
УКРАЇНА | вторгнення та окупація путінської Росії 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ до ЛІДЕРІВ ЄС ТА ОБОРОНИ 
демократичні держави ВІЛЬНОГО СВІТУ!

ЄС і НАТО ПОВИННІ втрутитися ВІЙСЬКОВО

• ЗУПИНИТИ Путіна;
• припинити мерзенне ВТОРЖЕННЯ ТА ОКУПАЦІЮ в Україну;
• щоб Росія передала Україні всю російську техніку, яка брала участь у війні;
• щоб Росія ВІДНОВИЛА те, що знищила її війна! 

Дивіться:
ЖИВЕ ВІЛЬНА Україна! Плакати альбом (текст і зображення) через google-photos

VIVE l'Ukraine LIBRE ! 
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http://jesignequebec.com/detail-lettre.php?id=114
https://photos.app.goo.gl/iLvvYRtSCvym5B8Q7


Особиста ДІЯ ГРОМАДЯН | вільний від будь-якої організації... 

Відкритий лист до технократичних, політичних і військових ЛІДЕРІВ ВІЛЬНОГО СВІТУ! 

УХВАЛЯЮЧИ...
 
МИ, нижчепідписані, ВІДМОВЛЯЄМОСЯ від закам’янілого вичікувального ставлення 
зневірених лідерів ЄС і НАТО, насамперед Президента ЄС у Франції, п. Еммануеля 
МАКРОНА Драпо де ла Франс та Генерального секретаря НАТО п. Йенс СТОЛТЕНБЕРГ 
Прапор Норвегії;

МИ, нижчепідписані, ВІДМОВЛЯЄМОСЯ жити в БЕЗМІЛЬНІСТІ щодо вторгнення та 
окупації України збройними та іншими силами Росії та її союзників;

МИ, нижчепідписані, ЗАГОЛОВУЄМО нести вас особисто, спільно та колективно 
відповідальними за СОЮЗ і ОБОРОНУ демократичних націй цього світу на основі 
конституційного та політичного суверенітету народів та їх відповідних держав і 
територій; 

МИ, нижчепідписані, ВІДМОВЛЯЄМОСЯ від того, що Україна одна захищає демократію 
в Європі і що ми є лише спостерігачами її ЗНИЩЕННЯ та ЖЕРТВУ її населення. 
ФРАНЦІЯ, наприклад, краще, ніж це! З одного боку, вона сподівається на солідарність 
вільного світу для свого захисту, а з іншого – сьогодні ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від свого, під 
приводом... ВІД ЧОГО саме!? 

Солідарність із змінною геометрією не є ні ЛОГІЧНОЮ, ні СПРАВЕДЛИВОЮ. Вона не 
варіант. 

ТАКОМУ... 

МИ, нижчепідписані, до цих вищезгаданих посадових осіб, а також до всіх і всіх інших за 
їхнім наказом чи ні, але обов’язково стурбовані, захищаємо конституційний і політичний 
ДЕМОКРАТИЧНИЙ Суверенітет суверенних народів ЄС на знак солідарності з усіма 
інших людей цього світу, який є лише нашим, МИ ВИМОЖУЄМО НЕГАЙНО організувати 
та здійснити послідовну ВІЙСЬКОВУ відповідь цих організацій для негайного 
розгортання проти збройних сил путінської Росії та її союзників, держав, організацій 
найманців чи добровольців, щоб зупинити неприпустима ВІЙНА ВТОРЖЕННЯ та 
ОКУПАЦІЇ України (включно з Донбасом і Кримом надалі) та СИЛОЮ...
 

• негайне припинення вогню; 

• негайну заборону будь-якого переміщення військ, транспортних засобів і літаків, 
не санкціонованих Військовим міністром України та його представниками; 

• негайне роззброєння Збройних Сил та інших ворогів України 

0-T-Слава Українська.odt0-T-Слава Українська.odt сторінка 2 / 6



МИ, нижчепідписані, рішуче і терміново ПРОСИМ, щоб Володимир Путін отримав 
УЛЬТИМАТУМ перед тим, як почати атаку без умов або зволікань, якщо він протягом 
години відмовиться припинити вогонь і знерухомити свої війська та війська своїх 
союзників на землі, в повітрі, на морі і в морі; і, якщо він відмовляється протягом 12 
годин підтвердити свій намір застосувати всі положення УЛЬТИМАТУМУ.

