
ПРИЄДНУЙСЯ ДО «УКРАЇНСЬКОГО «СМЕРШУ», ЩОБ РАЗОМ БИТИ РОСІЙСЬКИХ ФАШИСТІВ 

 

 Минуло дві доби, як «Український репортер» опублікував моє звернення «Бійці невидимого 

«Українського «СМЕРШУ» одержали наказ без пощади вбивати окупантів». 

https://ukrreporter.com.ua/politic/war/bijtsi-nevydymogo-ukrayinskogo-smershu-oderzhaly-nakaz-bez-

poshhady-vbyvaty-okupantiv.html  

Перед цим видання надрукувало мої статті «Російські окупанти підлягають знищенню як скажені 

собаки» https://ukrreporter.com.ua/politic/war/rosijski-okupanty-pidlyagayut-znyshhennyu-yak-

skazheni-soboaky.html і «Спаси мир – убей Путина!» (російською). 

https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/spasy-myr-ubej-putyna-obrashhenye-grygoryya-

omelchenko-k-ofytseram-rossyyanam.html  

 

 

 

Дякую всім українцям, які відгукнулися на публікації і поширили їх в соціальних мережах. 

Сотні телефонних дзвінків, смс-повідомлень, листів, десятки зустрічей з патріотами, які дякували і 

ставили лише одне запитання – як стати бійцем «Українського «СМЕРШУ» і що він означає? 

Коротко. СМЕРШ (абревіатура початкових букв гасла «Смерть шпигунам» – підрозділ 

контррозвідки Народного комісаріату оборони (НКО) СРСР. Існував під час Другої світової війни з 

квітня 1943 до березня 1946 року, після був розформований, а його функції перейшли до органів 

контррозвідки КДБ СРСР.  

«Український «СМЕРШ» (скорочено «Укр«СМЕРШ») означає «Українська смерть шпигунам». 

Дорогі українці, вдячний кожному, хто хоче нам допомогти. Нам потрібні ваші очі і вуха, щоб 

максимально знати все про ворога і його агентів в Україні. Сьогоднішні новітні технології і засоби 

комунікації дозволяють нам, українцям, успішно виявляти і бити путінських фашистів і їх агентів.  

Що вам потрібно робити?  
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Перше. Не засвітити себе, що ви має відношення до «Укр«СМЕРШУ» і виконуєте його завдання. Ви 

– «невидимки». Бажано працювати «вовком-одинаком», не привертаючи уваги оточуючих. 

Максимальна група – три особи. Ви один одного повинні добре знати і довіряти один одному. 

 Друге. В своєму селі, місті, районі, області ви повинні взяти під візуальний контроль появу, 

пересування, розміщення російських військових і їх техніки. Особлива увага на пересування 

великих колон бронетехніки і автомобілів з цистернами пального. При виявленні, негайно і 

приховано (щоб не бачив ворог) зробіть фото або відео, зафіксуйте їх кількість і точне місце 

знаходження (координати), час і напрямок пересування.  

Третє. Майте при собі сім-картку, номер якої знає лише адресат, якому ви відправляєте свою 

інформацію. Після відправки – негайно вийміть її з телефону. Сім-картку використовуйте лише, 

коли відправляєте зроблені зйомки. Направлене повідомлення підпишіть «Укр«СМЕРШ» (або 

«УС») і вашим позивним, який нікому не називайте. 

Четверте. В контакт з ворогом не вступайте, лише у випадку самооборони знищуйте його 

несподіваною атакою. Наприклад, при загрозливій зустрічі з декількома російськими фашистами. 

Найкраще, уникати таких ситуацій.  

П’яте. Ваша зброя – скритність і непомітність. «Ви є, але ворог вас не бачить». Ваше завдання – збір 

розвідувальної інформації: виявлення місця дислокації (зупинки) ворога, його кількість, озброєння, 

точний маршрут пересування  і своєчасне доставлення цієї відео-фото інформації за 

призначенням. Далі справу зроблять фахівці іншої професії, які знищують живу силу ворога, його 

військову техніку, ешелони з цистернами пального, «Гради», «Буки» та іншу зброю.  

Результати скоординованої спільної роботи бійців «Укр«СМЕРШу» зі спецслужбами україніці 

бачать майже щоденно. Нерідко своєчасно передана розвідником достовірна інформація про 

ворога наносить йому більше шкоди чим атака полку або дивізії.    

Шосте. Отриману інформацію з відео (фото) негайно відправляйте на сайт місцевої СБУ або 

знайомому оперативному працівнику спецслужби, якому ви довіряєте. Хто знає мій номер 

телефону і електронну адресу – направляють дані мені.  

Незнайомому офіцеру СБУ, армії, поліції такої інформації НЕ передавайте, щоб не «напоротися» на 

агента російських спецслужб. Під час війни – це ризик «спалити» себе. Пам’ятайте, без належної 

підготовки ваша співпраця з нами має серйозні ризики. Але ми на війні.  

Співпраця з нами – виключно на добровільній патріотичній основі. По завершенню війни і 

перемоги над фашистською Росією «Укр«СМЕРШ» припинить свою таємну діяльність по фізичному 

знищенню ворогів і шпигунів. Він буде займатися виявленням агентури спецслужб Росії і передачі 

агентів в руки СБУ. 

Задача добровільних помічників «Укр«СМЕРШУ» збір розвідувальної інформації про ворога і 

передача її за призначенням для його знищення. 

Силову «зачистку» російських фашистів таємно виконують ветерани спецслужб і спецназу (як 

правило, у взаємодії зі своїми діючими колегами), які з 1-го березня ворогів і мародерів у полон 

НЕ БЕРУТЬ!  

За вбитих дітей, матерів, людей похилого віку, розбомблені наші міста, школи, дитячі садки, 

лікарні НІЯКОЇ ПОЩАДИ РОСІЙСЬКИМ ФАШИСТАМ УЖЕ НЕМАЄ І НЕ БУДЕ. ВБИВАЄМО ЯК 

СКАЖЕНИХ СОБАК! 



 

Путін, ти наступний! «УКРАЇНСЬКИЙ «СМЕРШ» 

 

А це відповідь на питання сьогодення. НЕ час молитися, а час ВБИВАТИ ворогів України! Тарас 

Шевченко був не лише пророком. Він був першим духовним бійцем «Українського «СМЕРШУ». 

Як понесе з України 

У синєє море 

Кров ворожу... отоді я 

І лани і гори — 

Все покину і полину 

До самого Бога 

Молитися... а до того 

Я не знаю бога. 

Поховайте та вставайте, 

Кайдани порвіте 

І вражою злою кров'ю 

Волю окропіте. 

І мене в сім'ї великій, 

В сім'ї вольній, новій, 

Не забудьте пом'янути 

Не злим тихим словом. 

Приєднуйся до «Укр«СМЕРШУ»! Разом виконаємо заповіт нашого Кобзаря: «…І вражою злою 

кров’ю Волю окропіте» і відправимо ворогів України до «ПЕКЛА» (9000 російських фашистів уже 

там лише з 24.02.22 по 03.03.22)! Хай будуть гарним добривом в українській землі, яку прийшли 

загарбати.    

СЛАВА НАЦІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!  

 

 

Від імені «УКРАЇНСЬКОГО «СМЕРШУ» 

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 

Герой України, генерал-лейтенант СБУ 


