язку України. У разі продовження 

спроб терактів на території росії відповіді будуть жорсткими і за своїми 

масштабами відповідатимуть рівню загроз». 

Воєнний злочинець путін звинуватив Україну у «вчиненні терактів». За його 

словами, Україна нібито намагалася підірвати одну з ділянок газопроводу 

«Турецький потік», а також «скоїла три теракти на Курській АЕС». 

«Спецслужби України здійснили також три терористичні акти щодо Курської 

АЕС. Неодноразово підриваючи лінії високого класу напруги електростанцій. 

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-10-09-22/h_2a220453a14612d40fdf0416ff22a77d
https://tsn.ua/ato/putin-priznachiv-vidpovidalnogo-za-viynu-v-ukrayini-hto-vin-i-chomu-ce-zhodnim-chinom-ne-zaradit-armiyi-rf-2176129.html
https://tsn.ua/ato/putin-priznachiv-vidpovidalnogo-za-viynu-v-ukrayini-hto-vin-i-chomu-ce-zhodnim-chinom-ne-zaradit-armiyi-rf-2176129.html
https://tsn.ua/ato/putin-priznachiv-vidpovidalnogo-za-viynu-v-ukrayini-hto-vin-i-chomu-ce-zhodnim-chinom-ne-zaradit-armiyi-rf-2176129.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9A%D0%A7%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki


Внаслідок третього такого теракту було пошкоджено відразу три такі лінії. 

Вжитими заходами збитки були в найкоротші терміни ліквідовані, якихось 

серйозних наслідків не допущено», – заявив путін. 

Він також звинуватив Україну у спробі підриву на одній із ділянок 

газопроводу «Турецький потік»: за його словами, «виконавців затримано, 

вони дали свідчення». 

11 жовтня кривавий антихрист путін привітав такого ж кривавого 
«Армагедона» Суровікіна з днем народження.  

Зверніть увагу на дві дати: 08.10.2022 і 10.10.2022 (10.10.22) – день вибуху на 
Керченському мосту і день масового ракетного удару по Україні. Обидві дати  
міцно пов’язані з путіним і його шаманами, екстрасенсами та іншою 
сатанинською  нечистю, як і дата повномасштабної воєнної агресії росії проти  
України – 24.02.2022.  

Рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, контрольований 
підрив Керченського мосту і нанесення масового ракетного удару по 
Україні приймала одна і та ж особа – путін, консультуючись зі своїми 
шаманами. Всі три дати повернулися до кривавого бункерного карлика 
міжнародним військово-політичним БУМЕРАНГОМ.  

Які Вселенські символи означають ці дати, яка їх космічна сила і що буде, 
якщо в ці дні робити «чорні і злі» справи, розшифровувати не буду. Згадайте 
мою статтю «Як символи та знаки  впливають на боротьбу українців з 
московією. І чому ми – нація переможців», опубліковану 21 квітня виданням 
«Український репортер».  

Хто не читав, рекомендую ознайомитися. Повний текст статті тут: 
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/yak-symvoly-ta-znaky-vplyvayut-na-
borotbu-ukrayintsiv-z-moskoviyeyu-i-chomu-my-natsiya-peremozhtsiv.html  
 
Цілі путіна: дитячі майданчики,  
дитсадки, школи, лікарні, музеї…   

За повідомленням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram:  

«Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 
регіонах та місті Києві. Зараз частину областей знеструмлено. Потрібно бути 
готовим до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язкомю». – 
повідомив він. 

https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/yak-symvoly-ta-znaky-vplyvayut-na-borotbu-ukrayintsiv-z-moskoviyeyu-i-chomu-my-natsiya-peremozhtsiv.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/yak-symvoly-ta-znaky-vplyvayut-na-borotbu-ukrayintsiv-z-moskoviyeyu-i-chomu-my-natsiya-peremozhtsiv.html
https://t.me/Denys_Smyhal/3720


 

 

Карта ударів по Україні: Telegram 

Першими цілями російських терористів, за словами прем'єра, стали музей та 
дитячий майданчик у Києві. 

«Головна мета цих військових злочинців посіяти паніку, налякати, залишити 
українців без світла і тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно 
відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, щоб якомога швидше 
відновити всі об'єкти» – додав він. 

Під вечір видання «Слово і діло» зазначило: «Загалом сьогоднішній обстріл 
за масштабами дуже нагадує 24 лютого – перший день повномасштабної 
війни. Видання привело порівняння масових ракетних ударів по Україні 10 
жовтня і 24 лютого, показавши його на схемі: 

 

https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/166833/karta-udariv-po-ukrayini_large.jpg
https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/166833/karta-udariv-po-ukrayini_large.jpg
https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/17/166846/raketni-udary-po-ukrayini_ru_large.png
https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/166833/karta-udariv-po-ukrayini_large.jpg


 

https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/17/166846/raketni-udary-po-ukrayini_ru_large.png


https://www.slovoidilo.ua/2022/10/10/infografika/bezpeka/druhe-24-lyutoho-

porivnyannya-masovanyx-raketnyx-udariv-po-ukrayini-sohodni-ta-pershyj-den-

vtorhnennya  

 
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що у результаті 
російської ракетної атаки у столиці постраждали понад 70 об’єктів – серед 
них: житлові будинки - 45, об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ – 5, 
навчальні заклади – 6 (3 школи, 1 дитячий садок, 2 будівлі позашкільного 
виховання), заклади культури – 6, заклади охорони здоров’я – 5, заклади 
соціальної сфери – 2, адмінбудівлі - 2. Згоріли також 6 автомобілів, ще 15 
пошкоджені.  
 