УЛЬТИМАТУМ, який слід поважати протягом години і підтверджувати протягом 12 годин

• оголошувати та ПОВАЖУВАТИ негайне, одностороннє та повне припинення 
вогню;

• Ініціювати повне роззброєння по всій Україні, в тому числі в Криму та Донбасі, усіх
збройних сил Росії та її союзників, найманців чи добровольців; завершується 
протягом 5 днів; а саме ПЕРЕДАТИ до рук Військового міністра України всі 
знаряддя війни Росії та її союзників, присутніх в Україні; 

• техніка, транспортні засоби, літаки, безпілотники, озброєння та інструменти 
всіх видів, військові та інші, які в той чи інший час проникли на землю, 
повітряний і морський простір України, повинні бути передані 
представникам Збройних Сил України; все, що відтепер буде власністю 
України; якщо цей матеріал залишив Україну, він має бути відправлений до 
кордонів для передачі представнику військового міністра України (літаки, 
дрони та інше льотне обладнання мають бути ввезені в Україну згідно з 
положеннями, встановленими міністром війни України); 

• Російські солдати, найманці і добровольці та російські союзники (далі - 
російські солдати), належним чином роззброєні, повинні залишатися під 
наказом російських офіцерів і російських армій в Україні та ув'язнені в 
казармах за рахунок Росії, побудованих цими арміями за рахунок Росії та 
інструментами, матеріалами, наданими Росією, згідно з бажанням 
встановити Військовий міністр України; проводити очищення та 
реконструкцію того, що було зруйновано або пошкоджено війною. Російська 
військова влада в Україні; 

• проводити очищення та реконструкцію того, що було зруйновано або пошкоджено війною;

• ті самі, хто знищив, відремонтують те, що вони знищили, до повної 
реконструкції за планами, наданими Міністром реконструкції Уряду України,
який у разі потреби може попросити Росію доставити корисні для них 
матеріали, обладнання та будівельну техніку. Цілі;

• військовослужбовці, які перебувають у підпорядкуванні військового міністра 
України, можуть бути звільнені за позитивним висновком Міністра 
реконструкції України у разі, якщо їх послуги більше не потрібні, і це з 
метою їх повернення до Росії або країни проживання, або їх імміграції в 
Україну, коли вони складають присягу на вірність Суверенному Народу 
України, на службі чи ні в армії України, якщо вони того бажають...; 

• ... включаючи всі корисні повідомлення, положення та умови... 
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... інакше 

... Москву, Мінськ і Сімферополь бомбили б, оскільки Київ був і є досі (а саме 
бомбардування військових, промислових чи політичних об'єктів будь-де на території Росії, 
Білорусі та Криму), не без бомбардування тилових позицій біля кордонів України в Білорусі,
Росія та Крим, а також усі регулярні, добровільні та найманські війська, включаючи всі 
військові та матеріально-технічні об’єкти Росії та державні чи цивільні сили, які є союзними 
з Росією та беруть участь у вторгненні та окупації України, включаючи Донбас та Крим. 

Підписанти:

Люк Аршамбо, художник і громадянин, Квебек | 2022 03 12 

VIVE l'Ukraine LIBRE ! 

 
ТОЧНІСТЬ ВАЖЛИВО! 

Підписання цього ВІДКРИТОГО ЛИСТА передбачає прихильність підписанта до 
текстового та візуального вмісту цієї сторінки і жодним чином для будь-якої іншої 
сторінки цього веб-сайту... Кожна назва НЕЗАЛЕЖНА від іншої або всіх інших...

Іконографічна та текстова ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Дивіться: 

ЖИВЕ ВОЛЬНА Україна! Плакати альбом (текст і зображення) через google-photos 
VIVE   l'  Ukraine LIBRE !   album AFFICHETTES ( texte et images ) via google-photos

Дивіться: Позиції, зайняті... 

• Raphaël GLUCKSMANN  , député Européen ; FranceINFO | 2022 03 01

«Якщо ми не заарештуємо Володимира Путіна в Україні, ми більше не будемо 
знати миру в Європі», – заявив євродепутат Рафаель Глюксман 

"Si on n'arrête pas Vladimir Poutine en Ukraine, nous ne connaîtrons plus la paix
en Europe", affirme le député européen Raphaël Glucksmann ;
  

• J  ean-François LISÉE  , ex-chef du PQ, journaliste, blogueur, balados ;

