
 

 

ГЕНЕРАЛ ОМЕЛЬЧЕНКО: ВИЯВЛЯТИ І ЗНИЩУВАТИ БЕЗ ПОЩАДИ! 

 

28 лютого видання «Український репортер» і «Універсум» довели бійцям «Українського 
«СМЕРШУ» наказ: зрадників, шпигунів, агентів, диверсантів, російських військових фашистів, 
мародерів в полон не брати, а знищувати без пощади на місці 
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/bijtsi-nevydymogo-ukrayinskogo-smershu-oderzhaly-
nakaz-bez-poshhady-vbyvaty-okupantiv.html  

В наказі «УкрСМЕРШУ», зокрема, вказано: «4. Візьміть під жорсткий контроль депутатів і 
представників влади всіх рівнів проросійського блоку «ОПЗЖ». У критичних ситуаціях вони 
повинні бути локалізовані, а у випадку вчинення дій, які мають ознаки державної зради – 
ЗНИЩЕНІ за законами воєнного часу! 
5. Вжити заходів для встановлення місцезнаходження офіційно підозрюваного у державній 
зраді Віктора Медведчука (голова політради партії «ОПЗЖ», кум Путіна, агент КДБ СРСР, 
псевдонім «Соколовський») і ЗНИЩИТИ». 

 

 

Затриманий Нестор Шуфрич 

За повідомленням ЗМІ і бійця «Українського СМЕРШУ», 4 березня бійці 206-го батальйону 
територіальної оборони Києва затримали представника «п’ятої московської колони», 
народного депутата від проросійського блоку  «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича за те, що він 
фотографував блокпост. 

Один із бійців батальйону розповів, що Шуфрич під’їхав до блокпосту, вийшов із машини з 
охороною і почав його фотографувати. Бійці тероборони затримали Шуфрича і трьох його 
охоронців. У затриманих вилучили цілий арсенал зброї: два автомати, три пістолети, один 
автомат зі спиляним номером (див. фото). 
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Зброя вилучена у Шуфрича і його охорони 

Шуфрич пояснив, що нібито хотів сфотографувати місцеву культурну пам'ятку (насправді – 
позицію військових). А от чого його охорона пробувала чинити опір при затриманні і звідки 
взялася незареєстрована зброя – не пояснив, – зазначають журналісти. 

Як заявив боєць тероборони, Шуфрича «цілого і неушкодженого» та його охоронців передали 
працівникам СБУ. 

 

 Доставка Шуфрича в СБУ.  
Він повинен був розстріляним на місці 

 

Після затримання Шуфрича секретар РНБО Олексій Данилов звернувся до партії ОПЗЖ 

(цитую): «Я хотів би прямо сказати народним депутатам з ОПЗЖ: Якщо ви ще будете 

шлятися по наших блокпостах, то вас будуть просто вбивати. Краще сидіть вдома і 

чекайте на краще. Тому що коли ви сунетеся на наші блокпости і починаєте їх 

фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам нема там 

що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну, спільно з російським агресором, тому 

що ви є колаборанти". 

https://www.youtube.com/watch?v=G90NMD2jObY  

Вранці 5 березня СБУ відпустила Шуфрича. Представники правоохоронних органів не 

знайшли у його діях нічого злочинного. 

Шуфрич стверджує, що просто робив селфі, коли його затримали бійці територіальної оборони 

біля Києво-Печерської лаври. «Вчора, коли я робив селфі, щоб показати, що я в Києві, вибрав 

це місце, чому – пояснювати, я думаю, не треба. Повірте мені, навколо не було жодного 

https://www.youtube.com/watch?v=G90NMD2jObY


блокпосту. Було кілька бетонних плит, на які у сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає 

уваги», – написав нардеп у Facebook. 

 

 

За словами Шуфрича, коли він «практично перестав фотографуватися», «вискочили кілька 
людей, випустили кілька черг у повітря». Політик запевняє, що його охорона не зробила 
«жодного пострілу, встановлено правоохоронцями». 
«Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поруч, але потім терміново 

кудись поїхала. Поруч зі мною був підполковник Національної поліції. Представники 

тероборони, яких ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно 

пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, 

але попросили, щоб я почекав на спеціалізовані правоохоронні органи і я погодився. Поки ми 

на них чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ», – розповів він. 

