«ЦЕ НЕ ПРОГРАМА. СКОРІШЕ – БОЙОВИЙ КЛИЧ НАЦІЇ, ГОЛОС ЖИВИХ,
ЗАГИБЛИХ ТА НЕНАРОДЖЕНИХ ГЕРОЇВ. НАШОГО НАРОДУ.
У МЕНЕ ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ !!! У КОГО ЩЕ – ГАЙДА ДО ГУРТУ !!!
Наукою та цивілізацією доведено : КОРІННА НАЦІЯ БУДУЄ ДЕРЖАВУ, УСІ
ІНШІ – ГРАБУЮТЬ ТА РУЙНУЮТЬ.
У випадку моєї перемоги, через відповідну Постанову Верховної Ради, введу
пряме президентське правління і виконаю ось такі, омріяні нашим народом,
життєдайні історичні та політичні завдання :
1. Змушу Росію, Англію, Францію та США вибачитися перед Україною та сплатити
нам штраф у розмірі по 1 трильойону доларів кожна за шахрайство щодо
Будапештського Меморандуму. Завдяки цьому, громадяни України матимуть 4 дні
робочих і 3 дні вихідних задля відновлення здоров'я, втраченого від злочинних дій
внутрішнього та зовнішнього окупанта.
2. Відновлю ядерну зброю – основу основ обороноздатності та миру.
3. Організую негайний вступ до НАТО .
4. Введу смертну кару за важкі злочини проти Держави та громадян.
5. Залучу інвестиції до 50% від валового доходу держави.
6. Проведу справжню українізацію та люстрацію. Наша мова – єдина державна.
Організую курси безкоштовного вивчення державної мови.
7. Переможно закінчимо війну – змушу РФ до капітуляції. Русь = Україна сильніша
Орди !!!
8. Фізично знищу через рішення народних Трибуналів корупціонерів, казнокрадів,
бандитів та мафію, а їхнє майно поверну державі.
9. Проведу повну перевірку на лояльність усього державного апарату.
10. Депортую усіх українофобів, рашистів та агентуру ворожих країн.
11. Змушу усіх платити податки, залежно від доходів. Чим більші доходи – тим
більші податки.
12. Забороню УПЦ Московитського патріархату.
13. Проведу широку всесвітню проcвітницько-пропагандистську роботу щодо
вивчення справжньої історії Русі=України та Московії, нашої рідної Віри, звичаїв та
самобутності
14. Зроблю доступною та безкоштовною медичну допомогу. Введу ефтаназію для
важкохворих невиліковними хворобами. Це заповіт моє мами, яка 2 роки тому
померла від важкого онкологічного захворювання. Громадянин матиме особисте
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продумане право, яке зафіксують нотаріуси, достойно піти у світ предків, а
держава візьме на себе зобов'язання взяти усі витрати на себе.
ТЕПЕР ДЕТАЛЬНО.
ПРОШУ ЧИТАТИ УВАЖНО. ТАКОГО ТЕКСТУ ВИ НІДЕ І НІКОЛИ НЕ
ПРОЧИТАЄТЕ.
Ватноголові , тупі та скупі « німії підлії раби …* » та « ... грязь Москви, Варшавське
сміття ..* .» за цю програму НЕ проголосують.
ЦЮ ДОЛЕНОСНУ ПРОГРАМУ ПІДРИМУЮТЬ ВСІ МУЖНІ, ЧЕСНІ, БЛАГОРОДНІ
ТА ПОРЯДНІ УКРАЇНЦІ – ПАТРІОТИ УКРАЇНИ, ЯКІ НАПОВНЕНІ ПОТУЖНИМ
КОЗАЦЬКИМ ДУХОМ ПРЕДКІВ, КОТРІ УСВІДОМЛЮЮТЬ СВОЮ ІСТОРИЧНУ
МІСІЮ В МЕЖАХ ДЕРЖАВИ І В МАСШТАБІ УСІЄЇ ПЛАНЕТИ.
У наших руках доля Нації і Держави. Відступати вже немає куди, - позаду могила.
На безпечне життя та щасливе майбутнє в умовах агресії Московії та цинічного
розгулу мафії не варто чекати. Тільки наша рішуча продумана всенародна
боротьба принесе мир, спокій та високий рівень життя. Отож, до останнього бою,
до роботи !