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного 
телевізійного марафону 10 жовтня о 22 годині заявив: «Фактично, це вдруге 
після 24 лютого цього року був настільки масштабний обстріл, а з точки зору 
критичної енергетичної інфраструктури, це, напевно, найбільший обстріл в 
сучасній історії. 
Зараз цей обстріл можна назвати енергетичним тероризмом, він був 
продовженням, на мою думку, і ядерного тероризму з атомною станцією, 
маю на увазі Запорізьку АЕС, яка обстрілювалась постійно з боку російських 
військ». 
За словами міністра, наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури 
планують подолати впродовж 24 годин. 
За словами Монастирського, в Україні після ракетних ударів 10 жовтня 
загасили 30 пожеж. Наразі понад 1300 населених пунктів залишаються 
знеструмленими.  https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/10/7371335/  
 
За даними ДСНС  (на ранок 11 жовтня) в результаті нанесеного ракетного 
удару в цілому по Україні загинуло 19 людей, ще 105 було поранено і 
травмовано, залишилися знеструмленими 301 населений пункт, зруйновано 
сотні об’єктів цивільної інфраструктури (житлові будинки, школи, дитячі 
садки, лікарні, адмінбудівлі). 

Ось такими виявилися путінські «об’єкти енергетики, військового управління 
та зв'язку України», по яким він «на пропозицію міноборони та за планом 
генштабу завдав масованого удару високоточною  зброєю великої 
дальності».  

Перша реакція Заходу   

https://www.slovoidilo.ua/2022/10/10/infografika/bezpeka/druhe-24-lyutoho-porivnyannya-masovanyx-raketnyx-udariv-po-ukrayini-sohodni-ta-pershyj-den-vtorhnennya
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/10/infografika/bezpeka/druhe-24-lyutoho-porivnyannya-masovanyx-raketnyx-udariv-po-ukrayini-sohodni-ta-pershyj-den-vtorhnennya
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/10/infografika/bezpeka/druhe-24-lyutoho-porivnyannya-masovanyx-raketnyx-udariv-po-ukrayini-sohodni-ta-pershyj-den-vtorhnennya
https://t.me/vitaliy_klitschko/1540
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/10/7371335/


Детально зупинятися на реакції західних лідерів на криваві путінські  ракетні  
удари по мирному населенню України НЕ БУДУ. Вони є черговим  
традиційним виявом глибокої стурбованості і обіцянками-цяцянками: 

1) «надзвичайно стурбований тим, що удари призвели до жертв серед 
цивільного населення» (агент політичного впливу путіна і ФСБ росії президент 
Франції Макрон); 

2) «засуджую жахливі та невибіркові атаки росії на цивільну інфраструктуру в 
Україні» (політичний імпотент, який боїться власної тіні генсек НАТО Єнс 
Столтенберг); 

3) голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що його «глибоко шокували 
російські напади на цивільних в Києві та інших містах України»; 

4) «…з розбитим серцем за тих, хто постраждав тут і по всій Україні» 
(амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк);  

5) «…наші серця з народом України в цей жахливий день. Слава Україні!» 
(Держдеп США);  

6) «…я із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки 
Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва» (амбасадорка Німеччини 
в Україні Анка Фельдгузен); 

7) публікуванням жахливих світлин охоплених полум’ям автівок в Twitter  
(посол ЄС в Україні Матті Маасікас);   

8) Китай у звичній для себе манері (позі страуса) заявив про ракетні обстріли 
Києва та інших українських міст без жодної згадки про Росію, наче українці це 
самі себе обстріляли. Як, власне, й Індія, яка закликала Україну та росію до 
мирних переговорів;  

9) щось на кшталт цього повторив і згадуваний мною генсек НАТО Єнс 
Столтенберг, який раз по раз засуджує воєнні злочини росії і злякано 
повторює мантру, що в жодному разі не можна допустити війни НАТО з 
росією.  

«Розмовляв із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Запевнив, що 
НАТО продовжуватиме підтримувати  (НА СЛОВАХ – Авт.) хоробрий 
український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки це буде потрібно», 
- заявив Столтенберг; 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrayina-rosiya-obstril-reaktsiya-svitu/32073331.html


10) «…вже найближчими днями Україна отримає першу з чотирьох систем 
ППО IRIS-T» (Німеччина). І це звучить від німецького уряду на восьмий місяць 

повномасштабної воєнної агресії росії проти України;  

11) політична повія путіна Макрон 12 жовтня в інтерв'ю France 2 заявив, що 
Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти росії у випадку, якщо та 
завдасть ядерного удару по Україні.  
«Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації, і вони 
визначені дуже чітко. Якби по Україні було завдано ракетно-ядерного удару, 
ці інтереси не були б поставлені під питання», - зазначив Макрон. 
 
Він також заявив, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію 
французької військової допомоги. За словами Макрона, Франція працює над 
постачанням шести додаткових гаубиць Caesar, які мали бути передані Данії, 
а також зенітних ракет "для захисту України від ракетних ударів і дронів. Нова 
військова допомога надійде в "найближчі тижні", але не уточнив, скільки 
саме ракет буде передано. 
 
Раніше він анонсував створення Францією для України спеціального 
військового фонду на 100 млн євро для прямих закупок французького 
озброєння. 

  

The Washington Post з сарказмом написала, що на військову допомогу Україні 
Франція витратила менше, ніж, наприклад, Естонія або Чехія;  

12) Лише уряди країн Балтії, Польщі та Чехії висловилися за зняття обмежень 
на постачання Україні не лише систем ППО, а й інших видів озброєнь – важкі 
бойові танки, ракети ATACAMS дальністю 300 км та авіацію. І бажано б про це 
оголосити на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", разом із повною 
ізоляцією росії. 

