
 

Чому путін просить мирних переговорів з Україною 

 

 

Зображення максимального розміру (відкриється в новому вікні) 

 

http://media.slovoidilo.ua/media/infographics/17/166468/166468-2_ru_origin.png
https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/17/166468/166468-2_ru_large.png


Впродовж останніх двох тижнів з Москви все частіше лунають прохання 
(пропозиції) до лідерів Заходу умовити (примусити) Україну до мирних 
переговорів з росією, а точніше – встановити вкрай необхідний Кремлю 
(путіну)  тимчасовий режим «припинення вогню».  
На моє глибоке переконання ці прохання пов’язані виключно з  
катастрофічними безповоротними втратами живої сили і техніки Збройних 
сил рф. 
  
Після розгрому російських військ під Харковом і звільнення Харківської 
області від окупантів в першій половині вересня, а також звільнення понад 
півсотні населених пунктів Херсонської області і поступового оточення майже 
40 000 російських військових навколо обласного центру (в самому Херсоні, за 
твердження начальника ГУР МОУ Буданова, знаходиться «найбільш 
підготовлені та боєздатні російські підрозділи»), путін почав передавати  
через одного з африканських лідерів меседжі, що він готовий до переговорів 
з Зеленським. У Москві вимолюють мирні переговори з Києвом «без будь 
яких попередніх умов» і, навіть, віддали наказ про виведення військ з 
Херсону і області на лівий берег річки Дніпро. 
 
Так, президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоко Ембало заявив, що путін просив його 
передати меседж главі української держави Зеленському. За його словами, 
президент рф висловив готовність до переговорів.  
Про це Ембало сказав на брифінгу під час візиту до Києва 26 жовтня. 

«Учора я був у Москві, з президентом путіним, який мене просив передати 
меседж, поговорити з вами. І, дійсно, виходячи з того, що прямий діалог є 
надзвичайно важливим для наших спільних дій. І я можу сказати, що це 
також дуже важливо з точки зору продовольчої безпеки», – сказав 
він. Ембало додав, що Путін висловив йому: «Я готовий до переговорів з 
президентом Зеленським». 

Заступник голови МЗС рф Андрій Руденко 8 листопада зазначив, що росія не 
ставить жодних попередніх умов для відновлення переговорів з Україною.  
«З нашого боку попередніх умов немає жодних, крім головної умови – щоб 
Україна виявила добру волю», – заявив Руденко. 
«Ми завжди заявляли про нашу готовність до таких переговорів, які були 
перервані не з нашої вини», – додав він, якого цитує Інтерфакс.  
 

9 листопада речниця МЗС росії Захарова заявила: «Ми, як і раніше, відкриті 
до переговорів. Ми ніколи не відмовлялися від них. Ми готові їх вести, 
зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються зараз».  
 

https://www.interfax.ru/russia/871483


Речник МЗС України Олег Ніколенко чітко відповів на заяву Захарової, 
прокоментувавши, що це просто чергова «димова завіса». Він сказав, що 
Москву не цікавить відновлення миру в Україні, а вона просто тягне час, аби 
перегрупуватися та напасти з новою силою. 
 

«Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, 
коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені 
у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, рф намагається 
виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно 
мобілізованих росіян, розв'язати питання нестачі озброєння, усунути 
недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. 
Ми це вже проходили у 2014-2015 роках", - наголосив  Ніколенко. 
 
Він також зазначив, що якби росія дійсно була зацікавлена в переговорах, 
вона б припинила знищення енергетичної інфраструктури та скоєння масових 
воєнних злочинів на території України. 
«Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, 
не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, 
не знущаються з мешканців тимчасово окупованих територій, не 
перешкоджають поставкам продовольства», - відзначає речник МЗС. 
 
Ніколенко нагадує, що Україна неодноразово пропонувала переговори, але 
завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися 
ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців (див. тут: 
https://espreso.tv/u-mzs-rf-zayavili-pro-gotovnist-do-peremovin-z-
urakhuvannyam-potochnikh-realiy). 
 