Єдиною щілиною в інформаційному полі, через яку можливо донести цю Програму
є вибори Президента України. В цей момент внутрішні окупанти, відповідно до
чинного виборчого законодавства, змушені надати кандидатові у Президенти
України безкоштовні виступи на телебаченні, радіо, засобах масової інформації,
на майданах, сценах, вулицях, - серед широкого загалу. На цей варіант я роблю
свою ставку, ставлю на кін своє життя. Мої виступи на різних інформаційних
трибунах матиме ефект ланцюгової реакції, адже народу вже остогидли брехливі
обіцянки та гасла різнокольорових покидьків та аферистів.
Мої біографічні дані : громадянин України, несудимий, освіта вища, лікар-психіатр,
маю вчений ступінь та вчене звання, працюю у медичному університеті, член
творчої спілки, генерал Українського Козацтва. Раніше на виборних посадах не
працював. Балотувався до Верховної Ради по одномандатному округу та на
посаду міського голови. Був помічником-референтом Героя України Левка
Лук’яненка. Мешкаю у Києві. Фізично і психічно здоровий. Маю 3 дітей та 3 онуків.
Мій принцип «Багато говорити і багато сказати – не одне й те саме» виголосив ще
2,5 тисячі років тому древньогрецький драматург Софокл. Тому доповідаю вам
лише найголовнішу конкретику без зайвих гасел та демагогії.
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Після розвалу російської комуністичної імперії, Україною 27 років поспіль керують
бандити комуно-комсомоло-гебешного походження, які нищать мову, економіку
духовність Нації. Ситуація ще більш погіршилась 4 роки тому: внаслідок
кримінальних розборок владу захопило цинічне олігархічне угрупування, яке
повністю заблокувало усі можливості зміни їхньої влади.
Як відомо з історії людства, бандити нічого не створюють, а лише грабують та
руйнують, тому вони підлягають знищенню як небезпечна інфекція в організмі
держави.
Нашу Націю намагались знищити тисячу років . Інші народи під такими утисками
вже давно зникли. АЛЕ МИ Є І БУДЕМО. Вже пішло друге тисячоліття, як всі злі
сили бажають нашої смерті. Внутрішні та зовнішні окупанти застосовують
випробувані раніше методи: етноцид, геноцид, апартеїд, дискримінацію, війни...
Але ми живемо і навіть хоч і повільно відроджуємося. Наш оріянський народ
безсмертний! Нам вічно жити та панувати на рідній цій землі, прекрасної в світі
Україні!
З нами найвищі сили Всесвіту. З нами Бог !
Наразі, кожен порядний та небайдужий громадянин нашої Вітчизни усвідомлює,
що морально-психологічне, політико-економічне, кримінально-правове, культурноетичне становище в країні жахливе і, здається, безперспективне. Україна нагадує
дрейфуючий айсберг з деморалізованими пасажирами в океані життя, на якій
безчинствують бандити, і становить небезпеку для себе і для інших країн світу.
Злодії вбивають народ, державу і надії на нормальне життя. Вони стали
рекордсменами корупції, яка гідна Книги рекордів Гіннеса. Реформ немає як і
немає демократії. Ці слова треба тимчасово забути і не вживати, адже це суцільна
брехня і хутцпа. Хутцпа – це унікальна суперідеологія цинізму, хижості та
жорстокості сіонізму, яку звичайна, психічно здорова людина не може навіть
збагнути.
Молоду державу «будують» цинічні українофоби, злодії, чужинці, казнокради та
агенти ворожих спецслужб. Створено антагоністичне класове конфліктне
суспільство у якому кримінальна буржуазія проводить грабіжницьку антилюдську
політику.
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За 27 років створено багатоголового мафіозного динозавра, який знищує давню
європейську цивілізацію. Такий бандитський монстр , як злоякісна саркома,
готовий знищити будь-яку державу, навіть таку найпотужнішу як США, якщо не
розпочати негайних радикальних оперативних дій. Наглядний приклад нормальної
держави – пострадянська Литва, де немає бандократії. Там життєвий рівень у 8
разів вищий ніж у нас, європейський рівень життя та культури.
Україна втрачає перспективи, цілі галузі економіки. Нашим конкурентоздатним
товаром стали дешеві робочі руки та найкращі жінки, які стали повіями у борделях
Азії, Африки та Європи. ЧОГО МИ ВАРТІ, ЯКЩО НЕ МОЖЕМО ЗАХИСТИТИ
СВОЇХ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ ? Невже немає козаків і справжніх чоловіків, які би стали
незборимою силою у захисті своїх жінок, нашої козацької слави, традицій, майна
та свого майбутнього, яке неподільно належить нам ???
