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Україна - в плюсах,
кремлівські ЗМІ - в дрісні...
«Росія повинна … припинити вбивства, припинити війну, припинити
гібридні атаки не тільки на сході нашої держави, не тільки в Криму, але і
поліпшити ситуацію з кіберзлочинністю, зупинити пропагандистську,
торгову, економічну та інші типи воєн, як складових російської
гібридної війни», так висловився Президент України Петро Порошенко
на брифінгу з Держсекретарем США Тіллерсоном.

Відчуй різницю

Цим Порошенко зробив
очевидний посил втручанню в
американські вибори, навколо
якого розслідування тільки
поглиблюється. У цілому,
риторика була несподіваною для
дипломатичних публічних заяв по
жорсткості і прямоті
висловлювань. Ніяких обтічних
формулювань,
«взаємноприйнятних для всіх
учасників Мінського процесу», як
це було три попередні роки.
Цей тон свідчить про те, що в
Гамбурзі була вислов-лена
однозначна позиція в підтримку
України, досить жорстка і
безкомпромісна щодо Путіна.
Тобто, інтереси України від
«зустрічі Нормандської четвірки у
форматі трійки» не постраждали,
незважаючи на те, що
прокремлівські ЗМІ негайно
взялися розганяти саме цю
версію: все, Україна програла.
Скоріш за все "тріумфатор Путін"
виїхав з Гамбурга з ультиматумом, і швидше за все не одним.
Зустріч у Гамбурзі
завершилася для Путіна повним
провалом, і Дональд Трамп був
господарем цих переговорів, а
Путіну доводилося тільки

США Рекса
везли волонтери і
захищатися. Для
Тіллерсона, в
нам потрібен був
нього це повний
Києві проходив
провал: Україну йому хоч такий привід
саміт Євросоюзпотягнути час і
не здадуть, санкції
Україна. Також в
організувати
не знімуть,
цьому місяці ми
повноцінне опір.
дипвласність не
очікуємо новини
Але Волкер ні на
повернуть, з Сирії
щодо нових
хвилину не
видавлюють.
санкцій США до
повірив Путіну
Призначення
РФ і новини по
щодо «готовності
Державним
Трибуналу за
департаментом США максимально
збитий РФ
сприяти
спеціального
малайзійський
відновленню
представника по
"Війна в Україні була запланована
Боїнг. І все це миру, тому що
Україні Курта Волкера вже
і запущена Москвою", "нас там немає". Держсекретар США Рекс Тіллерсон протягом
викликало справжній шквал заяв
невеликого, як
Проте
російських пропагандистів в
для політики, часу.
Кремль-ЗМІ і «експерти»
Україні, які назвали призначення
Три роки тому у Брюсселі
Медведчука запевняють нас, що
Курта Волкера початком
очільники України та Євросоюзу
Волкер буде, фактично,
паралельного «Нормандського
поставили підписи під Угодою про
допомагати Путіну окупувати
формату». Також деякі українські
асоціацію Україна-ЄС. Наразі
Україну. Видавати бажане за
ЗМІ, немов під копірку з
угода лише наповнюється
дійсне – їхня улюблена забава…
кремлівськими повідомили, що
змістом.
Та не зважаючи на російську
завдання Волкера - стежити за
Напередодні Київського
демагогію та бендюжну брехню
Порошенком і, можливо,
саміту Україна-ЄС Рада Європейдля України почався черговий
озвучувати публічно ті жорсткі
ського союзу затвердила Угоду
мега-успішний і мега-важливий
речі, які не захочуть говорити в
про асоціацію з Україною та ЄС,
місяць, оскільки він
Білому Домі. Щоб
таким чином Євросоюз остаточно
проходить під знаком
трохи відійти від
завершив ратифікацію Угоди.
НАТО.
апокаліптичних
Нинішній дев’ятнадцятий
Також Україну чекає
пророцтв потрібно
саміт Україна-ЄС характеризуще безліч цікавих подій.
просто згадати
ється періодом чи не найвищого
Крім вже успішно
коротку цитату за
за весь час Незалежності України
здійснених візиту
2015 рік Волкера,
рівня підтримки євроінтеграції
Генсека Альянсу до
коли Німеччина і
пересічними українцями.
Києв, зустріч представФранція ще на
Спецпредставник США
Більшість українців переконані,
ників
НАТО
з
нашими
повному серйозі
по Україні Курт Волкер
що європейській інтеграції
народними обранцями,
очікували від РФ
України немає альтернативи.
урочистого відкриття Посольства
справжнього і чесного виконання
Україна впевнено крокує
НАТО в Києві, засідання Комісії
прописаних в мінськими угодах
вперед, на зустріч європейському
Україна-НАТО цього літа
пунктів: «Мінські угоди - не
та північно-атлантичному
розпочнуться навчання НАТО в
вирішення, а проблема, оскільки
майбутньому. А кому подобається
Україні «Rapid Trident 2017» і
фактично вони надають легітимватний «руській мір» - валіза«Sea Breeze-2017».
ність російському вторгненню в
вокзал-Расєя…
Навчання наймасштабніші Україні». Волкер дійсно мав
Слава Україні!
дуже багато техніки і дуже багато
рацію, але у нас тоді вибору
Жидобандерівець
військовослужбовців.
особливого не було, армія тільки
Криворізький
Крім візиту держсекретаря
реанімувалась, ще майже все
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Тиллерсон в Киеве:
"разменных" сделок по Украине не будет
Никаких хваленных
"разменных" сделок – больших
или малых – по Украине не
будет. Никогда. По той простой
причине, что глобальная элита
(несмотря на хитрость/жадность)
поняла главное: даже если
сказать Путину – "вот тебе
Украина, друг, и успокойся", то
во-первых, он уже не успокоится.
Все поняли единственное, что может