«Але, на жаль, почалася комендантська година і мені довелося переночувати з метою 
безпеки. Вранці я був доставлений на обумовлене місце», – додав нардеп. 
 
Довідково: Шуфрич Нестор Іванович,1966 р. н., український проросійський політик, соратник 
Віктора Медведчука, член партії СДПУ (о) з 1996 по 2007 рік, 1-й заступник голови партії з 
2005 року, член Партії регіонів (з листопада 2007), нині член проросійської партії «Опозиційна 
платформа — За життя». Ярий противник вступу України в НАТО. Заперечує російсько-
українську війну, що триває з 2014 року, а бойові дії на Сході України називає «війною між 
українцями».  
Один із 148 народних депутатів України, які підписали звернення до Сейму Польщі з 
проханням визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942—1944 
років. Цей крок перший Президент України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду. 
За свідченням міського голови Києва Олександра Попова стежив за розгоном студентів 30 
листопада 2013 року.   
16 січня 2014 року голосував за «Закони про диктатуру». 
18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання 
українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. 
 
17 лютого 2020 року програма "Схеми" опублікувала розслідування про те, як Шуфрич 
придбав та зареєстрував за російськими законами нерухомість в окупованому Криму – віллу 
по сусідству з Медведчуком. https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-shufrych-mayetok-
krym/31708694.html  
 
Віктор Медведчук є ВОРОГОМ України і за законами воєнного часу підлягає знищенню! 
Будучи під домашнім арештом як підозрюваний у державній зраді (ст. 111 КК), він втік з 
України.  

Правоохоронні органи і бійці «Українського СМЕРШУ» повинні «вжити всіх заходів для 
встановлення місцезнаходження підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука (голова 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=377208197738359&id=100063475460075&__cft__%5b0%5d=AZWQcTfF8XSfJhe1JRgca56mpVEFRm5PhGplrUMsWAiEdgl7jlsNp4YtvQ6cgktlEQKhNDB2O5Ipuf1iGVSu4Koj7BCkj90HBYETZHMGxaxL45sZ0olTmh1F0vVTlP4iAoFlEeP8wWQQM8jvBFA6WH9A&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96
https://news.liga.net/politics/video/shemy-nashli-u-shufricha-nedvijimost-v-krymu-oformlennuyu-po-zakonam-rossii-video
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-shufrych-mayetok-krym/31708694.html
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політради партії ОПЗЖ, кум Путіна, агент КДБ СРСР під псевдонімом «Соколовський») і 
ЗНИЩИТИ його» (п.5 наказу «УкрСМЕРШУ» від 28,02.2022). 

Від імені «Українського СМЕРШУ» оголошую ПОДЯКУ бійцям 206-го батальйону 
територіальної оборони Києва, які затримали Шуфрича для встановлення всіх обставин. Вони 
неухильно виконували наказ «УкрСМЕРШУ» від 28 лютого: «п. 4. Візьміть під жорсткий 
контроль депутатів і представників влади всіх рівнів проросійського блоку «ОПЗЖ». У 
критичних ситуаціях вони повинні бути локалізовані, а у випадку вчинення дій, які мають 
ознаки державної зради – ЗНИЩЕНІ за законами воєнного часу!». 
   
Зрадник (агент ФСБ РФ) чи герой ГУР МОУ? 
 
5 березня (о 13:23) видання «Дзеркало тижня» (за посиланням на свої джерела в СБУ) 
повідомило, що оперативні працівники СБУ при проведенні затримання ВИПАДКОВО 
застрелили члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва. Його обґрунтовано 
підозрювали у державній зраді. Інформація про це була поширена Цензор.НЕТ, «Українським 
репортером», «Українською правдою» та іншими. 
 