Цього достатньо. Ходімо! | Ça suffit. Allons-y! | Le DEVOIR   | 2022 03 05  
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https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/682053/guerre-en-ukraine-ca-suffit-allons-y
https://jflisee.org/ca-suffit-allons-y%E2%80%8A-integral/
https://laboitealisee.com/ballado/
https://jflisee.org/ca-suffit-allons-y%E2%80%8A-integral/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lis%C3%A9e
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/si-on-n-arrete-pas-vladimir-poutine-en-ukraine-nous-ne-connaitrons-plus-la-paix-en-europe-affirme-le-depute-europeen-raphael-glucksmann_4987446.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/si-on-n-arrete-pas-vladimir-poutine-en-ukraine-nous-ne-connaitrons-plus-la-paix-en-europe-affirme-le-depute-europeen-raphael-glucksmann_4987446.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_Glucksmann


• Rémi LANDRY  , lcol, USherbrooke, 

CIRCRICQ | Міжуніверситетський дослідницький центр міжнародних відносин 
Канади та Квебеку; 

CIRRICQ | Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du 
Canada et du Québec ; 

Le Soleil | 2022 03 11 | Élisabeth Fleury
«Ви повинні поставити ногу перед Путіном», 
— каже підполковник у відставці Ремі Ландрі 

«Il faut mettre son pied à terre devant Poutine»  ,  
dit le lieutenant-colonel à la retraite   Rémi Landry  

• Charles-Philippe DAVID   | UQÀM | MÉDI@part | 2022 03 13 | Fabien Escalona |

«Міжнародний порядок був дуже підірваний вторгненням в Україну» 

 «     L’ordre international a été grandement fragilisé par l’invasion de l’Ukraine     »  

Для Шарля-Філіппа Давіда, спеціаліста зі стратегічних і дипломатичних 
досліджень @ UQÀM, російська агресія відображає збереження «старого» 
світу військово-політичної безпеки на шкоду «новому» світу людської безпеки.
У цьому він бачить прискорення занепаду міжнародних відносин.

«Шок, який зараз переживають європейські правлячі еліти, — це 
усвідомлення того, що дипломатія без оборони не працює з певними 
акторами. » 

Чарльз-Філіп Давід | UQAM 

__________________

Pour Charles-Philippe David, spécialiste des études stratégiques et diplomatiques 
@ l'UQÀM, l’agression russe reflète la persistance du monde « ancien » de la 
sécurité politico-militaire, au détriment du monde « nouveau » des sécurités 
humaines. Il voit dans l’événement une accélération du recul des relations 
internationales. 

« Le choc que vivent actuellement les élites dirigeantes européennes, c’est la 
conscience que la diplomatie sans la défense ne fonctionne pas avec certains 
acteurs. » 

Charles-Philippe David   |   U  QÀM  
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https://professeurs.uqam.ca/professeur/david.charles-philippe/
https://www.mediapart.fr/journal/international/130322/l-ordre-international-ete-grandement-fragilise-par-l-invasion-de-l-ukraine
https://www.mediapart.fr/biographie/fabien-escalona
https://professeurs.uqam.ca/professeur/david.charles-philippe/
https://www.latribune.ca/2022/03/11/il-faut-mettre-son-pied-a-terre-devant-poutine-dit-le-lieutenant-colonel-a-la-retraite-remi-landry-03d31ff5a28918a813f81a4c3466847d
https://www.latribune.ca/2022/03/11/il-faut-mettre-son-pied-a-terre-devant-poutine-dit-le-lieutenant-colonel-a-la-retraite-remi-landry-03d31ff5a28918a813f81a4c3466847d
https://cirricq.org/equipe/remi-landry/


МИ ПОВИННІ кожен, кожен, БОРИВАТИСЯ! 

Залучайте НАС! ЗАРАЗ!

Києву ВЕЛИКИЙ СЕРЙЗНО під загрозою! Це питання днів, а то й годин... 

МИ ПОВИННІ робити це НАКРАЩО від того, хто ми є, ДЕ МИ Є... голими руками, якщо 
потрібно, на клавіатурі, якщо у нас немає тригера... 

МИ КОЖНИЙ НЕСЕЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за те, щоб не ОБ’ЄДНАТИСЯ, щоб зробити 
ФРОНТ без затримок чи умов... 

Поки що я не бачу, як битися інакше, як робити те, що потрібно, щоб ОБ’ЄДНАТИ наші 
сили.

ГРОМАДЯНИ тиснуть на наші еліти, ВІДПОВІДАЛЬНІ за долю 44 мільйонів невинних 
людей, які борються з варварською ордою, яка лише на перших етапах своєї звірячої 
жорстокості. 
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