9 листопада міністр оборони Шойгу за наказом президента, верховного 
головнокомандувача ЗС рф путіна віддав наказ генералу Суровікіну 
про  виведення окупаційних російських військ із правобережжя Херсонської 
області. Причиною втечі, за словами Шойгу, є те, що «життя та здоров’я 
військовослужбовців рф завжди є пріоритетом».  
Суровікін поінформував Шойгу, що російські військові займуть підготовлені в 
інженерному відношенні оборонні рубежі та позиції на лівому березі Дніпра.  
 
Коротко про те, що передувало цим «проханням» путіна і його лакеям.  
20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та 
Запоріжжі ухвалили рішення провести «референдуми» про приєднання цих 
територій до рф.  
«Референдуми» тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили 

"правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували 
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також росіяни, які приїхали до Херсона.  Також збирачі голосів 
«референдуму» просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав 
Відтак російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів 
псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, 
Луганської, Запорізької та Херсонської областей.  
 
Увечері 30 вересня володимир путін відкрив шлях до анексії територій 
Херсонської і Запорізької областей, підписав укази про визнання Херсонщини 
і Запорізької області «незалежними територіями». 
Пізніше очільник Росії підписав «договори» про «входження до складу Росії» 
самопроголошених «ЛНР» і «ДНР», а також Херсонської та Запорізької 

областей. 

«Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь та повернутися 
за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. 
Але вибір народу у Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні обговорювати 
не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить»,  - заявив путін 30 вересня 
під час виступу в Кремлі. 
 
Зеленський: неможливість переговорів з путіним 
 
Ввечері того ж дня президент Зеленський своїм указом ввів в дію рішення 
РНБО України, яким констатував НЕМОЖЛИВІСТЬ проведення переговорів з 
воєнним злочинцем, терористом і вбивцею путіним. 
Після підписання указу Зеленський на своїй фейсбук сторінці написав:  
«Щойно завершилось засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми 
маємо рішення. 

Перше – тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої 
території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом. 

Друге – Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. 
Саме наша держава завжди пропонувала росії домовитись про 
співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах. Очевидно, 
що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке 
гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але вже з іншим 
президентом росії. 

І третє – ми маємо зафіксувати юридично все те, чого ми вже досягли 
фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії у протистоянні з 
тиранією».  

https://uk-ua.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3180846545499033 
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3 жовтня держдума Росії проголосувала за «прийняття» до складу рф 
окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької 
областей.  
4 жовтня Рада федерації росії слідом за держдумою схвалила  «приєднання» 
частково окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та 
Херсонської областей України до росії. 

 

На указ і заяву Зеленського відреагував речник президента росії Пєсков, який 
4 жовтня зазначив: «Тепер чекатимемо або зміни позицій нинішнього 
президента, або вже дочекаємось майбутнього президента України, який 
змінить свої позиції…». 
 
Під час свого звернення на Кліматичному саміті в Єгипті, де були десятки 
лідерів держав і керівників урядів, Зеленський закликав світ примусити Росію 

до справжніх переговорів з Україною.  
Про це президент України сказав 7 листопада під час звернення до українців: 
«Тому кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само 
серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську 
агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити росію до 
справжніх переговорів про мир».  
«До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди 
отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи 
шантажем. Іще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту 
ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного 
воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі 
умови», - наголосив Зеленський.  
 
Як «другу армію світу» ЗСУ перемололи на «фарш» 
 
Тепер розглянемо, які ж реальні втрати понесла так звана «друга армія світу» 
за час повномасштабної воєнної агресії проти України (з 24 лютого по 10 
листопада), що Москва так слізно благає про мирні переговори, припинення  
вогню і прийняла рішення про виведення 40 000 своїх військових з 
окупованої території Херсонської області.  
 
Нагадаю, що на момент вторгнення на кордоні з Україною було розміщено 
190 000 професіонально підготовлених військовослужбовців ЗС росії. В 
цілому особовий  активний (діючий) склад російської армії на 24 лютого 2022 
року нараховував 850 000 військових.  
Пропоную розглянути інфографіку, яку мали потужність Збройні сили України 
проти росії на лютий 2022 року.    
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Таблиця: Джована Фаріа. Джерело: Global Firepower 2022. 

