
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ОПЕРАЦІЯ «Z:3»: ZНАЙШОВ – ZНИЩИВ – ZНИК В ДІЇ 
 

 
Нагадаю, бійцям-привидам «Українського СМЕРШУ» був доведений наказ про початок 
проведення з 00:00 годин 9 березня 2022 року української спецоперації під кодовою назвою 
«Z:3»: ZНАЙШОВ – ZНИЩИВ – ZНИК! 
Операція приурочена до Дня народження духовного батька України Тараса Шевченка і 
виконання його Заповіту: «І вражою злою кров’ю Волю окропіте…». Вона буде 
продовжуватися, допоки не звільнимо Україну від російської чуми і не повернемо нашу Богом 
дану землю, від Сяну до Дону, зрошуючи її щоденно «вражою злою кров’ю»…  
 
Я пояснив, що означає знак «Z», який російські окупанти малюють на своїй військовій техніці, а 
також хто і для чого його використовував у минулому столітті. 
 

 

 
Логотип Z, яWW 

https://www.9111.ru/questions/7777777771766053/  
Цей рашист-нацист уже нікому і нічого не пише… 

 

https://www.9111.ru/questions/7777777771766053/


Коротко. Цією позначкою (буквою) під час Другої світової війни було позначено будівлю у 
нацистському концентраційному таборі Заксенгаузен, де скоєно масові вбивства. 
На цій “Станції Z” розміщувався крематорій із чотирма печами, в якому нацисти спалювали 
тіла в’язнів.1943 року там було також прибудовано газову камеру. Транспорт із людьми 
направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в концтаборі. 

 

У фашистській путінській Росії додумалися до того, що вчителі в одній із шкіл-інтернату 
вишикували на морозі неповнолітніх школярів  у вигляді знаку Z, зробили відеозйомку і 
показували її на російських телеканалах. У такий спосіб дорослі недоумки демонстрували, що 
буцімто діти підтримують російську армію, яка вбиває українських дітей, їх матерів, бомбить 
дитячі садки, школи, лікарні, житлові будинки, перетворила майже 2,5 мільйони українців у 
біженців.  

Клепки в голові немає  

Пропутінські спортсмени почали використовувати рашистський нацистський символ "Z", щоб 
підтримати вторгнення російських військ в Україну. 

Одним з перших "відзначився" російський гімнаст-неонацист Іван Куляк. На церемонію 
нагородження на етапі Кубка світу в Катарі він вийшов у формі, на яку був нанесений знак "Z". 

 

 

Неонацист Іван Куляк 

Зауважимо, що Куляк стояв поруч з українцем Іллею Ковтуном, котрий здобув "золото" у 
вправах на паралельних брусах. 

Прокоментувала інцидент українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук. 

"А потім говоритимуть, що спорт поза політикою. Ганьба цьому дурному хлопцеві. Мізків, 
мабуть, тільки на це і вистачило", – написала вона у своєму Instagram. 

Путінська Росія сьогодні це – ксерокопія гітлерівської Німеччини.    

Україна захищає боягузливе  
НАТО і ситу Західну Європу 

https://gazeta.ua/articles/sport/_ukrayinski-gimnasti-viboroli-shist-medalej-na-etapi-kubka-svitu-u-dosi/1074149
https://gazeta.ua/articles/sport/_ukrayinski-gimnasti-viboroli-shist-medalej-na-etapi-kubka-svitu-u-dosi/1074149
https://www.instagram.com/marynabekh/


 
Чим надихалися російські фашисти, плануючи знищення України як незалежної держави і 
українців як нації, думаю, вже починають розуміти і сита Західна Європа, і США, і боягузливі як 
зайці НАТО, налякані кремлівським божевільним кривавим карликом.  

Так, заступник державного секретаря США Венді Шерман вважає, що президент РФ Путін 
може бути налаштований на знищення України. 
Про це вона заявила 13 березня в інтерв'ю телеканалу Fox News: «Я маю сказати, поки 
створюється враження, що Владімір Путін має намір знищити Україну». 
 
Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван в цей же день заявив, що 
Вашингтон відкинув заклики представників республіканської партії США закрити небо над 
Україною. 
Старший сенатор-республіканець Роб Портман у неділю закликав США і НАТО "закрити небо" 
над Україною. Він зробив це після того, як російські війська вдарили бомбами по логістичному 
центру і тренувальній базі Яворівського полігону поблизу кордону України з Польщею. 
США також відхилили пропозицію Польщі про постачання літаків Україні через американську 
авіабазу в Німеччині. 
«…Ми чули безпосередньо від українців, що вони дуже хочуть літаки МіГ. Вони хочуть мати 
можливість краще контролювати небо, щоб дати їм шанс битися. Тому я не розумію, чому ми 
цього не робимо», – наголосив Портман. 

