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Шановна українська громадо, шановна Світова спільнота!
Злочинна влада Януковича, яка постійно дурила нас та світове товариство перейшла
межу всіх можливих норм моралі.
Банда Януковича зробила 2 фатальних для неї криваві злочинні кроки, які ознакували
кінець її правління:
1.- вона залила наш Майдан Незалежності кров'ю наших безневинних дітей, які мирно
відстоювали Євроінтеграційні процеси;
2.- банда Януковича організувала та спровокувала криваву бійню і штурм Адміністрації
президента, в якій брали участь силові структури, «тітушки», проплачені псевдо
українські сили, наші патріоти, громадяни та гості України, а також, багато наших
журналістів та світових ЗМІ.
Відповідальність за кров в обох випадках на злочинному режимі Януковича та його
холуях.
Злочинці, Вам не сховатися !!! Прийшов ваш кінець !!!
Український народ – європейський народ !!!
Прийшов час відповідати за скоєні злочини. Вам не розстріляти нашу свободу.
Ми звертаємося до всіх, хто ще стоїть на стороні зла на стороні банди Януковича, до
силових структур, до народних депутатів партії Регіонів та олігархів, народу який,
можливо, ще вірить Януковичу. Всі чесні люди, сьогодні, повинні зробити свій вибір чи
вони на стороні злочинців, чи вони з нами – з вільним європейським демократичним
українським народом. У вас ще є вибір. Зробіть його правильно, щоби вам і вашим дітям
було не соромно жити на цьому світі. Ми ще чекаємо.
Час діє – проти вас!!!
Український міліціонер, український спецназівець!
Ти присягав на вірність народу України, а не людині на прізвище Янукович. Людині, яка
не поважає вибір народу. Людині, яка урочисто обіцяла своєму народу і всьому світу, що
іде в Європу і підписує з нею Договір про асоціацію, а зараз, не моргнувши оком, ламає
своє слово
і перед народом і перед світовою спільнотою і зриває підписання цього договору.
Президент, який не помітив масову підтримку народом своєї країни європейського
вибору, не звернув увагу 21 листопада на стотисячний Майдан. Не почув голосів ні
пересічних українців, ані голосів моральних авторитетів українського народу, але чомусь
слухає сторонній голос і виконує його волю. Президент, який вдень «аплодує Майдану»
,
вночі
дозволяє його
кривавий розгін
. А що при цьому порушено конституційне право народу на мирні зібрання, так він
обіцяє знайти серед вас винних і суворо покарати.
Себе винуватим він не призначить. Пукач і Кравченко виконували чужу волю. Де вони
тепер?
Голос, до якого президент слухняно прислуховується, належить великому майстру
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провокацій. У нього своя велика гра і ви в цій грі навіть не пішаки, а тільки технічний
засіб для приборкання народу України.
Якщо у вас голова не тільки для носіння шолома, якщо вам не хочеться дивитись на своїх
співвітчизників через скельця протигазу, - думайте своєю головою і дивіться своїми
очима! Тоді ви побачите, що мільйони протестувальників – то не ваші вороги. То саме той
народ, якому ви присягали боронити його. На ваших шевронах герб України. Не ламайти
своєї присяги і своєї долі! Не бійтеся відповідати на заклик «Слава Україні!» словами
«Героям слава!». Не бійтесь стати поруч зі своїм народом, замість того, щоб захищати
владу, скомпрометовану своїм кримінальним минулим і своєю нинішньою зрадою і
брехнею.
Слава Україні! Міліція з народом!

РЕАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ для кожного українця (це у наших силах)
1. Найти, вивчити і зрозуміти інформацію про Територіальні Громади (посилання)
2. У себе на місцях почати процес утворення територіальних громад шляхом підготовки
та проведення загальних зборів громад
3. Створювати громадські фонди (кошти, інше), та утворювати легітимні органи
самоврядування
4. Утворювати облвиконкоми та райвиконкоми
5. Поширювати цю інформацію та інформацію про Територіальні Громади
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