 

У першій половині вересня ряд видань (зокрема, Український  

репортер, Україна молода, Універсум, Портал українських офіцерів, 

ЦензорНЕТ та інші) опублікували мою статтю «Ласкаво просимо до пекла»  

(https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/169473),  де мова йде про  реальні 

втрати російських загарбників у війні проти України за шість місяців після 

повномасштабної воєнної агресії (з 24 лютого). Вони суттєво відрізнялися від 

офіційних даних про втрати росіян, наданих ЗСУ.  

Нагадаю хронологію і динаміку втрат живої сили ворога. Станом на ранок 24 
квітня (через два місяці війни) Генеральний штаб Збройних сил України 
оприлюднив приблизні дані про втрати російських військ від початку 
повномасштабного вторгнення 24 лютого. За даними штабу, безповоротні 
втрати особового складу росіян склали близько 21 800 військових.  
 
У кінці квітня я вперше отримав конфіденційну інформацію (в достовірності 
якої не сумніваюся), що втрати росії за два місяці війни значно більші, ніж ті, 
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про які повідомив Генштаб ЗСУ, і становлять майже 38 000 вбитими, в тому 
числі 7 870 «вагнерівців» і понад 90 000 пораненими. 
Про отримані дані я повідомив МО України і порадився, чи буде коректним, 
якщо я їх оприлюдню. Заперечень не було. Під час розмови представник 
Міноборони заявив, що мої дані «більш достовірні». Згодом, це підтвердили і 
розвідувальні служби США. 
Інформацію про реальні втрати рашистів я обнародував в одному із 
телевізійних ефірів. 

Ранком 28 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з початку 
повномасштабного вторгнення росія втратила 30 000 своїх солдатів.  
В цей же день колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у 
своєму Telegram заявив, що згідно з перехопленим внутрішнім штабним 
зведенням окупантів, втрати рашистів складають майже 43 тисячі трупів. 
«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС 
рф – 33 812 осіб. ПВК – 8 903 загиблих. Разом 42 715 загиблих. Наш Генштаб 
рахує консервативніше та показує цифру 30 000», – написав Аваков. 
 
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю 
російському правозахиснику Марку Фейгіну 28 травня заявив, що реальні 
втрати російських військових в Україні становлять не менше 35 тисяч осіб 
тільки вбитими, якщо не враховувати мобілізованих насильно з 
псевдореспублік, інакше до цифри доведеться додати ще два десятки тисяч 
убитих. 
«Це тільки кадрових, мобілізованих і всіх інших. Тому що, якщо рахувати 
скільки загинуло з «Л/ДНР», то як би не плюс ще 20 тисяч», – сказав 
Арестович. 
 
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 
лютого по 18 червня, орієнтовно склали близько 33 350 осіб особового 
складу. 
17 червня Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити чергове 
внутрішнє штабне рашистське зведення втрат за зазначений період. Цими 
даними він поділився на своїй сторінці у Фейсбуку. «Безповоротні військово-
оперативні втрати живої сили особового складу ЗС рф – 37 592 особи. Це 
цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у 
бойових діях на території України. На п’ятницю, 17 червня, це 9 457 загиблих. 
Втрати Росгвардії з початку військових дій – 1 788 убитими», – написав 
Аваков. Загалом росія втратила 48 837 своїх орків. 
 
18 червня Telegram-каналу General SVR повідомив, що втрати російської армії 
разом із національною гвардією росії (так звана «росгвардія») та приватними 



військовими компаніями склали вже майже 50 тисяч осіб. Цей канал як 
джерело також використала західна преса, зокрема британське видання Daily 
Mail. 
Зазначу, що ті самі цифри російських втрата днем раніше, 17 червня 
оприлюднив і Аваков. 

Telegram-канал повідомляє, що «загальна кількість втрат російської армії на 
війні в Україні становить 37 592 особи. Приплюсуємо до цих втрат 9 457 вояк 
приватних військових компаній, які підтримують військові зусилля росії. Крім 
того, російська нацгвардія, яка підпорядковується безпосередньо Путіну, 
втратила 1 788 осіб». Канал General SVR повідомив, що ці цифри були 
повідомлені безпосередньо Путіну. 
 
