
 

 

ВІДПЛАТА БУДЕ БЕЗПОЩАДНОЮ… 

 

 

Ракетна атака росіян по Дніпру 14 січня 2023 року 

Допис буде коротким, рваним і дещо емоційним, хоча для мене це не 
притаманно. 13 січня, після обіду в одному з київських кафе нарешті, через 
стільки місяців війни, зустрівся зі своїм побратимом, другом нашої організації 
«Український СМЕРШ» («смерть рашистам»), головним редактором видання 
«Український репортер» Леонідом Фросевичем.  
Він для нас, офіцерів — один з головнокомандувачів інформаційного фронту 
на російсько-українській війні проти путінської фашистської росії.  
Півтори години за чаєм і бокалом червоного вина пролетіли непомітно. 
Обговорили багато різних питань. Пообіцяв Леоніду продовжити тему про 
знаковий «макіївський» новорічний подарунок, опублікований «Українським 
репортером» (див. тут: 
https://ukrreporter.com.ua/war/chomu-makiyivskyj-novorichnyj-podarunok-vid-
zbrojnyh-syl-ukrayiny-ye-symvolichnym-i-znakovym-znovu-pro-masove-
znyshhennya-rashystiv.html).  
Обіцяне обов’язково виконаю (маю дещо для читачів). Але згодом. Життя 

внесло непередбачувані корективи.    

Славне козацьке місто Дніпро 
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Вранці 14 січня уже був у славному козацькому місті Дніпро. Прибув для 

зустрічей з членами нашої організації з метою посилення взаємодії і  

координації спільних зусиль з правоохоронними органами для виявлення 

агентів російських спецслужб і колаборантів. Одна із таких зустрічей 

проходила в мікрорайоні «Перемога–5», райському куточку міста — так його 

називають мешканці. Район дійсно казковий, райський. Житловий масив 

розташований вздовж Набережної Перемога, приблизно в двохстах метрах 

від  берега нашого славного Славутича — Дніпра.  

Зі школи ми пам’ятаємо короткі цитати письменника Миколи Гоголя про 

«Чуден Днепр при тихой погоде…», «Редкая птица долетит до середины 

Днепра».  

Наведу повний текст, як він описав наш могучий Славутич. Так описати велич 

Дніпра міг лише мій земляк Микола Васильович із Великих Сорочинців.      

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и 

горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не 

знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит 

он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без 

конца в длину, реет и вьется по зеленому миру.  

Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод 

стеклянных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в водах. 

Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, 

наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим 

зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину 

же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не 

глядит в него.  

Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в 

мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает — и 

человек, и зверь, и птица; а Бог один величаво озирает небо и землю и 

величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят 

над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном 

лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, 

унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, 

силятся закрыть его хотя длинною тенью своею, — напрасно! Нет ничего в 

мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным 

разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько вдаль, за сколько 

видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от 

ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто 



полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и 

нет реки, равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, 

черный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь между 

туч, разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр! Водяные холмы 

гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и 

заливаются вдали». 

В житловому районі «Перемога—5» на Дніпрі є коса довжиною в три 

кілометри, на якій розташовані пляжі, спортивні майданчики, літні кафе. 

Рядом гарний яхт клуб «Січ», де можна відпочити. Коса для рибалок — 

найкраще місце і влітку, і взимку, в усі пори року. Є і собача стежка, на якій 

люди вигулюють свої чотирилапих друзів. Яких порід собак тут можна 

зустріти, вам розкажуть їх привітливі господарі.   

В мікрорайоні — школи, дитячі садочки, десятки маленьких кафе, 

магазинчиків, перукарень, аптек і базари (де можна купити домашні свіжі 

молочні продукти, птицю, курячі яйця, м’ясо, овочі, фрукти, соління, які 

щоранку привозять з ближніх сіл).  