13) Надвечір понеділка (11 жовтня) держсекретар США Ентоні Блінкен в 
Twitter написав: «Я щойно розмовляв з Дмитром Кулебою, щоб підтвердити 
підтримку США України після жахливих ударів Кремля сьогодні вранці. Ми 
продовжуватимемо надавати непохитну економічну, гуманітарну та 
безпекову допомогу, щоб Україна могла захистити себе та піклуватися про 
свій народ». 

Бумеранг від Байдена 

Глава Білого дому Джо Байден офіційно заявив: «Сполучені Штати рішуче 
засуджують сьогоднішні ракетні удари рф по Україні, включно з Києвом. Ці 

https://tsn.ua/ukrayina/nimechchina-nayblizhchimi-dnyami-nadast-ukrayini-sistemi-ppo-iris-t-2176738.html
https://www.lefigaro.fr/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/1/7147896/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/10/ukraine-strikes-allies-air-defense/


напади вбили та поранили мирних жителів, а також знищили цілі 
невійськового призначення», – наголосив глава американської держави.  

«Ці атаки лише посилюють наші зобов’язання підтримувати народ України 
стільки, скільки знадобиться. Разом із нашими союзниками й партнерами ми 
продовжимо накладати на росію витрати, притягувати путіна й рф до 
відповідальності за їхні звірства та воєнні злочини, а також надавати 
підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та 
свободи», - наголосив президент США. 

Він висловив співчуття близьким тих людей в Україні, які загинули від 
безглуздих ракетних обстрілів та побажав одужання пораненим. 

«Ми вкотре закликаємо росію негайно припинити неспровоковану агресію та 
вивести свої війська з України»,- заявив Байден. 

У телефонній розмові зі своїм українським колегою Зеленським президент 
Байден «пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її 
захисту, включаючи передові системи протиповітряної оборони», - йдеться 
у заяві Білого дому. 
 
У відповідь прессекретар президента рф Пєсков заявив: «Постачання США  
систем ППО Україні зроблять конфлікт довшим і болючішим для української  
сторони, але не змінять нашого цілепокладання та кінцевого результату» і  
додав, що «росія має намір досягати поставлених цілей щодо України 
результативно та ефективно». 
 
В інтерв’ю телеканалу CNN. президент США Джо Байден заявив: «… путін 

вчинив воєнні злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз – на 

саміті G20 в Індонезії».  

Бумеранг від G7 

https://edition.cnn.com/2022/10/11/politics/joe-biden-interview-cnntv/index.html


Заявление G7 по Украине, 11 октября 2022 г. 

 

1). Мы, лидеры Большой семерки (G7), встретились сегодня с Президентом 

Украины Владимиром Зеленским. Наша встреча проходила на фоне 

недавних ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и городам по 

всей Украине, приведших к гибели ни в чем не повинных мирных 

жителей. Мы самым решительным образом осуждаем эти нападения и 

напоминаем, что неизбирательные нападения на ни в чем не повинное 

гражданское население представляют собой военное преступление. Мы 

привлечем президента Путина и виновных к ответу. 

 
2). «Большая семерка» решительно осуждает и безоговорочно отвергает 
незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и 
Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и 
города Севастополя. Мы торжественно заявляем, что никогда не признаем 
эту незаконную аннексию или фиктивные референдумы, которые Россия 
использует для ее оправдания. 
 
3). Россия грубо нарушила принципы, закрепленные в Уставе ООН. Они не 
могут и не дают России легитимного основания для изменения границ 
Украины. Мы призываем все страны безоговорочно отвергнуть эти 
нарушения международного права и потребовать, чтобы Россия прекратила 
все боевые действия и немедленно, полностью и безоговорочно вывела все 
свои войска и военную технику из Украины. 
 
4). Мы возлагали и будем продолжать возлагать дополнительные 
экономические издержки на Россию, в том числе на физических и 
юридических лиц — внутри и за пределами России — оказывая 
политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России 
изменить статус территории Украины. 
 
5). Мы осуждаем преднамеренные эскалационные шаги России, в том числе 
частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную 
риторику, которая ставит под угрозу глобальный мир и безопасность. Мы 
подтверждаем, что любое применение Россией химического, 
биологического или ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия. 
 
6). Мы осуждаем действия России на Запорожской АЭС Украины и давление 
на персонал объекта. Это еще одна безответственная эскалация, и мы 
возложим на Россию ответственность за любой инцидент, вызванный их 
действиями. Безопасность, защита и гарантии ядерной установки имеют 



первостепенное значение, и мы поддерживаем усилия Международного 
агентства по атомной энергии в этом отношении. 
 
7). Мы вновь обращаемся к белорусским властям с призывом прекратить 
потворство российской агрессивной войне, разрешив российским 
вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказав поддержку 
российским военным. Объявление о совместной военной группировке с 
Россией представляет собой самый свежий пример пособничества 
белорусского режима России. Мы вновь призываем режим Лукашенко 
полностью соблюдать свои обязательства по международному праву. 
 
8). Мы подтверждаем нашу полную поддержку независимости, 
территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно 
признанных границах. В соответствии с международным правом, в частности 
Уставом ООН, Украина имеет законное право защищаться от российской 
агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией в пределах 
своих международно признанных границ. 
 
9). Мы заверили президента Зеленского в том, что мы непоколебимы и 
непоколебимы в нашей приверженности оказанию поддержки, которая 
необходима Украине для защиты ее суверенитета и территориальной 
целостности. Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, 
военную, дипломатическую и юридическую поддержку и будем твердо 
стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Мы стремимся 
поддерживать Украину в удовлетворении ее потребностей в подготовке к 
зиме. 
 
10). В целях жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования мы 
по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с заинтересованными 
странами и учреждениями и Украиной об устойчивой безопасности и других 
обязательствах, чтобы помочь Украине защитить себя, обеспечить ее 
свободное и демократическое будущее и сдержать будущую российскую 
агрессию. Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения 
насущных потребностей Украины в военной и оборонной технике. Ждем 
итогов Международной экспертной конференции по восстановлению, 
реконструкции и модернизации Украины 25 октября. 
 
11). Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина, народ которой 
перенес смерть, перемещение и бесчисленные зверства в результате 
российской агрессии. В знак солидарности с Украиной лидеры G7 
приветствуют готовность президента Зеленского к справедливому миру. Это 
должно включать следующие элементы: соблюдение Уставом ООН защиты 



территориальной целостности и суверенитета; сохранение способности 
Украины защищать себя в будущем; обеспечение восстановления и 
реконструкции Украины, в том числе изучение возможностей сделать это за 
счет средств из России; привлечения к ответственности за преступления 
России, совершенные во время войны. 
 
12). Мы глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением 
трубопроводов Nordstream в международных водах Балтийского моря и 
решительно осуждаем любые преднамеренные нарушения работы 
критически важной инфраструктуры. Мы приветствуем продолжающиеся 
расследования. 
 
13). Мы будем действовать солидарно и в тесной координации, чтобы 
устранить негативное влияние российской агрессии на глобальную 
экономическую стабильность, в том числе продолжая сотрудничество для 
обеспечения энергетической безопасности и доступности в странах 
«Большой семерки» и за ее пределами. 
 
Бумеранг від ООН  
 
У середу 12-го жовтня надзвичайна спеціальна 11-та сесія Генеральної 
асамблеї ООН абсолютною більшістю голосів – 143 країни проголосували за  
резолюцію «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту 
ООН». 
Прийнятий документ підтверджує відданість територіальній цілісності 
України та вимагає від Росії скасувати рішення щодо незаконної анексії 
тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та 
Херсонської областей. 
5 країн проголосували «проти» (росія, Білорусія, Сирія, КНДР, Нікарагуа), ще 
35 - утримались (зокрема, Китай, Вірменія, Куба, Еритрея, Ефіопія, Індія, 
Казахстан, Узбекистан та інші).  
Щоб резолюція була погоджена Генеральною Асамблеєю, необхідно, щоб її 
підтримали принаймні 2/3 від усіх голосів. Резолюція отримала вагомо 
більше підтримки ніж необхідний мінімум. 

Бумеранг від ПАРЄ 

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за 
резолюцію, яка визнає росію «терористичним режимом».  
«За» проголосувало 99 членів ПАРЄ (1 – «утримався», проти -0). Це перша 
міжнародна організація, яка прийняла таке рішення, зауважують оглядачі.  
 



Визнавши російський режим терористичним ПАРЄ закликає країни-учасниці 
Ради Європи: 

 надати Україні системи протиповітряної оборони; 
 однозначно засудити псевдореферендуми, проведені у Луганській, 

Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях України; 
 засудити спробу анексії Луганської, Донецької, Запорізької та 

Херсонської областей як порушення міжнародного права та серйозну 
загрозу міжнародному миру та безпеці та уникати визнання будь-яких 
наслідків цього; 

 надати фінансову підтримку для відновлення України; 
 прискорити створення Спеціального Міжнародного трибуналу для 

притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України; 
 створити комплексний міжнародний механізм компенсації, включаючи 

міжнародний реєстр збитків, та активно співпрацювати з українською 
владою у цьому напрямку. 

Окрім того, росію в резолюції закликали дозволити гуманітарним місіям ООН, 
Міжнародного комітету Червоного Хреста, Ради Європи чи будь-якої іншої 
міжнародної організації чи державі-члену сприяти обміну  
військовополоненими та звільненню політичних в'язнів.  
У резолюції також є пункт про те, що будь-які переговори відбуватимуться на 
умовах України. 
 
Бумеранг від НАТО  
13 жовтня за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі  на 
брифінгу генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс 
Столтенберг оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з 
безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру. 
Столтенберг нагадав, що в межах комплексного пакету допомоги НАТО 
Україна буде отримувати паливо, зимовий одяг і медикаменти. 
«Як складову цього пакету НАТО також оперативно надасть Україні 
протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які 
можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських 
дронів і захистити українське населення та інфраструктуру», – додав генсек. 
Столтенберг також заявив, що в довгостроковій перспективі Альянс 
допоможе Україні перейти з радянського на сучасне натівське озброєння. 
Напередодні генсек НАТО закликав держави Альянсу надати Україні більше 
систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів росії.  
 

Столтенберг також наголосив: «Якщо росія застосує проти України будь-яку 

ядерну зброю, це буде мати серйозні наслідки для росії. путін про це знає. 

Деякі союзники НАТО у різні способи донесли це до путіна. Ми не будемо 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/12/7148541/
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розкривати, як саме ми відреагуємо. Але, звісно, це фундаментально 

змінить характер конфлікту. Це буде означати перетин дуже важливої 

«червоної лінії».  Навіть застосування малопотужної ядерної зброї - це дуже 

серйозний крок і це фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, 

звісно, буде мати наслідки. І росія знає, що наслідки будуть», - підкреслив 

він.  

Бумеранг від «Рамштайн-6»  

Після варварського ракетного обстрілу путіним українських міст 10-11 

жовтня, представники майже 50 держав-членів НАТО та союзників Альянсу 

зібралися в Брюсселі на шосту зустріч Контактної групи з питань оборони 

України – «Рамштайн-6».   

 

 
Брюссель. Засідання «Рамштайн-6». 

 

Союзники вкотре підтвердили свою послідовну підтримку України і вирішили 
допомогти оперативно закрити небо над країною, для чого спрямують 
ближчим часом зусилля на постачання систем ППО та ПРО, а також 
артилерійських систем та боєприпасів до них. 
Головні результати зустрічі можна підсумувати так:  
 
США анонсували постачання ще двох систем протиповітряної оборони 
NASAMS. Вони прибудуть до України найближчим часом. 
 