Станом на 25 липня (п’ять місяців війни), згідно офіційних даних МО України 
росія втратила приблизно 39 700 своїх військових. 
На початку серпня я отримав чергову конфіденційну інформацію, яка 
надійшла з Москви, що втрати лише військовослужбовців ЗС росії за п’ять 
місяців повномасштабної війни складають 43 695 осіб вбитими. 

Згідно закритих даних силових відомств рф втрати загиблими за цей час 
становлять: росгвардія – 2 248 осіб, МВС – 1 047, ФСБ – 237, «вагнерівців» – 
10 197, «кадировців» – 1 285, військові найманці, насильно мобілізованих і 
міліціонерів так званої «ЛНР» – 11 472 і «ДНР» – 10 283 особи. 

Таким чином, загальні безповоротні втрати (вбиті і померлі від поранень, 
інваліди) живої сили ворога за п’ять місяців війни склали 79 372 особи. 
Поранених за цей період військовослужбовців, росгвардійців, працівників 
ФСБ і МВД РФ нараховано понад 198 000 осіб. З них 79 200 (40%) – 
тяжкопоранені (поранення голови, втрата однієї або обох кінцівок, очей або 
ока, поранення черевної і грудної порожнини), які стали інвалідами. Вони 
більше не придатні для несення військової служби під час війни. 
 
У НАТО за п’ять місяців війни загальні безповоротні російські втрати 
оцінюють до 80 000 осіб, а на кожного загиблого – троє поранених. 
У росії створили офіційний національний стандарт та інструкцію для 
швидкого облаштування братських могил під час війни. Про це йдеться на 
сайті міністерства надзвичайних ситуацій рф. 

У документі описується, скільки часу треба на створення братської могили, які 
в неї мають бути розміри і який бульдозер краще використовувати, аби її 
засипати. Передбачено також формування спеціальних похоронних команд 
для термінового поховання трупів рашистів. 



  

Зауважу, що загиблих «кадировців» і мобілізованих в самопроголошених 
«республіках» на окупованому Донбасі оборонне відомство росії не 
зараховує до числа вбитих або поранених як військових ЗС рф, щоб не 
виплачувати рідним так звані «гробові» і компенсацію за інвалідність. 

Реальні втрати росії на війні з Україною можуть становити цифру, удвічі 
більшу, ніж та, яку публікує Генеральний штаб ЗСУ звертають увагу у США. У 
Пентагоні вважають, що за час вторгнення (5 місяців) було ліквідовано 
близько 80 тисяч військових особового складу російської армії. 
Про це 8 серпня написав журналіст американського видання Foreign Policy 
Джек Детч у своєму Twitter. Детч посилається на власну інформацію з 
Пентагону, де проводиться оцінка реальної кількості вбитих російських 
військових. Там схильні вважати, що цифри, які публікує ГШ ЗСУ, значно 
применшують кількість ліквідованих росіян. 

«За оцінками Пентагону, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 
(за п’ять місяців) росія втратила від 70 000 до 80 000 військовослужбовців», – 
зазначив Детч. 

Нагадаю, що Генеральний штаб ЗСУ на ранок 8 серпня (коли з’явилася 
публікація журналіста Джека Детча) назвав втрати особового складу 
російської армії в кількості 42 340 загиблих. 
Станом на 25 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, росія втратила 45 850 своїх 
військових (кількість поранених не вказано). Москва про свої втрати у війні 
проти України не повідомляє від березня. 
 
За перевіреними даними моїх джерел вбитих ЛИШЕ військовослужбовців ЗС  
рф за півроку (з 24 лютого по 24 серпня) повномасштабної війни 
нараховується 53 350 осіб. З урахуванням загиблих всіх інших військових 
формувань (росгвардійців, МВС, ФСБ, «кадировців», «вагнеровців», 



мобілізованих на тимчасово окупованих територіях і т. д.) загальні 
безповоротні втрати рашистів становлять приблизно 93 250 трупів (з них 
військовослужбовців понад 53 000), поранених – понад 270 000 (з них 
військових – близько 170 000), безвісти зниклих –  близько 7 000 осіб, 
полонених – понад 1 000. 