Нагадаю президенту США і його адміністрації, як президент України Володимир Зеленський 
жорстко, але справедливо розкритикував відмову країн-членів НАТО запровадити безпольотну 
зону в небі над Україною, покепкувавши над наданням НАТО кілька десятків тон дизпалива в 
обмін за гибель сотень українців.  

Про це він заявив у відеозверненні 4 березня (цитую): «На жаль, сьогодні є повне враження, 
що час пом'янути іще дещо – гарантії та обіцянки безпеки. Рішучість альянсів. Цінності, які для 
декого, здається, померли. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт. Розгублений саміт. 
Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер 
один». 

Президент наголосив, що всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також 
підтвердили, що Росія хоче продовжити наступ. 

«Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати 
небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто 
закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз. Тих, 
хто слабкий. Невпевнений. Внутрішньо. Хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж є в 
нас. Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому саміті?», 
– зауважив справедливо Зеленський. 

«Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас. Через вашу слабкість. Через 
вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх 
закупівель. 50 тонн дизельного пального для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити 
Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів. У вогні російських 
військ», – додав президент України. 

Зеленський наголосив, що рішенням не закривати небо над Україною керівництво Альянсу 
дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл. 

«Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування 
українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але… 
Я не знаю, кого ви можете захистити, чи здатні захистити ви свої країні – країни Альянсу. Від 
нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну 
Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє», – заявив глава Української 
держави Зеленський. https://www.president.gov.ua/videos/mi-prodovzhuyemo-borotisya-mi-
zahistimo-nashu-derzhavu-i-zvi-2085  

https://www.president.gov.ua/videos/mi-prodovzhuyemo-borotisya-mi-zahistimo-nashu-derzhavu-i-zvi-2085
https://www.president.gov.ua/videos/mi-prodovzhuyemo-borotisya-mi-zahistimo-nashu-derzhavu-i-zvi-2085


Після інформації про ракетний удар по Вінниці 6 березня президент України  Зеленський в 
екстреному відеозверненні жорстко зауважив західним політикам: «Ми повторюємо кожного 
дня – закрийте небо над Україною! Закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової 
авіації, для всіх цих терористів. Створіть гуманітарну повітряну зону. Без ракет. Без авіабомб. 
Ми – люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. 
Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаків, щоб ми могли самі себе 
захищати, то можна зробити лише один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно 
вбивали. Це відповідальність також і політиків світу. Західних лідерів. Від сьогодні й 

назавжди». https://www.youtube.com/watch?v=8BgaKSRJ82k  

У своєму звернені 8 березня президент В. Зеленський заявив: «13 днів, коли ми чуємо 
обіцянки. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі. Будуть літаки. Нам їх 
передадуть. Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у 
заблокованих містах – безумовно, на російській державі. На російських військових. На тих, хто 
віддає і хто виконує злочинні накази. Хто порушує усі правила ведення війни. Хто свідомо 
знищує український народ. Провина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто 
вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там у кабінетах, очевидно, необхідне 
рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивць. Хто не врятував 
наші міста від авіаударів. Від цих бомб, ракет...». 

Зеленський зазначив, що сотні тисяч людей у містах – на межі, вони перебувають між життям і 
смертю. «Буквально. А не так, як звучить у коментарях політиків про надання Україні життєво 
необхідної бойової авіації. Життєво необхідної протиракетної оборони. Життєво необхідно. Я 
буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх 
зусиль, щоб зупинити цю війну, цей геноцид", – сказав президент України. 

https://www.president.gov.ua/videos/u-providnih-stolicyah-lyudyanist-povinna-
peremogti-strah-ta-2113  

Замість того, щоб закрити небо над Україною або надати сучасну систему ППО (ракетний 
комплекс С-300) і винищувачі МіГ-29, якими професіонально володіють наші військові, вони 
уже понад два тижні «не розуміють, чому цього не роблять» (не можуть надати винищувачі – 
Авт.), говорять про свої якісь «враження» і, мабуть, закуповують памперси (підгузки). За такої 
поведінки можна стати якщо не юридично, то морально співучасниками злочинів проти 
людства і людяності, які вчиняє воєнний злочинець – «гітлерьонок» Путін не лише проти 
України. 

Не знаю хто написав. Але круто, дуже круто!  
 