ДОСИТЬ ТЕРПІТИ ГАЛЕРНЕ РАБСТВО !!! МИ ВАРТІ НАЙКРАЩОЇ ДОЛІ !!!
НОВА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВОТВОРЧА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ БАЗУЄТЬСЯ НА
НОВОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПАТРІОТИЗМІ+НАЦІОНАЛІЗМІ З ЗАЛУЧЕННЯМ УСІХ
ЛОЯЛЬНИХ ПАТРІОТИЧНИХ ГРОМАДЯН РІЗНОГО ЕТНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ.
ПАСІОНАРНИМ ЯДРОМ І ОСНОВНОЮ РУШІЙНОЮ СИЛОЮ Є УКРАЇНЦІ.
СУТЬ НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ – ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ У ПРАВОВІЙ ПОТУЖНІЙ
БАГАТІЙ ВІЛЬНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ УКРАЇНІ.
Запущений інерційний механізм вимирання та приреченості можна зруйнувати.
Знаю як, тому основні методи доводжу до Вашого відома.
БУВ ЧАС ХВОРІТИ. ПРИЙШОВ ЧАС ЛІКУВАТИ !
Абсолютно не сприймаю методи військового заколоту, які сповідує Надія Савченко
та інші діячі, бо це дискредитує і ганьбить українську Націю, підсилює юдонацистський правлячий клан, кидає народ у вир громадянської війни та відкриває
браму для вторгнення історичного ворога – Орди = Московії. Також мене дивує
позиція деяких громадських активістів та політиків, у яких немає реальної
кандидатської програми дій, а є лише беззубі амбіції та порожня риторика.
Є ВИХІД !!!!!!
Я прихильник політики всесвітньовідомих реформаторів М.Саакашвілі ( Грузія ), Лі
Куан Ю ( Сінгапур ), Вацлава Гавела ( Чехія ), Аугусто Піночета ( Чілі ).
Моя Програма – абсолютно державотворча, позбавлення страхів перед
аморальною буржуазією Європи та США, передбачає легітимний законний прихід
до найвищої влади і проведення рішучих революційних системних перетворень 4

заміна постколоніального кримінального чужинського правлячого режиму на
український патріотичний, моральний , справедливий загін реформаторів,
професіоналів і пасіонаріїв, які встановлять новітній тип демократії, який нам
генетично близький.
Не будучи прихильником тиранії, керуючись благородними почуттями любові до
України та свого народу, висуваю для підтримки розумними виборцями та всім
світовим українством свій конструктивний оригінальний і ефективний план
порятунку Вітчизни та руху до справжньої демократії.
"Політика не мистецтво можливого; політика – мистецтво неможливого " ( Вацлав
Гавел ) .
ПЕРШИЙ ЕТАП : актуальні проблеми суїцидного суспільства вимагають політичної
хірургії на 2 роки, (досить знущатися над хворим, адже йому необхідна хірургічна
операція ) – тобто комплекс швидких негайних рішучих політичних, мілітарних,
правових, економічних і адміністративних заходів, скерованих на захист держави,
Конституції та прав громадян. Хірургія це метод лікування, ефективний і
загальновідомий. У боротьбі з бандитами інші методи не мають сенсу. Це аксіома.
Голосування за мою Програму порятунку Нації та Держави вважаю за
всенародний референдум і всенародну підтримку нашого рідного козацького
шляху до демократії, підтвердження статті Конституції № 5 : "Україна є
республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в
Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її
органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу ".
Головними одномоментними напрямками будуть :
а). ліквідація найголовнішого зла : проведення АТО проти високорганізованої
злочинності, бандитизму, саботажу, шпигунів, диверсантів, корупції, - злочинного
конгломерату влади, бізнесу та криміналу. Введення на 2 роки смертної кари,
каторги, конфіскації багатомільярдних коштів та майна, які були цинічно вкрадені
за 27 років незалежності країни. Притягнення до кримінальної відповідальності усіх
попередніх президентів, голів уряду, міністрів та депутатів Верховної Ради, голів
міст, олігархів та мультимільйонерів. Відкриті суди та публічні страти над ворогами
держави та людства. Створення єдиного реєстру педофілів, введення процедури
хімічної кастрації для осіб, які вчинили сексуальне насильство по відношенню до
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дітей. Сувора міграційна та іміграційна політика.