Саме через ці колосальні втрати «божевільний з ядерною кнопкою» путін 
змушений був 25 серпня підписати указ, яким передбачається збільшення 
чисельності (гарматного м’яса) російської армії на 137 000 осіб і доведення 
складу ЗС рф до 1 150 628 військовослужбовців. Указ набуває чинності з 1 
січня 2023 року. 

Після нищівного розгрому російської армії на Харківському напрямку і 
звільнення в першій половині вересня майже всієї території Харківської 
області, вранці 21 вересня (Міжнародний день миру) президент путін у 
телезверненні до росіян оголосив указ № 647 про «часткову» мобілізацію, 
заявивши, що росія  перебуває у стані війни з «колективним Заходом».  

Мобілізація почалася того ж дня. Міністр оборони Шойгу після звернення 
путіна заявив про плани мобілізувати 300 тисяч резервістів і додав, що 
кількість загиблих російських військових становить лише 5 937 осіб, а 90 % 
поранених вже повернулися на поле бою.  

Після підписання путіним указу про «часткову» мобілізацію командирам 
військових частин була доведена усна директива Генерального штабу ЗС росії 
– трупи і тяжкопоранених з поля бою не забирати. Встановлені непоодинокі 
випадки коли рашисти пристрілювали або закопували ще живих своїх 
важкопоранених товаришів по службі або примушували це робити місцевих 
жителів. Трупи і важкопоранених, яких звозили в канави, рівчаки або 
викопані ями, засипали землею. Тепер ці військові будуть вважатися безвісти 
зниклими, а їх рідні не отримають «гробові». 

Так російське військове начальство економить державний бюджет на 
загиблих і вирішує питання гасіння соціальної напруги, яка може вибухнути у 
випадку масової доставки «вантажу-200» у росію. 

Не будемо коментувати озвучені Шойгу цифри загиблих і поранених, щоб не 
смішити курей. Курсант першого курсу військового училища знає, що при 
таких військових втратах, про які заявив Шойгу, «часткова» мобілізація не 
проводиться.  

Також не буду описувати, що творилося в росії у зв’язку з оголошеною  
мобілізацією. Ви все це читали і бачили в соціальних мережах.           

ВАЖЛИВЕ і ГОЛОВНЕ в іншому, на що і привертаю вашу увагу.  



За даними заступника начальника Головного оперативного управління 
Генштабу ЗСУ Олексія Громова, станом на 16 червня росія залучила до 
широкомасштабної агресії проти України близько 330 000 військових, з яких 
220 000 — ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях. 
https://suspilne.media/284212-ci-vpline-castkova-mobilizacia-v-rosii-na-vijnu-v-
ukraini/  
 
Підписання путіним указу про «часткову» мобілізацію 300 000 резервістів  
(яка почалася з 21 вересня ц. р.) засвідчило, що 220 000-на  професійна 
російська армія (до складу якої входили елітні частини повітряних десантних 
військ, морської піхоти, спецназу ГРУ, пілоти, офіцери ППО, командири 
танків), яка здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого (на 
момент вторгнення на кордоні з Україною було сконцентровано 190 000 
військових) і брала безпосередню участь у бойових діях, за сім місяців війни 
понесла сто відсоткові (100% !) БЕЗПОВОРОТНІ ВТРАТИ в живій силі (вбиті, 
померлі від ран, отримали інвалідність, зниклі безвісти, ті, хто потрапив у 
полон).  

За офіційними даними українського Генштабу, станом на 21 вересня (день 
оголошення «часткової» мобілізації в росії) втрати російських військових 
лише вбитими становлять понад 55 тисяч військовослужбовців.  

Колишній міністр оборони, голова правління Центру оборонних стратегій 
Андрій Загороднюк вважає, що втрати росіян, разом із померлими  
пораненими та полоненими вже становлять понад 100 тисяч. «Втрати 
катастрофічні, їм потрібно заповнювати частини, наповнювати бригади, 
фактично відновлювати збройні сили», — каже Загороднюк. 