Перлиною «Перемоги—5»  є Бульвар Слави, який нагадує невеликі сквери і 

парки Парижа, Відня, Праги (на ваш смак і вибір). Тут розташовані атракціон 

для дітей,  дитячий і спортивний майданчики. З ранку до вечора на бульварі 

стоїть пташиний гомін малечі, яка грається і гуляє з мамами. Люди похилого 

віку відпочивають, займаються фізкультурою. І ніякого розпивання 

алкогольних напоїв на вулиці. На бульварі є з  півдесятка кафе, булочна і 

ресторан «Карусель» з чудовим меню, де можна замовити пиво власного 

виробництва і вино. Зайшовши в булочну, у вас розбіжаться очі від побачених 

смаколиків (ласощів), які тут продаються… 

 

https://www.facebook.com/Ukraine.Dnepr.1776/photos/a.1512790828937755/2050059275210905/?type=3


 

Бульвар Слави влітку 

 

Влітку Бульвар потопає в зелені різноманітних дерев (сосни, ялини, каштани, 

липи, осокори, берези), кущів шипшини, привітливих клумб квітів. Напроти 

Бульвару знаходиться проспект Героїв і маленька церква. Немає ні військових 

об’єктів, ні цивільної критичної інфраструктури. Виключно — житловий 

масив. Будуються нові сучасні будинки. Мікрорайон завжди  прибраний, 

чистий. Відчувається господарська рука мера міста Бориса Філатова, за що 

йому вдячні люди. Дякую, Вам, пане Борисе! При нагоді, відвідаю Дніпро 

знову, щоб в кафе на Бульварі Слави замовити каву по-американські з 

особливим смаком і купити  в булочній французький круасан з шоколадом…   

Як виглядає райський куточок Дніпра, ви можете переглянути тут: 

https://dp.informator.ua/ru/kak-vyglyadit-bulvar-slavy-v-dnepre-pod-

pokrovom-nochi 

Зауважу, що меморіальна табличка «Площадь маршала Г. К. Жукова», яка 

була перед Бульваром Слави, місцевою владою прибрана — викинута на 

смітник історії.     

Ракетна атака путіна 

Субота, 14 січня. По жвавій, радісній поведінці людей, яких бачив на вулицях 

міста,  відчувалося, що вони готуються відсвяткувати за традицією Старий 

Новий рік. Здороваючись, перехожі вітали один одного з Різдвом Христовим, 

Новим і Старим Новим роком, бажали один одному щастя, добра, любові і 

Перемоги в цьому році…  
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О 15 годині недалеко від Бульвару Слави у мене була зустріч із моїм колегою. 

Приблизно о 15:30 пролунав вибух дуже великої сили. Здригнулися стіни, 

задзвеніли стекла у вікнах, завила сигналізація автомобілів. Через пару 

секунд, на відстані до ста метрів, за одним із будинків, в повітря піднялися  

клуби густого чорного диму. Ми вибігли на вулицю і обійшовши будинок, в 

якому були, підійшли до 9-ти поверхового багатопід’їздного будинку, з якого 

йшов дим і полихало велике полум’я пожежі. Будинок, в який вручила 

російська ракета, стояв у притул з іншим 9-ти поверховим будинком (буквою 

«Г»), весь його під’їзд був повністю зруйнований. Сильно був пошкоджений і  

сусідній будинок. З під уламків лунали крики поранених людей…  

Через лічені хвилин приїхали перші карети швидкої допомоги і рятувальні 

служби. Ми допомогли групі чоловіків відсунути з тротуару побитий 

осколками  автомобіль, щоб змогла проїхати до будинку «пожежна».  

Фото і відео наслідків ракетного удару росії по Дніпру див. тут:  

https://www.unian.net/war/novosti-dnepr-14-yanvarya-rf-nanesla-raketnyy-

udar-po-gorodu-novosti-dnepra-12109395.html  

Описати емоції людей, які проживали в зруйнованому будинку і тих, хто 

прийшов  на допомогу рятувальникам дуже важко. Плач, сльози, біль за 

загиблими, надія, що можливо врятують з під завалів рідних… І Лють,  

ненависть до путіна і москалів! 

