
 

 

Новітня форма генодициду Москви проти України і світу 
 

Протягом однієї ночі русскіе агресори 48 крилатими ракетами нанесли удари по 

всій території України. Удари наносилися винятково по цивільній, промисловій та 

військовій інфраструктурі. Зокрема, здіснено важкі удари по Луцьку. У неділю, 30 

жовтня, внаслідок обстрілу русскімі агресорами промислової зони міста Енергодара, 

більша частина міста залишилися без енергопостачання. 

Такі дії русскіх агресорів отримали схвалення з боку клевретів русскої 

пропаганди. Під час їх дійства навіть прямо заявлено наступне: 

«Через неделю в собственном дерьме будут захлёбываться. Я уже не стану 

перечислять «прелести» сухого пайка…». 

Втрати України від ракетних ударів та навмисного знищення структури 

життєзабезпечення під час бойових дій, цілеспрямованого застосування політики 

знищення української інфраструктури, готувалися і використовувалася так званою 

Росією постійно, практично протягом понад ніж 100 років. Так, в одній з Інструкцій 

ідеологічно-директивного характеру, що надійшла до керівництва Польщі з Москви у 

1947 році і яка мала 45 пунктів, вкзувалося, які мають бути здійснені попередні заходи, 

що мали би забезпечити проведення геноциду проти населення при певних умовах, які 

могли скластися. Зокрема, в Інструкції мовилося наступне: 
 

«3. Необходимо ликвидировать как можно быстрее тех местных жителей, которые входили в 

Польскую коммунистическую партию, Польскую социалистическую партию, интербригады, Польский 

коммунистический союз молодёжи, Армию Краёвы, крестьянские формирования и другие объединения 

или организации, которые организованы не по нашей инициативе. Для осуществления цели необходимо 

подчёркивать наличие вооружённого врага. 

…10. На все посты, в органах управления и большинства предприятий (без согласия местных 

органов власти) необходимо назначать людей, которые сотрудничают с нашими спецслужбами. 

…13. Относительно частных фермерских хозяйств следует проводить политику, которая 

подтверждает, что эти хозяйства убыточны и несостоятельны. После этого необходимо приступить к 

коллективизации сельского хозяйства. 

Если проявится сопротивление, то единоличным крестьянам необходимо предоставить 
сельхозмашины и повышать нормы сдачи зерна государству. Если мероприятия не приведут к 
желаемому результату, то следует сработать так, чтобы сельское хозяйство перестало поставлять 
государству в достаточном количестве продуктов питания, и продукты питания было необходимо 
ввозить. 

…28. Необходимо позаботится, чтобы при восстановлении городов и новой застройке не 

появлялось водопроводных сетей, которые не входили бы в общую водопроводную систему. 

Водопроводы и колодцы, которые не входят в единую водопроводную сеть, следует систематизировано 

ликвидировать. 

…30. В квартирах восстанавливаемых городов и новых микрорайонов не должно быть излишних 

площадей, где можно было бы держать домашний скот или хранить долгосрочно запасы продуктов. 

…38. Если будет создана такая организация, которая хотя и будет поддерживать сотрудничество с 

нашим государством, но будет стремиться контролировать официальное руководство и экономическую 

деятельность, то её следует обвинить сразу в национализме и шовинизме. 

При этом следует пользоваться следующими способами: обвинить в осквернении наших святынь 
и кладбищ, дискредитации нашего народа и нашей культуры и распространении таких листовок, в 
которых ставятся под сомнение договоры, с нами заключённые. К этой работе следует привлекать 
местных жителей и использовать их враждебность по отношении к нам». 
 



 

 
 

Як бачимо, у будівництві міст штучно утворювалися умови для застосування у 

певних обставинах не тільки голодомору, а також – з ліквідацією колодязів – привести 

до штучного «водомору». 

І відома нині пропагандивна політика Москви щодо штучного звинувачення у 

нацизмі і фашизмі… 

Утворених штучних голодоморів в Україні 1919-1923 років, 1932-1933 та 1946-

1947 років для Москви виявилося замало. Готувалися заходи значно ширшого 

використання. Будівництво ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО газового постачання та газомереж 

до Європи – то лінія формування умов для його відключення на глобальному, 

світовому рівні: зникає електропостачання, водопостачання, зникають можливості 

забезпечити життєдіяльність людського організму – виникає штучний голодомор, 

включається політика застосування штучного «холодомору». На цій основі 

грунтується сучасна політика Москви у використанні «краника» газопостачання, у 

тому числі – всій Європі. 

Ось яке значення мало і несло навантаження висловлення русскіх пропагандистів, 
що «через неделю в собственном дерьме будут захлёбываться. Я уже не стану перечислять «прелести» 

сухого пайка…». 

Війна, розв’язана так званою Росією проти України – то ретельно підготовлена 

«спеціальна військова операція», яка мала стати Третім Туром воєн імперії проти 

всього цивілізованого світу практично одразу з завершенням Другої Світової війни. 

Хоча – то вже інша тема. 

Слава Україні! 
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