Німеччина у співпраці з Данією та Норвегією надає Україні 16 САУ Zuzana. 
Німеччина найближчими тижнями передасть Україні чергову партію 
озброєнь: САУ Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню 
Mars-2. 
 



13 жовтня, Україна та Франція підписали угоду про гранти, що забезпечать 
постачання французької зброї для українських військових у війні з росією (на 
фото). 
 

 
Після підписаної угоди Україна отримає ще більше зброї від Франції 

 
Про  це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter. 
Як зазначив Резніков, угода про гранти Франції у сфері безпеки та оборони 
підписана з міністром оборони Себастьяном Лекорню з дозволу Кабміну. 
 «Угода дозволяє здійснювати постачання французької зброї в Україну з 
ініціативи президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. 
Дякую Франції за підтримку армії України»,— йдеться у дописі. 
 
Франція пообіцяла поставити Україні три РСЗО LRU (модернізовані M270).  
Франція протягом кількох тижнів передасть Україні додаткову партію САУ, 
радарів та систем ППО, зокрема шість САУ Caesar.  
Франція також передасть Україні протиповітряні ракети малої дальності 
Crotale, які використовуються для перехоплення ракет і літаків на низькій 
висоті. 
 
Нідерланди нададуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони на 
суму 15 мільйонів доларів. 
 
Канада оголосила про додатковий пакет допомоги на суму 47 мільйонів 
доларів, до якого увійдуть артилерійські снаряди, зимові форма та 
обладнання, камери для дронів та обладнання для супутникового зв’язку. 
 
«Російська армія буде повністю знищена» 
 
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу на 
потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже 
потужною з військової точки зору. 

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1580498564291051521


Про це Боррель сказав, виступаючи у четвер 13 жовтня у Брюгге, повідомляє 
кореспондент "Європейської правди". 
 
«Є ядерна загроза, і путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити 
собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, 
держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти 
України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну 
відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена», - 
сказав Боррель. 
За його словами, «це серйозний момент в історії, і ми повинні показати нашу 
єдність, міць і повну рішучість». 
 
Загиблі, ранені, згвалтовані… 

Панове Боррель, Макрон, Шольц, Байден, де ви раніше були, цілувалися з 
ким?  
З путіним! Умиротворяли його, домовлялися з ним… Ви до цього часу ведете 
кривавий бізнес з росією, заробляючи мільярди на крові українців.  
Для вас  «бабло» не воняє…   
 
Що ще має зробити масовий вбивця-маніяк, воєнний злочинець, терорист 
№1 путін, щоб ви нарешті закрили небо над Україною, зняли своє негласне 
вето на постачання Україні бойових танків, ракет ATACAMS діяльністю на 300 
км, авіації, сучасної системи протиракетної оборони?  
З березня вас просять, благають українські жінки, матері, діти закрити небо 
над Україною, щоб врятувати їм дароване Богом ЖИТТЯ!  
 
Скільки ще російські нелюди мають вбити українців, згвалтувати жінок,  
дівчат, дітей, знищити житлових масивів, шкіл, дитячих садків, лікарень,  
критичної інфраструктури, щоб Ви, пане Байден нарешті визнали росію 
країною-спонсором тероризму, яка по факту є державою терористом?  
 
ПАРЄ  уже визнала росію «терористичним режимом».  
Наприкінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає 
держсекретаря Ентоні Блінкена визнати росію державою-спонсором 
тероризму. Йому потрібно було прийняти лише формальне рішення про 
визнання  її державою-спонсором тероризму. Блінкен до цього часу рішення 
не прийняв. Чому? 

Старший радник Конгресу Пол Массаро в неділю, 9 жовтня заявив, що у  
Конгрес США внесли законопроекти про визнання росії державою-спонсором 
тероризму і законопроект про визнання дій росії в Україні геноцидом. Коли ці 
законопроекти будуть прийняті невідомо.  

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/13/7148624/
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Панове світові лідери, на сьогодні (14 жовтня) внаслідок повномасштабної  
збройної агресії росії в Україні загинули понад 430 дітей, більше 800 – дістали 
поранення і 240 дітей  вважаються безвісти зниклими.  
Наголошую не ваших (французьких, німецьких, американських і т. д.), а 

наших – УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ! На відміну від вас, ми не ділимо дітей на своїх і 

чужих…  

Скільки вам ще потрібно сліз українських матерів і дитячої крові, щоб ви 

нарешті  напилися і ЗНИЩИЛИ цього божевільного кривавого м’ясника 

путіна,  його злочинне військово-політичне оточення і терористичний 

режим в росії як диктатора Саддама Хусейна і його режим?! 

Рашисти згвалтували десятки неповнолітніх і малолітніх дівчат, сотні – жінок! 

Від ракетних, бомбових, артилерійських ударів загинули десятки тисяч 

мирних жителів. Російські нелюди закатували, розстріляли тисячі жінок, 

чоловіків цивільного населення, закопавши їх у братські могили, які 

виявленні у звільнених від окупантів містах і селах.  

Біженці 

Близько 13 мільйонів українців залишили свої домівки, тікаючи від війни в 

інші регіони України або за кордон. 

За даними Міжнародної організації з міграції, понад 6,6 млн осіб в Україні є 
внутрішньо переміщеними. Ця цифра становить 15% від загальної кількості 
населення України. 
До Європи, за даними ООН, виїхали 6,65 млн українців. Із них майже 4 млн - 
переважно жінки та діти - отримали тимчасовий захист в європейських 
країнах. 
 
Панове Байден, Макрон, Шольц та інші, скажіть, яку ще кількість людських 

жертв, дітей і цивільної інфраструктури українці повинні принести вам в 

«жертву», що ви надали нам необхідну кількість сучасної зброю для 

знищення російського агресора і відновлення територіальної цілісності 

України в  кордонах 1991 року, визнаних всім світом?  