Мама загиблого сина в розпачі і сльозах прокляла росіян за скоєне, цей 
момент зафіксували на відео журналісти місцевого 11 каналу. 

Жінка стояла навпроти зруйнованої російською ракетою частини будинку, 
ридала та виливала свій біль разом із прокльонами на адресу вбивці-
терориста путіна. 

"За що ти його погубив? Ви сюди приїжджали до нас у місто. Ми вас 
приймали як нормальних людей, як нормальних родичів. Що ви зробили з 
моїм сином?! Негідники, я вас проклинаю до сьомого покоління! Будьте ви, 
собаки, все життя прокляті всіма людьми, і мною теж прокляті! Всіма 
материнськими сльозами будьте ви прокляті!" – заявила згорьована мати 
(див. тут: https://tsn.ua/ato/pislya-raketnoyi-ataki-po-dnipru-zgorovana-mati-
proklyala-vbivc-svogo-sina-video-2244118.html). 

Ненависті до росії більше ніж страху написала «Українська правда» у 
репортажі з Дніпра. Волонтери та звичайні громадяни в перші години після 
трагедії об'єдналися. До пунктів незламності дніпряни принесли продукти, 
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воду, ліки і теплі речі. Місцева влада організувала місця для обігріву, 
волонтери – їжу та теплий чай, а також – юридичні консультації та 
психологічну допомогу.  

"Люди настільки об'єдналися в цій трагедії, що ми вже просимо їх нічого не 
нести, бо не знаємо, кому це видавати", – каже одна з місцевих волонтерок 
Дніпра.  
"Коли я дивлюсь на цю трагедію, в мене подвійне відчуття, – каже Ксенія, яка 
мешкає в будинку, що неподалік зруйнованого. – З одного боку, мені дуже 
шкода загиблих і травмованих, а з іншого, я захоплююсь нашим вмінням 
об'єднуватися і допомагати один одному". 

Більше див. тут:  https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/15/7384972/).  

Вкотре наголошую: Дух і Волю українців НЕ ЗЛАМИТИ нікому!!! 
Москалі-рашисти, почуйте і запам’ятайте це! Тікайте з України поки живі. 
Ми вас ЗНИЩЕМО під корінь як ракову пухлину на тілі планети Земля!  

Станом на день 16 січня (коли  уже їхав в іншу область), за повідомленням  
керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, кількість 
загиблих в результаті ракетного удару зросла до 35 людей. Поранено і 
травмовано 75 осіб, з них 14 дітей, більше 40 госпіталізовано, частина у 
тяжкому й вкрай тяжкому стані. Серед загиблих також є діти. Врятовано 39 
людей, з них 6 дітей, розшукується 35 людей.  Попередньо, зруйновано 72 
квартири та пошкоджено понад 230, - заявив Резніченко. 

НІКОЛИ не забудемо цього варварського звірячого дикого злочину росіян! 

Ніякої пощади і прощення москалям, путіну і фашистській росії НЕ БУДЕ! 

З юридичної точки зору – це навмисний цілеспрямований ракетний удар по 

житловому масиву Дніпра, завданий за наказом вбивці путіна, що є не 

лише черговим воєнним злочином, а й злочином проти ЛЮДЯНОСТІ.               

Чомусь згадався терористичний акт 11 вересня 2001 року (також відомий 
як 9/11]) — серія скоординованих терористичних атак ісламської організації 
«Аль-Каїда», здійснена 11 вересня 2001 року на території США за допомогою 
захоплених пасажирських літаків. Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб,  
понад 6 000 осіб отримали поранення.  
На передодні цієї атаки я повернуся із Нью-Йорка, де був у відрядженні…     
 

Співпраця з ФСБ?  
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Звертаю вашу увагу на скандальну заяву радника офісу президента (чи ким 
він там є) Олексія Арестовича, який  вважає, що російську ракету збила 
українська ППО і та вибухнула під час падіння на під'їзд. 
Про це Арестович заявив  російському так званому «опозиціонеру» Марку 
Фейгіну в етері ютуб-каналу "Фейгин live". 
 