б). кадрове очищення силових структур : створення нової СБУ, на яку ляже
основна робота по очищенню держави від мафії, корупціонерів, бандитів та
ворожих агентів ; армії, розвідки, контррозвідки, генеральної прокуратури,
антикорупційних судів на місцях, Верховного Народного Трибуналу.
в). введення надзвичайного військового стану через рішення Верховної Ради по
всій території України. Повна 100% націоналізація та українізація центральних
телерадіоканалів без виплати грошових компенсацій кримінальним олігархам.
Після цього - саморозпуск Верховної Ради на 2 роки, введення на 2 роки Ради
Консулів із числа ветеранів Визвольної боротьби та АТО, патріотичних
економістів, фінансистів, менеджерів, правоохоронців .
г). введення на 2 роки монополії держави на торгівлю алкоголем, тютюном,
золотом, нафтою, газом, зброєю. Повна націоналізація всіх фальшиво
приватизованих крупних підприємств без сплати відшкодувань. Фінансова амністія
після явки з повинною. Зниження податків для чесного бізнесу до 10%.
Кредитування бізнесу за мінімальними ставками. Заохочення зовнішніх інвесторів
державними гарантіями. Недоторканність приватної власності, яка здобута
законним шляхом. Зниження цін для населення за послуги ЖКГ. Безкоштовна для
громадян (за кошт держави ) медична допомога, освіта. Безкоштовне житло для
україномовних молодих сімей – зупинемо вимирання Нації.
д). забезпечення телерадіоканалів, органів культури, освіти та пропаганди
достатніми коштами, компетентними патріотичними працівниками.
- ліквідація московського патріархату та створення єдиної Української
православної церкви Київського споконвічного патріархату.
- вивчення справжньої історії Русі=України, рідної віри і звичаїв предків та їх
відродження.
- день народження Пророка та Вчителя Нації Т.Г.Шевченка - 9 березня зроблю
Днем Нації і вихідним днем.
е). створення Міністерства пропаганди та духовної реабілітації, очищення
інформаційного простору від зомботехнологій, які надходять від колишньої
метрополії та олігархічних ЗМІ і несуть пропаганду бандитизму, українофобії,
гомосексуалізму, наркоманії, ксенофобії. Проведення політичної психотерапії.
Введення культурологічної та безпекової цензури. Перегляд доцільності занадто
великих пенсій для ветеранів КГБ, КПСС, НКВД.
Духовне оздоровлення приниженого, пограбованого та ображеного народу, який
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без національного духу, без патріотизму, без національної гордості – інвалід на
всесвітньому турнірі націй і не може будувати свою власну державу, як того
вимагає Божа воля.
Впровадження нової української ідеї – довготривале щасливе життя в заможній
рідній вільній Русі = Україні, яка постане на базі українського патріотизму та
багатонаціональної взаємодії. Буде оголошено Україну єдиною і вічною
правонаступницею Русі. Закличу до повернення на рідну батьківщину
русичів=українців із США, Канади, Московії та з інших країн світу.
є). змушу країни, які гарантували нам безпеку ( США, РФ, Англія, Франція, Китай ),
відповідно до Будапештського меморандуму, сплатити нам штраф за політичне
шахрайство у розмірі 1 трильйон доларів США кожна. Як це зробити ? Мною
розроблена унікальна ефективна ( know-how, «знаю як» ) психо-інформаційна
методика, котру я назвав «слабкий проти сильного», яку я розсекречу після
обрання Президентом України. Ці кошти будуть розподілені кожному
патріотичному громадянину України на його особистий рахунок у державному
банку України без права виводу цих коштів за кордон. Додатково стягну з Московії
( РФ) штраф та контрибуцію за окупацію Криму та частини Донбасу, за вкрадене
майно, за геноцид та голодомор, за весь 360 річний період колоніалізму у розмірі 4
трильйона доларів США. Ліквідую усі борги перед МВФ. Я знаю як цього добитися.