Скільки часу ви ще будете жувати гумку, даючи нам по чайній ложці своє   

озброєння і спостерігати як путін нас убиває, калічить, нищить Україну?!  

Дайте нам зброю, яку ми просимо, і ми знищимо останню москальську  

імперію зла і захистимо вас і ваше налякане колективне НАТО.  



Ви ж уже говорите, що перемога росії у війні проти України буде означати 
поразку і для НАТО (генсек Альянсу Столтенберг 
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/11/7148488/).  

«путін – законна військова мішень» 
 
Це зазначив колишній радник президента США Дональда Трампа з 
національної безпеки Джон Болтон, коментуючи заяви путіна щодо 
ймовірного застосування ядерної зброї проти України. 
«Я думаю, що будь-коли, коли ми розглядаємо потенційне використання 

ядерної зброї, ми повинні сприймати це серйозно», - сказав Болтон 10 
жовтня в інтерв'ю CBS News, пише Dailylviv.com. 
«Це не є неминучим, - продовжив Джон Болтон. - Але путін хотів би, щоб ми 
думали, що це неминуче. Він хотів би бачити, як люди нервують... Він робив 
це вже кілька разів після свого вторгнення в Україну. Він щоразу блефував. 
Тут є ризик використання ядерної зброї. Я не думаю, що ми перебуваємо в 
тих обставинах, коли це станеться, хоча ми уважно спостерігаємо за цим. Але 
для Заходу дуже важливо стримати використання путіним ядерної зброї». 

І якби путін дозволив використання ядерної зброї, заявив Болтон, то він сам 
підписав би передсмертну записку».  
 
«Було запропоновано низку речей — удари по російських військах у різних 
місцях», — сказав Болтон. - У мене з цим немає жодних проблем. Бо це ті, хто 
вдерлися в Україну. Але я вважаю, що важливіше покласти відповідальність 
на владу в Росії, яка би схвалила використання ядерної зброї, і я маю на увазі 
дуже зокрема путіна.  
Я думаю, ми повинні публічно дати це зрозуміти, щоб не тільки путін, але 
все вище російське керівництво, всі громадяни росії знали, що якщо путін 
дає дозвіл на використання ядерної зброї, він підписує власну 
передсмертну записку». 
 
Болтон уточнив, який вигляд можуть мати ці наслідки.  
 
«Ну, ви знаєте, путін є центром командування та контролю російської армії, -  
наголосив Болтон. — Ми називаємо це повноваженнями національного 
командування. Він є законною військовою мішенню. І я думаю, що, хоча є 
багато інших речей, які ми також можемо зробити, йому потрібно знати, що 
путін у нашому списку цілей у цей момент».  
 
Дякую Джону Болтону, що він хоч зараз визнав Путіна «законною військовою 
мішенню».  

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/11/7148488/
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/yaderna-zahroza-kremlya-stratehichnyi-shantazh-chy-taktychna-realnist-103207
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/yaderna-zahroza-kremlya-stratehichnyi-shantazh-chy-taktychna-realnist-103207
https://www.cbsnews.com/news/john-bolton-biden-overstated-the-situation-with-armageddon-remark/
https://dailylviv.com/novyny
https://dailylviv.com/news/polityka/putin-rozpochav-areshty-viiskovykh-u-moskvi-hur-103510
https://dailylviv.com/news/polityka/bilorus-ne-bude-vykorystana-dlya-zavdannya-yadernoho-udaru-po-ukrayini-ministr-103063
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/rosiya-mozhe-atakuvaty-ukrayinu-taktychnymy-yadernymy-bombamy-potuzhnistyu-do-100-kilotonn-eksperty-103066
https://dailylviv.com/news/polityka/ekspert-nazvav-mista-po-yakykh-rosiya-modelyuvala-lokalni-yaderni-udary-103090


Проте, нагадаю Болтону, його колишньому шефу експрезиденту США Трампу  
та іншим, що понад п’ять років тому (травень 2017 року) я опублікував 
юридичне обгрунтування, що з точки зору міжнародного права фізичне 
ЗНИЩЕННЯ воєнного злочинця, вбивці путіна буде законним, правовим і  
справедливим як ліквідація терориста №1 Усами бен Ладена. 
Читайте про це в газеті «Україна молода»  статті  «Не кращий за Хусейна: чому 

ліквідація Путіна буде законною та справедливою» і «Ліквідація Путіна: які є 
правові підстави фізичного знищення президентаРФ». 
 
У жовтні 2018 року «Український репортер» опублікував мій доповнений   

матеріал «Підлягає ліквідації як Усама бен Ладен. Правові підстави фізичного 
знищення Путіна».  
 
У грудні 2020 року видання Цензор.Нет, «Аргумент» і «Антикор» опублікували мій 

юридичний аналіз «Підлягає ліквідації як Усама бен Ладен. Правові підстави 
фізичного знищення Путіна» з переліком злочинів, вчинених путіним і 
висновками експертів про його психічний стан. 

https://censor.net/ru/blogs/3239613/pdlyaga_lkvdats_yak_usama_ben_laden_pr
avov_pdstavi_fzichnogo_znischennya_putna  

Обгрунтування правових підстав фізичного знищення президента росії путіна, 
перелік і аналіз вчинених ним злочинів проти миру, безпеки людства і  
міжнародного правопорядку, терористичних актів і воєнних  злочинів, 
висновки експертів про його психологічний і психічний стан, який має явні 
ознаки шизофренії і педофілії,  я неодноразово направляв (травень 2017, 
жовтень 2018, січень 2021 рр.) у Генеральний комітет і Комітет з правових 
питань ООН, ПАРЄ, Європарламент, ОБСЄ і НАТО. Реакція – зеро... 