 
На фото: Денис Кірєєв в червоному квадраті на переговорах  

 

За даними ЗМІ, СБУ мала чіткі дані про вчинення Кірєєвим державної зради, зокрема, 
перехоплені телефонні переговори Кірєєва з кураторами ФСБ РФ. 
 
Для українського народу ліквідація агента ФСБ Кірєєва – добра новина, а для влади – 
ГАНЕБНО! 
 
Ще 13 лютого журналісти «5 каналу» опублікували розслідування, що колишній перший 
заступник голови правління Ощадбанку (2010-2014) та член наглядової ради Укрексімбанку 
(2006-2012) Денис Кірєєв багато років працює на російські спецслужби. 
Про це йдеться у розслідуванні «5 каналу» https://www.youtube.com/watch?v=oSoxzCPW5ew . 
 
«В оперативних матеріалах ФСБ Росії український банкір проходить під оперативним 
псевдонімом «Хороший» і «Бухгалтер». З 2006 року він зливав ФСБ дані про закупівлі зброї 
для Збройних сил України. А також про схеми збагачення українських олігархів».  
Після початку російської агресії проти України Кірєєв продовжував підтримувати контакти з 
кураторами з російських спецслужб. 
 

 
Денис Кірєєв – герой ГУР МОУ чи агент ФСБ РФ  

(псевдонім «Хороший» «Бухгалтер»)? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oSoxzCPW5ew
https://ukrreporter.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/derzhzrada.jpg


«За інсайдерською інформацією, Кірєєв, до моменту знищення, продовжував спілкуватися зі 
своїми кураторами і для цього щомісяця їздить в Росію. Цього року він вже двічі був в РФ», — 
наголошується в розслідувані. 
Журналісти навели фото Кірєєва з Червоної площі в Москві, яке, за їхньою інформацією, було 
зроблене 19 січня 2022 року https://www.youtube.com/watch?v=oSoxzCPW5ew. 
 
«Складається чітке враження, що Кірєєв відчуває себе у повній безпеці, особливо після того, 
як головою СБУ став Іван Баканов, адже їх пов’язують дружні стосунки. Саме після приходу 
Баканова, Кірєєв почав переписувати на себе нерухомість, яка раніше була «розкидана» по 
членах його родини», — йдеться у розслідуванні. 
Журналісти також звертають увагу, що в Кірєєва і пов’язаних ним осіб є низка компаній, які 
працюють у сфері сонячної енергетики. Враховуючи, що за часів роботи в наглядовій раді 
Укрексімбанку він тісно співпрацював з братами Клюєвими, розслідувачі не виключають, що 
його бізнес може бути пов’язаний з інтересами Клюєвих. 
 
«Нагадаємо, що брати Клюєви за часів Януковича володіли найбільшою часткою СЕС в 
Україні, проте потім їм довелося цього бізнесу позбуватися, зокрема частина їх активів могла 
опинитись у Кірєєва. Також не виключено, що частина прибутку компаній Кірєєва й досі йде 
безпосередньо братам Клюєвим», — наголошується в розслідуванні. 
Також у розслідуванні йдеться про те, що Кірєєв використовує зв’язки в СБУ для вирішення 
особистих питань. 
 
«Ситуація з Кірєєвим дуже схожа (з ситуацією Трухіна – ред.), різняться лише назви 
правоохоронних органів. Він також, відчуваючи свою безкарність, продовжує уникати 
відповідальності і прикривати свої оборудки зв’язками в СБУ», — резюмують журналісти. 
 
Кірєєв – розвідник ГУР МОУ? 

В цей же день (5 березня) о 22:50 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

у Facebook повідомило про загибель трьох розвідників ГУР. Серед них член першої 

гомельської делегації України Денис Кірєєв, інформує Цензор.НЕТ. 

"Під час виконання спеціальних завдань, загинули три розвідники - співробітники Головного 
управління розвідки Міністерства оборони України: Доля Олексій Іванович, Чибінєєв Валерій 
Вікторович, Кірєєв Денис Борисович. 

 

 

Фото з Facebook ГУР МО. Кірєєв в центрі 

Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги! Від імені Головного 
управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають! Вони 
живуть, доки ми про них пам’ятаємо", - йдеться в повідомленні. ГУР не уточнює обставин 
загибелі Кірєєва, як і двох інших розвідників.  

