Початок апокаліпсису чи переподіл світу. Хто дурить українців?
Субота, 23 травня 2015, 08:58

Зустрів, як на мене чудовий аналіз, від Юрія Ситника, не міг не перепостити його тут.
Далі текст від автора.

11 березня 2015 року: Президент України Петро Порошенко затвердив план будівництва
фортифікаційних споруд вздовж лінії зіткнення на Донбасі.
18 березея 2015 року: Кабінет міністрів України виділить з резервного фонду 850 млн
грн на фортифікаційні споруди. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк
під час засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.
21 квітня 2015 року: Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру оборони
Степану Полтораку інтенсифікувати будівництво фортифікаційних споруд...
24 квітня 2014 року: На будівництво фортифікаційних споруд уздовж лінії зіткнення в
зоні проведення антитерористичної операції (АТО) уже виплатили 300 млн грн.
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"Роботи із спорудження фортифікаційних споруд на Сході профінансовано лише на 30%,
- стверджує голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег
Гончарук.«Побудувати фортифікаційні споруди – профінансували на сьогоднішній день
тільки 30%, - зазначив очільник облдержадміністрації, - а фортифікаційні споруди треба
здати. Що роблю? – Я вам скажу: збираю будівельників, збираю організації – веду
розмову…»
Нагадаємо, керівництво держави «нарізало» кожній області певну ділянку, на лінії
розмежування з територіями, зайнятими бойовиками самопроголошених ДНР – ЛНР для
будівництва фортифікаційних споруд... http://briz.if.ua/28893.htm
Сьогодні:
Віце-прем’єр і міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко:
"Терміни залишаються, ми нічого не змінювали. Наступного тижня виїжджають військова
та волонтерська інспекції, які проведуть додатково обстеження. Ми бачимо на
сьогоднішній день фактичне виконання на 90%, але треба його просто привезти і
закінчити»
«На сьогоднішній день у нас є чітке розуміння і співпраця всіх областей в Донецькій і
Луганській областях. Близько 14 тис. вагонів прийшло зі всієї України в Донецьку та
Луганську область з матеріалами для облаштування цих фортифікаційних споруд. Це ліс,
бетон та інші матеріали»...Він підкреслив, що мінні поля, превентивні заходи, мирні
переговори, дотримання «мінських домовленостей» в комплексі з фортифікаційними
спорудами зможуть забезпечити мир в Україні."
http://zik.ua/…/zubko_dvi_linii_fortyfikatsiynyh_sporud_na_…
Сьогодні:
"Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прогнозує завершення облаштування всієї ділянки
українсько-російського кордону до кінця 2018 року... За словами Прем'єра, загальна
вартість проекту становить 4 млрд грн, з яких 2,5 млрд буде спрямовано на
встановлення електронних засобів стеження, ще 1,5 млрд підуть на будівельні роботи.
На облаштування кордону в 2014-2015 роках уже витрачено 160 млн грн. Ці гроші, як
пояснив Яценюк, надійшли з міжнародної фінансової допомоги... Глава уряду наголосив,
що облаштування кордону направлене на захист від проникнення в Україну диверсійних
груп російських терористів, а також від торгівлі людьми зброєю і незаконного обігу
наркотиків.
«Це повинен бути кордон, який не дасть російським військовим проникнути в Україну», сказав він."
http://www.ukrinform.ua/…/yatsenyuk_obitsyae__gotovu_stinu_…
Де ж все таки проходить лінія фортифікаційних споруд?
Ось що в січні писало "Дзеркало тижня":
По-перше, "мінська" лінія проходить помітно західніше фактичної лінії розмежування від
19.09.2014. Деякі ділянки території, контрольовані на той час українськими силами,
згідно з мінськими домовленостями, повинні перейти під контроль сепаратистів.
Українська ж сторона в результаті "обміну" має отримати під свій контроль невелику
ділянку в районі Дебальцеве — Попасна, захоплену бойовиками. По-друге, на карті чітко
видно, що Донецький аеропорт (ДАП) міститься на схід від узгодженої "мінської" лінії,
тобто на території, яка має відійти сепаратистам. І це попри те, що на карті РНБО
аеропорт перебуває в зоні бойових дій, а в численних коментарях українських офіційних
осіб стверджувалося, що ДАП контролюється українською стороною.
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Більше читайте тут: http://dt.ua/…/list-putina-poroshenku-povniy-tekst-i-putins…
З приводу вищенаведоного виникають питання:
- Що ми будуємо і на яку суму? З наявної інформації випливає, що "стіна" це кордон між
Україною та ДНР-ЛНР?
-Якщо так, то "сіра зона" вже визначена заздалегідь і силами "областей" ми ставимо
кордон по території України, який буде продовжено по існуючому кордоні з Росією?
- Якщо абсолютно нелегітимними з точки зору міжнародного права "мінськими
домовленостями", де нині в числі переговорників невідомо з ким і про що продовжують
домовлятися Кучма й Медведчук, започаткований та продовжується поділ України, то
навіщо і за що щодня гинуть наші вояки?
Гинуть, як раніше "кіборги", за те що вже "здано" в мінських кабінетах, на території
держави яка де-факто сьогодні публічно визнала Крим російською територією?
- Чим допоможе "стіна" якщо ситуація розвиватиметься в керунку Третьої світової?
Про цей сценарій я писав понад рік тому:
"Далі народ радісно вітає влаштування нових кордонів і ще більше ненавидить
європейських підарасів та клятих москалів, на відповідних територіях. Мрії ідіотів
збуваються - одні потрапляють в ЄС, інші в Рашу.
Як дешева робоча сила, звичайно, яка готова важко гарувати за кавалок хліба...
Це оптимістичний сценарій. Песимістичний - Третя світова."
http://vgolos.com.ua/…/duzhe_prymityvna_konspirologichna_ve…
(тоді в коментарах мені порадили звернутися до психіатра smile emoticon )
Нині про те ж саме говорить пан Сорос: "Якщо є конфлікт між Китаєм і військовим
союзником США, наприклад, Японією, тоді це не є перебільшенням сказати, що ми
знаходимося на порозі третьої світової війни"..., Китай і РФ збільшують військові
витрати, додав він."
http://www.theinsider.ua/politics/555f13bb09132/
Мабуть наша влада переконана, що великий Пу, як і вони самі, не читав трактат
древнього китайця Сунь Цзи, написаний за пару сот літ перед Різдвом Христовим.
Хитромудрий китаєць стверджував: "Найвище досягнення у війні - зруйнувати плани
ворога; наступне - зруйнувати його союзи; далі - напасти на його армію; і найостанніше напасти на його укріплені міста". Це писано у часи, коли не було ні авіації, ні балістичних
ракет...
Важко жити в країні котрою правлять самовпевнені ідіоти. Та ще й на порозі Третьої
світової, котра, цілком ймовірно вже почалася...
Ні-ні, себе цитувати вже не буду.
"Третя світова війна частково вже почалася. Про це заявив Папа Римський під час
урочистостей з нагоди 100-ліття від початку Першої світової, які відбулися на
австро-угорському кладовищі у місті Редіпулья, повідомляє euronews.
http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/13/7037694/

Інформація взята з facebook сторінки Юрія Ситника:
https://www.facebook.com/yuriy.sytnyk/posts/695356570593539
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Святослав Грабовський
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