і). вступ до НАТО та створення військово-політичного союзу з США. Міцні
економічні, технологічні, наукові та інтелектуальні зв’язки з найпотужнішими
країнами світу. Деокупація Криму та Донбасу і створення там офшорних зон. Через
залучення світового співтовариства добитися позбавлення РФ права вето і
постійного членства в Раді безпеки ООН , які вона отримала незаконно, за її
антицивілізаційну агресивну політику. Створю геополітичний проект АНТИРОСІЯ :
Україна має бути ініціатором та лідером усіх антимосковинських санцій та
стратегій, форсування стратегії на ліквідацію РФ ( « Карфаген необхідно знищити !
» ) і створення на її території декількох демократичних держав з метою остаточної
ліквідації споконвічної загрози миру для всієї Європи та світу.
к). стабілізація банківської системи.
л). зміцнення Збройних сил, ліквідація «дідівщини». Підняти на максимальний
рівень авторитет воїна АТО, ветерана визвольної боротьби. ЧЕСТЬ І СЛАВА
ВОЇНА= ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ МАЄ БУТИ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ !!!
м). перевірка усіх державних службовців на поліграфі ( детекторі брехні ) з
паралельним визначення індексу інтелекту ( IQ ).
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ДОВГООЧІКУВАНИЙ ДРУГИЙ ЕТАП : тільки після 2-річного попереднього етапу
політичної хірургії і повного виконання поставлених завдань можна буде
розпочинати період справжньої демократії на основі козацького самоврядування,
реформи та удосконалення державного керівництва та прав громадян. Нові закони
про імпічмент президента, про вибори, про заборону олігархій, про скасування
недоторканності, новий податковий кодекс.
Проведення нових Виборів Народних депутатів за національною квотою
відповідно до чисельності кожної національної меншини. Українці отримують
найбільшу квоту. Повернення до паспорту громадянина України графи про
національність. Будуть організовані безкоштовні курси вивчення української мови
для усіх громадян України.
N.B.
14 грудня 1960 року Генеральна асамблея ООН прийняла Декларацію про
надання незалежності колоніальним країнам і народам та визначила право
титульного (корінного) народу, в тому числі і українців в Україні, на створення
національної держави. Відповідно до міжнародних правових актів ООН і ЮНЕСКО,
національна держава, це така держава, в якій титульний народ становить 67 %
населення країни. В 2001 році в Незалежній Україні був проведений перепис
населення, який засвідчив, що нас, українців є 77,8 % від загальної кількості
населення, росіян - 17,3 %, білорусів - 0,6%, молдаван, кримських татар - 0,5%,
болгар - 0,4%, угорців - 0,3%, румунів - 0,3%, євреїв - 0,2%. 14 вересня 2007 року
ООН прийняла Декларацію про права корінних народів, яку підтримали 143
держави.
Громадянам, які залишилися жити в Україні після 1991 року і сповідують рашизм,
комунізм, сіонізм чи українофобію, встановити карту лояльності – позбавити
громадянства до здачі іспитів зі знання державної мови та справжньої історії
Русі=України або депортувати до Московії чи інших держав відповідно етнічного
походження. Подальше зміцнення економіки, правопорядку. Створення
атмосфери стабільності та оптимізму. Рух до щастя та прогресу у заможній
правовій сучасній високотехнологічній державі. Створення економічного дива.
«Рух із третього світу до першого» (Лі Куан Ю).
МОЄ ПОСТІЙНЕ ЖИТТЄВЕ ГАСЛО, ЯКЕ ВИГОЛОСИВ У Х СТОЛІТТІ СВЯТОСЛАВ
ВЕЛИКИЙ : «ЙДУ НА ВИ !!! »
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P.S. Треба у фейсбуку, у телефоних розмовах СЕРЕД СПРАВЖНІХ ПАТРІОТІВ
ПОШИРЮВАТИ цю ПРОГРАМУ. Ось і все. Практично не ризикована , не важка,
але активна благородна роль. Один нічого не зроблю ! Я не створюю партію, бо усі
партії руйнують спецслужби, засилають стукачів та провокаторів. Усі партії згодом
стають корумпованими та антинародними.
ВІДПОВІДАЮ ТІЛЬКИ ЗА СЕБЕ ! Мене ніхто не зруйнує, не залякає, своє життя
ставлю на кін. Я дуже довго йшов по тернистим дорогам життя до цієї Програми і з
нею піду до утаємниченого світу наших Славних Предків. На початку своєї
Програми я взяв трішки осучаснене гасло римських гладіаторів, які йшли на
смерть заради втіхи імператора та натовпу. Тут проглядається певна аналогія.