Нагадаю, що раніше (в обід цього ж дня) медіа повідомили про загибель колишнього банкіра 

Дениса Кірєєва нібито при спробі затримання Службою безпеки України. При цьому ширилися 
повідомлення, що він входив до української групи на переговорах із Росією і підозрювався у 

https://www.youtube.com/watch?v=oSoxzCPW5ew
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/264636692514425
https://censor.net/
https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/264636692514425
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/5/7328458/
https://storage1b.censor.net/images/3/3/5/0/3350eef778cfad87c684ca771cf8503e/original.jpg


державній зраді. Водночас офіційні джерела цю інформацію не коментували і не 
підтверджували. 
 
Постають питання:  

1. Хто з посадових осіб України або Росії запропонував Кірєєва на перемовини від 
української сторони?  

2. Хто з посадових осіб правоохоронних органів покривав злочинну бізнесову діяльність 
Кірєєва (як встановили журналісти-розслідувачі)? 

3. За яких обставин Кірєєв загинув чи був застрелений при затриманні?  
4. Чи не навмисно Кирєєва пристрелили, щоб поховати «кінці в воду» і його зв’язки з 

головою СБУ Бакановим (на що вказують журналісти)?  
5. Яку «дурочку» ганяють між собою СБУ і ГУР про смерть Кірєєва?  

 
Від імені «Українського СМЕРШУ» прошу президента України, Верховного 
головнокомандуючого ЗС України В. Зеленського дати відповідне доручення негайно 
перевірити вище зазначені обставини (інформацію) щодо Дениса Кірєєва і дати 
відповідь українському суспільству на поставлені запитання. 
За результатами перевірки прошу прийняти рішення згідно з чинним законодавством, 
винних осіб – притягнути до відповідальності за законами воєнного часу. 
 
Бійцям «Українського СМЕРШУ»: за оперативною інформацією в Київську область прибула 
ворожа техніка, а саме ЗРК «Тор» та тактично-ракетний комплекс «Точка-У» (з їх бойовими і 
технічними характеристика ознайомтесь в Google). Техніка рухається в бік Києва.  
Наголошую – це особливо небезпечна зброя в руках російських терористів, які прибули в 
Україну зі спеціальним завданням – знищити систему ППО, яка захищає Київ і нанести удар по 
урядовому кварталу столиці (ОП, КМ, парламент).  
 

 

ТРК «Точка-У» 

 

 

ЗРК «Тор» 

Якщо побачите колону такої військової техніки (на фото) зробіть відео/фото зйомку і терміново 
відправте на офіційні сайти МО, СБУ, МВС, зазначивши місце (село, район, трасу, дорогу) 
перебування чи напрямку руху цієї колони. 

Офіційний канал Служби безпеки України @SBUkr і її сторінки в інших соціальних мережах 

https://t.me/s/SBUkr/3802:  

Facebook – https://bit.ly/facebookSSU 

https://t.me/SBUkr
https://t.me/s/SBUkr/3802
https://bit.ly/facebookSSU
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChemicalExercise2018-01.jpg?uselang=ru


Instagram – https://bit.ly/instagramSSU 

Twitter – https://bit.ly/twitterSSU 

YouTube – https://bit.ly/youtubeSSU 

По можливості, рух колони заблокувати і знищити! 
 
Наказ «УкрСМЕРШУ» від 28 лютого 2022 року виконувати БЕЗЗАПЕРЕЧНО!  
 
СМЕРТЬ ШПИГУНАМ, АГЕНТАМ, ДИВЕРСАНТАМ, ЗРАДНИКАМ, РОСІЙСЬКИМ 
ЗАГАРБНИКАМ! 
 

 

Від імені «УКРАЇНСЬКОГО «СМЕРШУ»  

генерал-лейтенант СБУ 
Герой України 

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО 

 
 
 

https://bit.ly/instagramSSU
https://bit.ly/twitterSSU
https://bit.ly/youtubeSSU