"Її збили, вона (ракета - Авт.) впала на під'їзд. Вона підірвалася, коли впала. 
Крім того, там проблема з їдким димом. Це правильна ознака Х-22, тому що 
вона заправляється вкрай токсичним паливом. Можна припустити, що 
токсичне паливо стало додатковим елементом ураження", - сказав він.  
 
За логікою Арестовича, в загибелі людей і руйнації житлового будинку винна 
наша ППО, яка «збила ракету і вона впала на під’їзд». Його слова одразу  
поширилися на пропагандистських російських телевізійних каналах і в 
телеграм-каналах, що дуже схоже на «активний захід» ФСБ або 
інформаційно-психологічну операцію по дискредитації ЗСУ, які наразі мають 
найбільшу довіру українців (96%).  

Своєю непродуманою (а, можливо, і навмисною) заявою Арестович змусив 

виправдовуватися командування ППО ЗСУ, що викликало в соціальних 

мережах негативні відгуки на адресу українських військових.  

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук спростував  

слова Арестовича, що багатоповерховий будинок у Дніпрі постраждав нібито 

від ракети, збитої засобами ППО.  

Олещук  повідомив (цитую): «14 січня 2023 року із п’яти дальніх 
бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять 
крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії 
Азовського моря. 
Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 
14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. 
Набережна Перемоги). 
Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, 
швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає. 
У Збройних Силах України НЕМАЄ вогневих засобів, здатних збивати даний 
тип ракет. З початку воєнної агресії росії по території України було випущено 
понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної 
оборони.  
Маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 
км». 
Микола Олещук також закликав українців довіряти лише офіційним 
повідомленням ЗСУ та Міноборони України й критично ставитися до всіх 
"гучних" заяв. 

https://t.me/uniannet/86564
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https://t.me/kpszsu/2269


 
Можливо після цієї ракетної атаки росії по Дніпру НАТО і Білий дім нарешті 
дадуть Україні систему ПРО, яка здатна перехоплювати і знищувати крилаті  
ракети класу Х-22. 
 
Інформацію, хто такий Арестовича (вона, на мою думку, заслуговує ретельної 

уваги з боку СБУ) рекомендую прочитати у статті військового експерта 

Дмитра  Снєгірьова «У заяві Арестовича видно руку російських спецслужб» 

(див. тут: https://telegraf.com.ua/ukr/blogi-mnenija/2023-01-15/5775537-v-

zayavlenii-arestovicha-vidna-ruka-rossiyskikh-spetssluzhb). 

Не буду вживати епітетів, якими в соціальних мережах нагородили  

Арестовича за його заяву і повторювати погрози на його адресу, які я чув 

серед військових і ветеранів війни.  

Повна інформація про це у статті «Спікер ІПСО ворога? У мережі шквал 

критики через проросійську заяву Арестовича» (див. тут: 

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/spiker-ipso-voroga-u-merezhi-

shkval-kritiki-cherez-prorosijsku-zayavu-arestovicha.htm).  

Рекомендую Арестовичу думати перед тим, що говорити, а не 

виправдовуватися потім втомою і безсонням. Йде війна. Нервова напруга у 

багатьох людей на межі...  

З моєї точки зору, заява Арестовича є антиукраїнською, провокативною і 

маніпулятивною. Така заява також може бути складовою інформаційно-

психологічної операції ФСБ по дискредитації ЗСУ і їх головнокомандувача  

Валерія Залужного, якого хоче усунути з посади глава ОП Єрмак та його 

оточення. Про це йдеться у публікації журналу The Economist під назвою 

"Зимова війна" (див. тут:  https://www.dsnews.ua/ukr/politics/holodnyy-

dush-ot-the-economist-pochemu-zelenskogo-otgovarivayut-snimat-zaluzhnogo-

17122022-471199).  