Те ж каже й директор воєнного напрямку благодійного фонду «Повернись 
живим»  Андрій Римарук: «росія втратила більше третини наступальної 
бойової компоненти, яка була задіяна у війні проти України. Її потрібно було 
чимось компенсувати та наповнювати». 

Президент Володимир Зеленський заявив, що оголошення часткової 
мобілізації у РФ свідчить про проблеми з офіцерами та армійським 
персоналом. 

Згідно з отриманою мною конфіденційною інформацією, яка 
підтверджується даними Пентагону і розвідслужб НАТО, на день оголошення 
путіним «часткової» мобілізації (21 вересня – сім місяців війни) втрати лише  
серед військовослужбовців ЗС росії склали: вбитими і померлими від ран – 
майже 62 000,  пораненими – понад 185 000 (частину поранених – близько 

https://www.youtube.com/watch?v=_ACvMSH3qVw
https://suspilne.media/284212-ci-vpline-castkova-mobilizacia-v-rosii-na-vijnu-v-ukraini/
https://suspilne.media/284212-ci-vpline-castkova-mobilizacia-v-rosii-na-vijnu-v-ukraini/
https://suspilne.media/284131-putin-hoce-vtopiti-ukrainu-v-krovi-ale-j-u-krovi-vlasnih-soldativ-zelenskij-pro-mobilizaciu-v-rf/


30 000 після лікування повернули на фронт), близько 9 000 – безвісти зниклих 
і більше 1 000 полонених. 

ВИСНОВОК: за сім місяців війни російська армія в кількості 220 000 

військовослужбовців ЗС рф, які брали участь в бойових діях на території 

України, понесла сто відсоткові (100% !) БЕЗПОВОРОТНІ ВТРАТИ в живій силі, 

що становить 66,6% від 330 000 військових, залучених до повномасштабної 

агресії проти України, або 26% від загальної активної (діючої) чисельності 

850 000 військовослужбовців ЗС рф станом на лютий 2022 рік. 

З урахуванням загиблих всіх інших військових формувань (росгвардійців, 
МВС, ФСБ, «кадировців», «вагнеровців», мобілізованих на тимчасово 
окупованих територіях і т. д.) загальні втрати рашистів за сім місяців 
становлять: вбитими і померлими від ран – приблизно 116 250, пораненими 
– майже 290 000, безвісти зниклих –  близько 11 000, полонених – понад 
1 000 військових. 

Вишенька на торті з «гарматного м’яса» рашистів-ординців 

Станом на 10 листопада (260-й день повномасштабної війни), згідно з 

отриманою конфіденційною інформацією, яка підтверджена розвідданими 

НАТО та російськими джерелами, Збройні сили рф втратили  вбитими і 

померлими від ран понад 103 000 військовослужбовців. З урахуванням 

загиблих росгвардійців, працівників МВС, ФСБ, «кадировців», «вагнеровців» 

(в тому числі, завербованих на службу засуджених), осіб,  мобілізованих на 

тимчасово окупованих територіях України, загальні  втрати рашистів 

становлять близько 144 000 вбитими і померлими від ран.  

Загальні безповоротні втрати (вбиті, померлі від ран, поранені, інваліди,  

зниклі безвісти, потрапили в полон) так званої «другої армії у світі»  

становлять понад 260 000 військових. 

Сподіваюся, ви зрозумієте, чому Генеральний штаб ЗС України «значно 
применшує» втрати росії. Розкривати його тактику і стратегію в цьому питанні 
ще рано. Вирішальні битви за звільнення України – ще попереду… 

Український «компроміс» для росії 

На завершення. 10 листопада президент США Джо Байден на брифінгу  

заявив: «Залишається з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс з 

росією».  

Оскільки з Байденом я знайомий з 2002 року, коли він був ще сенатором 

(головою комітету із міжнародних відносин Сенату, знаю його також як  



автора  резолюції Сенату про початок військової операції у Югославії 1999 

року), пропоную йому розглянути мій «компроміс», який Україна, на мою 

думку, готова запропонувати росії і  воєнному злочинцеві і вбивці путіну (так 

його назвав Байден).   