Через два дні після повномасштабної воєнної агресії росії проти України  (26 
лютого) «Український репортер» та інші видання опублікували моє звернення 
до російських офіцерів (російською) «Спаси мир—убей Путина!» 

Минув тиждень і мою пропозицію  «Врятуй світ – вбий Путіна» підтримав  
сенатор США Ліндсі Грем. 

 4 березня на своїй сторінці у Тwitter і в прямому ефірі Fox News 
американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що 
найпростіший спосіб завершення агресії РФ – фізична ліквідація Путіна 
кимось із його найближчого оточення.  

https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/grygorij-omelchenko-moyu-
propozytsiyu-vryatuj-svit-vbyj-vbyj-putina-pidtrymav-senator-ssha-lindsi-
grem.html 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3154/188/111223/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3154/188/111223/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3155/188/111265
https://umoloda.kyiv.ua/number/3155/188/111265
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/pidlyagaye-likvidatsiyi-yak-usama-ben-laden-pravovi-pidstavy-fizychnogo-znyshhennya-putina.html
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/pidlyagaye-likvidatsiyi-yak-usama-ben-laden-pravovi-pidstavy-fizychnogo-znyshhennya-putina.html
http://argumentua.com/stati/p-dlyaga-l-kv-dats-yak-usama-ben-laden;
http://argumentua.com/stati/p-dlyaga-l-kv-dats-yak-usama-ben-laden;
https://censor.net/ru/blogs/3239613/pdlyaga_lkvdats_yak_usama_ben_laden_pravov_pdstavi_fzichnogo_znischennya_putna
https://censor.net/ru/blogs/3239613/pdlyaga_lkvdats_yak_usama_ben_laden_pravov_pdstavi_fzichnogo_znischennya_putna
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/spasy-myr-ubej-putyna-obrashhenye-grygoryya-omelchenko-k-ofytseram-rossyyanam.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/grygorij-omelchenko-moyu-propozytsiyu-vryatuj-svit-vbyj-vbyj-putina-pidtrymav-senator-ssha-lindsi-grem.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/grygorij-omelchenko-moyu-propozytsiyu-vryatuj-svit-vbyj-vbyj-putina-pidtrymav-senator-ssha-lindsi-grem.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/grygorij-omelchenko-moyu-propozytsiyu-vryatuj-svit-vbyj-vbyj-putina-pidtrymav-senator-ssha-lindsi-grem.html


Згодом (13 березня) мою ідею фізичного знищення путіна підтримав 

колишній командувач  британської  армії полковник Річард Кемп, який 

заявив, що Захід  не повинен виключати можливості вбивства путіна. Про 

це повідомляє Daily  Mail. 

Кемп вважає, що вбивство путіна може допомогти врятувати тисячі життів, 

тому НАТО та західні союзники не повинні категорично заперечувати таку 

можливість. 

«Усама бен Ладен, голова ІД Абу Бакр аль-Багдаді та командувач Іранської 

республіканської гвардії Касем Сулеймані – всі вони становили пряму загрозу 

Заходу. Всі вони були вбиті, щоб протистояти цим загрозам. Президент  путін 

є постійною і смертельною загрозою, яка залишиться, поки він перебуває 

при владі», - сказав Кемп. 

На думку полковника Кемпа, путіна могли б скинути, заарештувати чи судити, 

проте це є малоймовірним.  

«Якби справа дійшла до вбивства путіна, це могло б бути неприємним для 

багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких 

він уже вбив в Україні та в інших місцях, і може вбити в майбутньому», - 

наголосив екскомандувач Кемп. 

 
Впродовж останніх п’яти років я неодноразово наголошував, що лідери 
західних країн повинні враховувати зазначені у моїх публікаціях факти 
злочинної діяльності путіна, висновки психіатрів щодо його психічного 
розладу і уроки історії у відносинах з росією, яка має бути ІЗОЛЬОВАНА від 
цивілізованого світу (як Північна Корея), як маніакально духовно хвора 
країна-агресор-терорист на чолі з психопатом путіним. 

Заради порятунку цивілізації путін і створений ним фашистський режим в 
росії повинні бути не лише жорстко засуджені світовою спільнотою. До 
путіна, його рідних і найближчого оточення повинні бути застосовані самі 
ЖОРСТКІ санкції фінансового, економічного, юридичного і політичного 
характеру (які Захід почав застосовувати лише після повномасштабної агресії 
росії, а до цього був лише глибоко «занепокоєний» і «стурбований»). 

Я стверджував і продовжую стверджувати, що путіна, за ради порятунку 
цивілізації, необхідно ФІЗИЧНО ЗНИЩИТИ, як Усаму бен Ладена, якщо не 
припинить війну в Сирії і Україні, не звільнить окуповані українські території і 
добровільно не здасться міжнародному правосуддю (а цього він ніколи не 
зробить добровільно!).  

Зауважу, що Усама бен Ладен, на відміну від Путіна, являв собою набагато 
меншу загрозу для світу, аніж Путін з ядерною зброєю. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10608239/Former-British-Army-chief-says-West-not-rule-assassinating-Vladimir-Putin.html?ito=social-twitter_dailymailUK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96


Формулу порятунку земної цивілізації виведено майстрами Далекого Сходу: 
«Сьогодні уже не тисячі, а мільйони кажуть: «Ні війні!». Людство усвідомило 
той факт, що ще одна велика битва буде рівнозначна його повному 
знищенню, і досить багато людей стверджують, що краще нехай зникне 
правитель і цілий народ, який оголосив війну, але цивілізація уціліє». 