Після вчиненого Арестович повинен бути викинутим з ОП і зникнути з  
інформаційних радарів України. Йому уже ніхто не  дасть гарантій 
особистої безпеки чи видачі страхового полісу. Особисто я не хочу, щоб 
проти нього вчинили акт самосуду. Скупити свою провину Арестович 
повинен на передовій під Бахмутом або Соледаром.  
Президент Зеленський в свою чергу зобов’язаний розглянути питання про 
позбавлення Арестовича громадянства України. 
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На слова Арестовича одразу справедливо відреагував мер Дніпра Борис 
Філатов.  
«Я з першого дня війни казав, що Арестович — самозакохана худоба і 
помийний рот. Але в ОП на нього явно хтось робить ставку", — написав 
Філатов у своєму Телеграм-каналі.  
Цілий командувач Повітряних Сил був змушений спростовувати його виступ. 
Заявляю чесно, як перед Господом Богом, ракетний удар був прямий. Ніякого 
ППО, - наголосив Філатов.  
Він також додав, що заявою Арестовича щодо ракетного обстрілу Дніпра 14 
січня мають зацікавитися СБУ та контррозвідка.  
 
Філатов абсолютно правий. Я неодноразово рекомендував СБУ провести 
контррозвідувальну перевірку Арестовича на поліграфі у зв’язку з його 
вояжами в Москву і за лінію фронту (розмежування).    
А хто на Арестовича «явно робить ставку в ОП» читайте у моєму 
розслідуванні «ЗЕ! «кроти» Москви на Банковій» (26.11.2020 р., див. тут:  
https://argumentua.com/stati/ze-kroti-moskvi-na-bankov-i). 
 
«Єдині новини» чи піар агенція? 
 
Хочу також привернути увагу влади (хоча для неї це буде як горохом об стіну) 

на   її недолугу і неефективну державну інформаційну політику. Так званих 

«Єдиних  новин» - інформаційний телевізійний марафон, який запущений з 

24 лютого минулого року. Ці «новини» перетворені на піар агенцію 

президента Зеленського, глави його офісу Єрмака і влади «слуг народу» в 

цілому. На телемарафон витрачають сотні мільйонів народних бюджетних 

коштів. З «Єдиних новин» викинуті українські патріотичні об’єктивні 

телеканали Прямий, Еспресо і 5-й канал.  

На мою думку, частину зазначених бюджетних  коштів під час війни доцільно 

було б виділити і для патріотичних видань, які тримають інформаційний 

фронт у війні проти російського агресора.   

Вбивці мирних дніпрян 

Ракетну атаку по житловому будинку в Дніпрі здійснив 52-й гвардійський 

важкий бомбардувальний авіаційний полк (розташований у м. Шайківка  

Калузької області російської федерації, в/ч 33310). Літак: ТУ-22М3. Позивний 

ведучого 42492. Пуск ракети Х-22 був здійснений із району Курська. Посадка 

літака відбулася на аеродромі в Рязані.  

Командир полку Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 г.р. (на фото).  

ИИН: 292100906412; СНИЛС: 16863485921; паспорт: серия 4716 № 534802, 

https://t.me/borys_filatovv/877
https://argumentua.com/stati/ze-kroti-moskvi-na-bankov-i


выдан Территориальное отделение в Оленегорске Межрайонного 

управления Федеральной миграционной службы России по Мурманской 

области. Адрес: Мурманская область,г.Оленегорск-8, нп Высокий, ул. 

Гвардейская, д.15,кв 18; Телефони: +79633581910 (зареєстрований на порталі 

«Госуслуги»); +79212728117; WhatsApp: +79633581910; Viber: +79633581910; 

Email: olga24112002@mail.ru.  

 

 

Вбивця і воєнний злочинець Тимошин О. Є. 

