НАРОД УКРАЇНИ ЗАЯВЛЯЄ
ПРО СТВОРЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО
КОМІТЕТУ З ПОРЯТУНКУ КРАЇНИ
Офіційна заява
Ініціативної групи «Діло правди»
Ми, громадяни України, рішуче виступає
мо проти кровопролиття, до якого дійшли
провокатори протесту, зіткнувши натовп з
міліцією. Вони свідомо ігнорують право на
роду на вибір свого шляху мирним голосуван
ням – референдумом. Провокатори роздму
хують
насильницьку,
агресивну,
псевдореволюційну пожежу громадянської
війни. Ми вважаємо, що в Україні склалася
надзвичайна ситуація – країна на межі вве
дення військ НАТО та окупації. У цих умовах
ми заявляємо про створення Надзвичайного
комітету з порятунку країни та народу Украї
ни.
Ми висловлюємо рішучий протест проти зас
тосування сили як міліцією, так і протестуючими.
Ми заявляємо, що забороняємо кільком тисячам
майданівських протестантів діяти від імені бага
томільйонного народу України! Ми вимагаємо
припинити насильство!
Ми вважаємо, що в Україні розігрується гран
діозна провокація. Євросоюз висунув неймовір
но жорсткі умови для нашої країни. Якби ці умови
були виконані, то Януковичу цього не пробачили
б – тому що в разі підписання договору про асо
ціацію на попередніх умовах економіка України
впаде, країна фактично втратить суверенітет і
буде використана в інтересах міжнародних олі
гархів. Захід втрачає надію на прибутки з Украї
ни. Зацікавлені особи продовжують оплачувати
провокації масових заворушень за прикладом
Сирії. Ця так звана «єврореволюція» проводить
ся методами спецслужб, перевіреними в інших
країнах – жертвах ЦРУ.
Ми вважаємо, що ця провокація розігрується
спільно урядом України і так званою «опозицією».
Коли пастка Євросоюзу, яка нічого доброго Ук
раїні не принесе, стане очевидною для кожного,
– буде надто пізно, нам пригадають кривавий
«євромайдан». Ми вважаємо, що «лідери опо
зиції», яких нав’язують народу, – Кличко, Яценюк,
Тягнибок, Порошенко – під прикриттям красивих
гасел продовжать розпочату Ющенком, Тимо
шенко та Януковичем політику розвалу країни.
Вони – далеко не представники простого народу

України. Ми вважаємо, що за ними стоїть одна і
та сама сила і Україна давно управляється зза
кордону.
Після розвалу СРСР ми вже піддалися рефор
мам за вказівкою МВФ. Україна була основним
промисловим, військовим і зерновим центром
СРСР. МВФ висунув умову скасувати державне
контролювання обмінного курсу, і українська ва
люта впала. Потім МВФ зажадав припинити дер
жавні субсидії. Ціна хліба зросла на 300 %, елек
трики – на 600 %, громадського транспорту – на
900 %. У результаті вимог МВФ населення було
змушене купувати місцеві товари за цінами, ви
раженими в доларах. При непомірно зрослій ціні
на електрику і за відсутності банківських кре
дитів державна промисловість була приведена
до банкрутства. Іноземним спекулянтам дозво
лили за викидними цінами вибрати перлини се
ред сміття. На вимогу МВФ і Світового Банку Ук
раїна відмовилася від державного регулювання
сільського господарства. В результаті Україна,
колись житниця Європи, була змушена просити
продуктову допомогу у США, які скидали свої
надлишки зерна в Україну, ще далі руйнуючи
місцеву харчову самодостатність.
Зараз нашу країну хочуть добити, підгодував
ши тих, хто має амбіції говорити від нашого імені
– від імені всього народу України. Без цих прово
каторів, котрі домоглися смертей і крові, НАТО
не зможе зайти до нас в країну. У цих умовах ми
створюємо Надзвичайний комітет, основна мета
якого:
вивести Україну з політичної та економіч
ної кризи мирно, силою та об’єднанням на
роду зі збереженням суверенітету й
цілісності країни.
НКУ заявляє, що вважає кризу Майдану
спровокованою західними структурами, заці
кавленими у придбанні дешевого ринку збуту
та території України. У цих умовах народ Украї
ни зобов’язаний взяти вирішення своєї долі в
свої руки для координації та об’єднання дій ко
рінного народу України щодо запобігання втру
чання іноземців у питання суверенітету Украї
ни.