У ситуації, яка склалася у зв’язку з воєнною агресією росії проти України, 
відповідно до норм міжнародного права, ст. 51 Статуту ООН, законів війни та 
національного законодавства України, фізична ліквідація путіна буде 
легітимною, правовою і законною, як така, що вчинена у стані необхідної 
оборони і крайньої необхідності, за аналогією вбивства Усами бен Ладена  
(знищення якого, за твердженням міністра закордонних справ росії лаврова, 
«виправдано з точки зору міжнародного права і права на самооборону»).    

Викладений аналіз ставить перед вами, шановні читачі запитання:  

ЩО ВСЕ ТАКИ ВІДБУЛОСЯ НА КЕРЧЕНСЬКОМУ МОСТУ «08.10.2022» І ПІД  ЧАС 
ПУТІНСЬКОГО МАСОВОГО РАКЕТНОГО УДАРУ ПО УКРАЇНІ «10.10.2022», ЩО 
ПРИЗВЕЛО ДО ТАКИХ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ І ВІЙСЬКОВИХ РІШЕНЬ 
МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ?  

Шукаючи відповідь на це запитання, не забувайте дати повномасштабної 
путінської воєнної агресії – «24.02.2022». 

Організація «Караючий Меч Арея» знає відповідь на поставлене запитання. 

 



 

Закінчу свій аналітичний матеріал привітанням українців з ВЕЛИКИМ СВЯТОМ 
(чотири в одному дні) і дописом уже відомої вам поетеси, учениці Майстрів 
Далекого Сходу Ірини Омельченко (ОМ-І-РА): 

«Сьогодні (14 жовтня) одне з найбільш сакральних свят для України і 
Українського народу – Покрова Пресвятої Богородиці. 
Це свято Сакральне, тому що Україна насправді знаходиться під Покровом 
Божої Матері.  
Україна – це країна з жіночою душею.  
Україна являється серцем Світу і захисницею цивілізації від рашистської 
чуми та ядерної пожежі. 
Невипадково дата народження України 24 серпня у знаку Діви. Цей знак 
пов'язаний з народженням і успінням Божої Матері Діви Марії – 21 вересня 
та 28 серпня.  
МАТИ БОЖА НАРОДИЛА СИНА БОЖОГО ІСУСА. НАША НЕНЬКА УКРАЇНА 
НАРОДИЛА ВОЇНІВ СВІТЛА. 
Невипадково українські воїни «Азова» здійснили не лише військовий, а й 
Духовний Подвиг, що перевершує за своєю силою Духа, жертовністю та 
стійкістю надлюдські можливості.  



Понад 80 днів у абсолютно нерівних із ворогом умовах вони захищали 
місто, яке носить ім'я Марії – Матері Божої – Маріуполь. І залишилися 
непереможеними. 
АЗОВЦІ ПОВЕРНУЛИСЯ З ПОЛОНУ 21 ВЕРЕСНЯ – НА РІЗДВО БОЖОЇ МАТЕРІ 
МАРІЇ. 
Невипадково Покрова Божої Матері –  це день Українського козацтва і 
створення Української Повстанської Армії, якій сьогодні виповнюється 80 
років (ветеранів УПА – сердечно вітаю!).  
З часу виникнення козацтва в Україні козаки позиціонували себе як 
православне лицарство, тобто Воїнство Христа.  
Козак – воїн, але відмінність його від звичайного воїна в тому, що він 
Христовий Воїн і міг служити тільки в тій армії, що вела війну з ворогами 
Православ'я. 
І зараз усі українські воїни є, без сумніву, Воїнством Христа, яке бореться з 
путінською сатанинською нечистю.  
Після тяжких випробувань воскрес Ісус, як і воскресла Україна, яка стала 
матір'ю Воїнів Духа, Воїнства Христового.  
Землі України все це тисячоліття були під захистом Творця і Божої 
Матері.  
Бог беріг Україну, тоді як абсолютно всі імперії, які намагалися заволодіти 
нею та поневолити Український народ, розпалися – і Золота Орда, вона ж 
Велика Тартарія, і Річ Посполита, і Кримське ханство, і Австро-Угорська, і 
Російська імперія, і СРСР…  
Ось і зараз,  напередодні свята Покрова, Україна отримала ще більше 
допомоги, підтримки і захисту від Світу, наближаючи неминучу поразку і 
розпад росії – останньої імперії зла.  
Напередодні Покрова, міжнародні організації ПАРЄ, ООН, НАТО, 
«Рамштайн-6» і  світові лідери заявили:  
- Україна – суверенна держава в міжнародно визнаних кордонах 1991 року; 

- «путін – постійна і смертельна загроза»; 

- «путін – законна військова мішень»;  
- «росія є терористичним режимом»; 
- «російська армія буде повністю знищена!» 
- «путін і росія – воєнні злочинці, вони будуть притягнуті до  
відповідальності». 
 

Україна – це Схід Сонця нової ери, Новий Єрусалим. Тоді як росія – Содом і 
Гоморра – організм, що розкладається, який за всіма законами розвитку 
Всесвіту буде зруйнований Богом і розвіяний як «табірний пил» вітром 
еволюції.  
Україна – Месія людства! (див. тут: 
https://censor.net/ru/blogs/3355830/ukraina_messiya_chelovechestva_bibliya_i_voyina)
. 

https://censor.net/ru/blogs/3355830/ukraina_messiya_chelovechestva_bibliya_i_voyina


Зі святом вас, любі Українці! До Перемоги!  
З повагою і любов’ю до українців ОМ-І-РА – Сила слова, що випромінює 

Світло». 
 

СЛАВА УКРАЇНІ ТА ЇЇ ЗАХИСНИКАМ НА ВСІХ ФРОНТАХ!  
СМЕРТЬ ПУТІНУ І РАШИСТСЬКІЙ ІМПЕРІЇ! 
 
Від імені «Караючого Меча Арея» 

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

 