Ще 19 березня 2022 року я опублікував статтю «Має бути повна і 
беззастережна капітуляція путінської фашистської росії як гітлерівської 
нацистської Німеччини у травні 1945 року», у якій від імені нашої організації 
поставив вимоги перед президентом Зеленським.  
 
Нагадаю їх президенту США Джо Байдену: 
1. Президент України Володимир Зеленський НЕ ПОВИНЕН ПРОВОДИТИ 
ніяких зустрічей і переговорів з міжнародним терористом і воєнним 
злочинцем путіним! 
Як воєнний злочинець і вбивця путін підлягає фізичному ЗНИЩЕННЮ у будь-
який спосіб. 
У випадку добровільної здачі в полон – путіна і його поплічників повинен 
судити Міжнародний воєнний трибунал в Гаазі. 
Це єдина гарантія збереження їм життя. 
 
2. Повна і беззастережна капітуляція фашистської росії як капітуляція 
нацистської гітлерівської Німеччини у травні 1945 року. 
Це єдине, на що може погодитися Україна і підписати акт капітуляції рф в 
присутності керівників США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції та 
інших країн. 
 
Капітуляція повинна включати: 
а) добровільну здачу в полон всіх російських військ, які знаходяться на 
території України з моменту окупації АРК, частини Донецької і Луганської 
областей і тих, які віроломно вторглися в Україну з 24лютого. 
Це – єдина ГАРАНТІЯ, що вони НЕ будуть знищені, а використані на роботах 
по відбудові зруйнованих міст і сіл України. 
б) передачу у власність Україні всієї зброї рф, яка знаходиться на окупованих 
територіях країни. 
в) видачу новою владою рф вищого політичного і військового керівництва 
росії, які розв’язали воєнну агресію (війну) проти України (список осіб 
встановлений!), в руки Міжнародному правосуддю.. 
г) повне відшкодування Україні збитків, нанесених рф з початку воєнної 
агресії (лютий 2014 року). 
 
ВВАЖАЄМО, що даній ситуації президент України Зеленський ПОВИНЕН  
неухильно дотримуватися Заповідей наших пращурів – оріїв-русів: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F


«Усе, що залежить від чужої волі, — ЗЛО. Усе, що залежить від власної волі 
народу, — ДОБРО. Рід твій повинен знати це коротке визначення Добра і 
Зла». 
«НЕ ВІР ворогу раненому та вбивці брата твого». 
«ДЕРЖИСЬ правоти і правди, вони приведуть до ПЕРЕМОГИ». 
«НЕ відповідай добром на зло. Не покаране зло породжує ще більше — 
абсолютне зло». 
Понад тисячу років тому київський князь Святослав заклав основи нашої 
сучасної вітчизняної військової доктрини, яка своїми моральними засадами 
залишилася головним Заповітом для нащадків русичів: «Поляжемо, але не 
осоромимо землі руської, бо мертві не мають сорому».  
 
Повний текст статті тут: https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/maye-buty-

povna-i-bezzasterezhna-kapitulyatsiya-putinskoyi-fashystskoyi-rosiyi-yak-
gitlerivskoyi-natsystskoyi-nimechchyny-u-travni-1945-roku.html  

      
7 червня я опублікував велику за обсягом аналітичну статтю «Момент істини 
– або ми знищимо москальську чуму, або вона нас. Третього не дано» (див. 
тут: https://ukrreporter.com.ua/war/moment-istyny-abo-my-znyshhymo-
moskalsku-chumu-abo-vona-nas-tretogo-ne-dano.htm). 
 

Рекомендую президенту США Байдену і читачам знайти час прочитати ці 
статті, щоб самостійно зробити свої висновки.  
 

СИЛА І НЕЗДОЛАННІСТЬ УКРАЇНЦІВ – В ЄДНОСТІ І СИЛІ ДУХУ! 

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,  

Герой України,  

кавалер ордену ООН «Діяння на благо народів»,  

генерал-лейтенант,  

народний депутат України 2-6 скликань,  

член ПАРЄ (2006-2010)  
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