Ми вимагаємо від засобів масової інформації
надати можливість для проведення всеукраї
нських дебатів – відкритого громадського обго
ворення подальшого шляху розвитку України.
Доленосні для всієї країни рішення повинен
приймати весь народ, а не купка самозванців
або уряд, який втратив довіру народу! Тільки
мирний всенародний референдум, який буде
проведений чесно та відкрито, дасть відповідь,
чого насправді хоче весь народ. А щоб рішення
було прийняте усвідомлено, до кожного грома
дянина країни мають бути донесені плюси та
мінуси асоціації з ЄС, приєднання до МС або ж
самодостатнього і незалежного шляху розвитку
України.

(відсутність необхідності) відставки Президента
України та виборних органів влади, необхідність
(відсутність необхідності) зміни виборного зако
нодавства України, а саме зміни форми голосу
вання з таємницею, що відкриває простір для
фальсифікації, на відкриту, поіменну.
4. За результатами всеукраїнського референ
думу, а також внесення змін у виборче законо
давство організація і проведення чесних і відкри
тих виборів Президента і всіх обираних органів
влади.
5. Недопущення кровопролиття і провокацій.
6. Запобігання військового, ідеологічного та
економічного втручання іноземних держав, яке
шкодить українському народу і всій державі.

Ми закликаємо кожного українського гро
мадянина поставити свій підпис під докумен
том, що забороняє Обамі вводити війська в
нашу суверенну країну. Для виконання цієї
мети розміщена відповідна петиція на сайті Біло
го Дому http://u.to/nlNGBg

НКУ вважає своїми завданнями також:
 ініціювання ВІДКРИТОГО розслідування з
подальшим притягненням до відповідальності
осіб, винуватих у руйнуванні держави, зубожінні
народу та у створенні надзвичайної ситуації, ви
нуватих у державній зраді, провокаціях крово
пролиття та масових заворушень;
 розроблення та реалізацію термінових за
ходів щодо стимулювання та відновлення реаль
ного сектора економіки й відновлення економіч
ної та фінансової незалежності України;
 формування діючої і некорумпованої систе
ми народовладдя і самоврядування.

Завдання Надзвичайного комітету:
1. Координація всього українського народу у
справі мирного вирішення кризи, що склалася.
2. Організація всенародного обговорення
шляхів виходу з нинішньої надзвичайної ситуації.
3. Організація та проведення всеукраїнсько
го народного референдуму про довіру (недо
віру) діючій владі, про підписання (непідписання)
угоди про асоціацію з ЄС, вступ (невступ) до МС
або про вибір третього – власного, незалежного
шляху розвитку. А також про необхідність

Тільки народ може запобігти кровопро
литтю. Це – наш обов’язок перед Україною.
Чекаємо всіх громадян, що поділяють цілі
НКУ, у своїх лавах.

ТВОЇ ДІЇ:
1. Підпиши петицію проти втручання іноземних загарбників у внутрішні справи Україна (http://
wh.gov/lUymZ)
2. Вступай у Систему оповіщення! (http://vk.com/spasti_ua) Рятуй тих, хто ще не знає правди і не
бачить небезпеки! Це  твої рідні, колеги, сусіди ... Народ сильний тільки в масі! Завантаж, роздрукуй
і роздай листівки, розклей плакати (http://www.ex.ua/view/76220687).
3. Візьми участь в обговоренні майбутнього України. Приходь на громадські дебати (місце і час
дізнавайся по телефону +38 (066) 0274426). Вислови свою думку в інтернеті (http://vk.com/
spasti_ua, raznesi.at.ua)
4. Приєднуйся до роботи Надзвичайного комітету з порятунку країни і народу  вимагай прове
дення всенародного референдуму! Неси людям правду! Відверни заворушення і кровопролиття.
(raznesi.at.ua).
Дiлу правда — народу влада!
Прочитав– передай іншому!
+38 (066) 0274426
raznesi.at.uа