Готовий виголосити цю Програму на всю галактику, щоби змінити наше єдине
життя і світ на краще, втіливши цей проект.
"Ми діждемося Вашінгтона з новим і праведним законом...* "
Буде воля Бога і підтримка патріотів, то все вийде і вирвемося із бандитської
неволі, не треба буде мільйонам заробітчан батрачити на чужині, а в Україні жити
у бідності та депресії.
Роль усіх моїх симпатиків проста: підтримати морально і зафіксувати свою життєву
позицію фінансовим внеском.
Для цього достатньо надіслати від 1 гривні і більше, залежно від розміру любові до
Вітчизни, на картковий рахунок у ПРИВАТБАНКУ № 4149 4978 2588 9415 ;
від 1 долара і більше на картковий рахунок у ПРИВАТБАНКУ № 5168 7426 0743
0745 ,
від 1 євро і більше на картковий рахунок у ПРИВАТБАНКУ 5168 7426 0743 0752.
АБО ЧЕРЕЗ ВЕСТЕРН ЮНІОН чи MONEYGram.
Наперед дякую.
ЦЕ ФІКСАЦІЯ ВАШОЇ СПРАВЖНЬОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ, ЯКА БУДЕ СВІДЧИТИ
ПРО ТЕ, ЩО ВИ – СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ І ГРОШІ, ЯК ЧАСТИНУ
СЕРЦЯ, ДАЄТЕ НА ВЕЛИКУ СВЯТУ СПРАВУ, - задля себе, своїх дітей, онуків,
майбутнього.
ПОТРІБНО 100 тисяч доларів для реєстрації у ЦВК, такий закон придумала
антинародна більшість ВР. Виступи на телебаченні, радіо – за рахунок держави.
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Виступи на Майданах і площах країни за мій власний кошт. Наразі вже маю десяту
частини цих коштів. Деякі патріоти допомагають іншими методами – дарують
оргтехніку, автомобіль, агітують. Велика їм подяка ! Їхні імена будуть вписані
золотими буквами в Історію нашого Тріумфу. Зробимо Диво разом !
ЩЕ РАЗ ПОВТОРЮЮ : « Німії підлії раби …* » та « ... грязь Москви, Варшавське
сміття ..* .» тупі та скупі за цю программу НЕ проголосують і не підтримають ні
копійкою ні справою.
ЦЯ ПРОГРАМА – ПЕРЕВІРКА на справжній патріотизм та високу духовність.
Вороги Нації і Держави кажуть, що я збирач грошей і аферист. Не буду
сперечатися і щось доводити покидькам і хохломутантам, які свої гроші бездумно
несуть справжнім збирачам за зомбоящики, за пиво, тютюн, горілку, каву, послуги
ЖКГ, неякісні товари тощо. Кажу коротко : ЦЯ ІДЕЯ І ПРОГРАМА - БЕЗЦІННІ,
ВОНИ СУТЬ ДУХУ, ЧЕСТІ ТА СВОБОДИ МОЄЇ НАЦІЇ, частинкою якої я Є. І Я ВАМ
ЦЕ НЕЗАБАРОМ ДОВЕДУ.
МАЮ ЧЕСТЬ !!!!
Дякую за увагу. Наперед вдячний за конструктивні пропозиції. Не раджу
придиратися до дрібниць. ( Притулившись до дерева – не видно лісу ).
Прошу байдужих громадян, соціопатів, українофобів та хворих з обмеженими
розумовими здібностями : не патякати капітулянтських дурниць, не плентатися під
ногами , бо почався МАРШ ТИТАНІВ, ЯКІ ОЧИСТЯТЬ ВІТЧИЗНУ ВІД ЗЛА, КОТРІ
БУДУЮТЬ НОВЕ МАЙБУТНЄ, ЯКЕ НЕПОДІЛЬНО НАЛЕЖИТЬ НАМ !!!.
Отож, ДО РОБОТИ !!!
Слава Нації !!!
Слава Україні !!!
* Цитати Т.Г.Шевченка
З повагою.
Громадська організація «МЕЧ УКРАЇНИ»
БОГ !!! ЧЕСТЬ !!! ВІТЧИЗНА !!!
2018р.
ДУЖЕ ПРОШУ ПОШИРЮВАТИ.
НАПЕРЕД ДЯКУЮ.»
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