 

Дружина: Тимошина Ольга Владимировна, 20.11.1977 г.р. Адрес: 

Мурманская область,г.Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15,кв 18. 

Телефон: +79212866414, ТГ: https://t.me/+79212866414, Whatsapp:79212866414, 

Viber: 79212866414, Email: olga24112002@mail.ru; 

OK: https://ok.ru/profile/343267880293 (активный закрытий профиль); 

VK: https://vk.com/id453316074. 

 

Старший син: Тимошин Олег Олегович, 23.10.1998 г.р. Адрес: Мурманская 

область, г.Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15,кв 18. Паспорт: 0319 255781 

Выдан: Миграционное управление департамента полиции (Прикубанский 

район) МВД России по Краснодару 26.03.2019. 

Телефони: +79183644454; +79197733852; TG:  https://t.me/+79183644454; @olpoloz | ID 

441668088; Insta: https://www.instagram.com/olpoloz/; 

OK: https://ok.ru/profile/526844781373; VK: https://vk.com/id86330872 (активний); https://vk.

com/id269725516; Tinder: https://tinder.com/@olpoloz; 

Email: olega231098@mail.ru, olejka231098timoshin@mail.ru 
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Молодший син: Тимошин Иван Олегович, 24 .11.2003 г.р. Адрес: Мурманская 

область,г.Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д.15,кв 18.У 2020 году окончил 

среднюю общеобразовательную школу №13, Мурманская область, н.п. 

Высокий. VK: https://vk.com/ocean_one (активний); Email: vanya.timoshin@mail.ru 

Журналісти-розслідувачі проекту OSINT–спільнота Molfar публікували повні 

досьє на 44 військовослужбовців 52-го полку (в/ч 33310), причетних до 

ракетного удару по Дніпру, що призвело до загибелі мирних громадян і 

руйнуванню житлового будинка. 

Список воєнних злочинців див. тут:  

https://www.molfar.global/blog/dnipro-14-01-2023 

 

Цей же російський полк, яким командує воєнний злочинець полковник  

Тимошин, 27 червня 2022 року наніс ракетний удар по торговому центру 

«Амстор» у м.  Кременчук, в результаті чого загинула 21 людина і 101 була 

поранена.  

Відплата повинна бути за зразком «Гніву Божого» 

ССО ЗСУ, ГУР МО, СБУ і наша організація «Український СМЕРШ» («Караючий 
Меч АРЕЯ») зобов’язані провести  операцію «Відплата» за аналогією операції 
«Гнів Божий» (також відома як операція «Багнет»), проведеній ізраїльською  
розвідкою «Моссад» у відповідь на теракт на Мюнхенській олімпіаді 1972 
року, під час якого було вбито 11 членів олімпійської збірної Ізраїлю. Метою 
операції була ліквідація палестинських терористів з організації «Чорний 
вересень», причетних до теракту, та членів Організації визволення Палестини  
(ОВП), які, за даними «Моссаду», були відповідальні за захоплення 
заручників. 

Операцію розпочали восени 1972 року за наказом прем’єр-міністра Ізраїлю 
Голди Меїр. Вона тривала понад 20 років, допоки не були знищенні ВСІ 
терористи та їх близькі рідні. 

Більше про операцію «Гнів Божий» тут:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1

%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%91%D

0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9%C2%BB 

Рекомендую також прочитати статтю «Караючий меч Арея»: чи потрібна 

Україні спецслужба на зразок ізраїльського «Моссаду»? 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/170042 

https://vk.com/ocean_one
mailto:vanya.timoshin@mail.ru
https://www.molfar.global/blog/dnipro-14-01-2023
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9%C2%BB
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/170042


Президент Зеленський жорстко відреагував на ракетний удар росії по 

Дніпру: «Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть 

відповідальність. Максимальну.» (https://t.me/V_Zelenskiy_official/4769).  

МОСКАЛІ із в/ч 33310, ПОЛЮВАННЯ НА ВАС ПОЧАЛОСЯ! 

  

  

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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