продавать нынешняя Россия, это
сугубо внешнюю агрессию.
Палец, ладонь, локоть и так
далее. И во-вторых, на
территории большой
европейской страны сразу
начнется ваннегутовская "Бойня
номер 5", которой все искренне
боятся.
Россия попрет, но и
Украина не будет отсиживаться в
барах/ресторанах. То есть – и

это здорово – Украина доказала
свою субъектность и
способность достойно
выдержать любую
милитаристскую активность
"мирных россиян". И это надо бы
всем понять: никакой торговли
больше не будет. Нечем
торговать. Скажу еще проще:
независимо от личных
желаний/интересов и прочей
"химии" Трампа, Путина,

Порошенко и любого иного
политика, глобальная
бюрократия приняла все свои
решения, настроила машинку и
поехала. И как только она это
сделала – а это всегда процесс
долгий и сомневающийся, – то
свернуть уже невозможно.
Несмотря на крутые
личные рукопожатия,
гамбургские фотошопы и прочие
пропагандистские слова...

Про російські фейки
Чим крутіше збрешеш, тим більше шансів, що тобі повірять... або Хай живе Фотошоп

Реальне фото.

Окопний гумор

Фото, підроблене росіянами. Таками нехитрими
способами підіймають рейтинги Х*йлу за результатами
зустрічі G-20

После того, что Трамп сделал с Путинным на
саммите G 20, в России стали толерантнее
относиться к гей-парадам.
***
-Почему Путин сделал крюк в 500 км над морем,
когда летел в Германию и из Германии?
-Потому, что он боится разбиться, но не боится
утонуть. Он не тонет!
***
- Трамп разговаривал с Путиным 2 часа!!
- И что, санкции снял?
- Нет
- Крым признал?
- Нет
- А что тогда?
- Ничего
- А чего радуетесь, дебилы.?
***
G20 - это встреча лидеров с лузером.
***
Встреча Трампа и Путина продолжалось два с
половиной часа, потому что Вова больше не смог
выстоять на коленях.
***
-Вань, а, Вань. І кагди ж ми в Расєє зажівьом па
людскі?
-Малчі, дура! Іш чаво захатєла. Расєя нє для таво,
что би жіть. Расєя для таво чтоби гардіться!
***
Путин заявил, что Украина торгует русофобией. А
вот украинофобию Россия уже продала.
Усі ми солдати України, незважаючи на чини і ранги. Цей Бойовий бюлетень підготовлено для саме для Вас. Нам важливі Ваші думки і переживання. Напишіть нам про це.
Ваші фотографії і статті ми опублікуємо у наступних номерах.
Наші контакти: е-mail: vspr22@ukr.net; www.facebook.com /Бойовий бюлетень-350122962046015