«Привіт, світе! 
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами 
Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним 
посмикуванням Угорщини.  Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїлю. 
Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн. 
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей 
під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти,  дивишся вражено. 
Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона 
стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними 
танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона –  
«тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона 
сміється і мовчки колотить бандерівське смузі. 
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що 
такого було в молоці її матері? Чим  таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук? 
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно,  не знали по-справжньому донині. Не 
знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала 
під руїнами совка, руського міра, пір’ям голубів миру і гіллям дерев любові.  Лежала й чекала, 
щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх – це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми 
відчуваємо дещо інше. 
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене 
місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили. 

https://www.youtube.com/watch?v=8BgaKSRJ82k
https://www.president.gov.ua/videos/u-providnih-stolicyah-lyudyanist-povinna-peremogti-strah-ta-2113
https://www.president.gov.ua/videos/u-providnih-stolicyah-lyudyanist-povinna-peremogti-strah-ta-2113


Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно.  Голу, вразливу і 
водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили. 
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі 
максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на 
своєму місці. І ця любов дає нам сили. 
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем 
самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи 
ні». 
 
Дякую автору від імені «Українського СМЕРШУ». 
  
«Z» сьогодні це – СМЕРТЬ російським  
окупантам і «руZZкому міру»! 
 
Операція «Z:3» проводиться «Українським СМЕРШЕМ» в координації і тісній співпраці з 
нашими побратимами з ССО, ГУР МО, СБУ і добровольцями. 

 

 

З 9-го березня знак «Z» означає  СМЕРТЬ 
 російським окупантам і «руZZкому міру»! 

 

В результаті у Харкові, Одесі і Сєверодонецьку  виявлені і затримані кілька агентів 
(інформаторів), які збирали для окупантів розвідувальну інформацію про важливі об’єкти в 
Україні. Зараз ними займається контррозвідка СБУ. 
https://www.youtube.com/watch?v=XyD_QWc6XfI  

Викладене фото спеціально для російських неонацистів. Воно – наглядне підтвердження як 
проводиться операція «Z:3». Чекайте нові відео/фото факти або, як кажуть українці: «слідкуйте 
за рекламою «Z:3»». 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XyD_QWc6XfI


 

 

«Z» – СМЕРТЬ російським окупантам! 

 

Патріотичне видання «Український репортер» помістило матеріал «Подивіться, як горять 
москалі-убивці» (+відео)». https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/podyvitsya-yak-goryat-moskali-
ubyvtsi-video.html   
 
Як пише видання, на відео зафіксовано успішну засідку, яку влаштували московитським 
нацистам українські герої. Відео розмістив Віталій Уманець. 
 

Біологічне сміття планети Земля! 
 
Біологічному сміттю неофашистської неонацистської Росії пояснюю ще одне значення знаку 
«Z». Це остання буква латинського алфавіту, тобто КІНЕЦЬ! Судячи з перехоплених 
телефонних розмов російських окупантів, з кожним днем у них ростуть страх і панічні настрої. 
Вони розуміють, що їм КІНЕЦЬ, або як вони самі говорять про себе: «нам здесь (мають на 
увазі Україну – Авт.) ПИЗ*ЕЦ».  
Зауважу, що в найближчому майбутньому це чекає і Росію. Їй буде повний «ПИЗ*ЕЦ»! 
 
Продовжуємо разом знищувати без пощади і безжально російських нелюдів-виродків –  
біологічне сміття планети Земля! Чим більше їх знищимо, тим чистішим буде повітря! 
 
«Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки 
нашим героям», – наголосив президент Зеленський після того як НАТО злякалося закрити 
небо над Україною. 
 

В ЧЕРГОВИЙ РАЗ ПОПЕРЕДЖАЮ БІЙЦІВ «УКРАЇНСЬКОГО СМЕРШУ»: зробивши фото/відео 
зйомку знищеної техніки і живої сили ворога, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЮ викладати її в 
соціальні мережі, знімати себе з відкритими обличчями і розмовляти при цьому. 

https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/podyvitsya-yak-goryat-moskali-ubyvtsi-video.html
https://ukrreporter.com.ua/videogalereya/podyvitsya-yak-goryat-moskali-ubyvtsi-video.html
https://www.facebook.com/vitaliy.umanets


Викладені фото/відео матеріали майже в онлайн режимі перехоплюються спецслужбами 
Росії. Вони легко встановлюють ваше місце перебування (ваші планшети, телефони, гаджети 
підключені до функції «локація»).  
Окрім того за спеціальною комп’ютерною програмою легко ідентифікується ваша особа. 
Встановлюється місце вашого проживання і ваших рідних.  
Не хваліться своїми перемогами (успіхами) перед рідними і друзями – не пересилайте їм ці 
відео/фото. Вони можуть на радощах скинути їх свої друзям, знайомим. Піар вам не 
потрібний! Після перемоги розкажете і покажете свої подвиги!  
 
Пам’ятайте про недавні масовані хакерські атаки російських спецслужб  і зламані ними 
сайти з персональними даними. Уявляєте, які можуть бути наслідки?! 
 
Зроблені відео/фото зйомки негайно відправляйте на спеціальні боти СБУ і ГУР МО України 
(ви повинні їх знати, вони розміщені на сайтах цих відомств). 
 

Операцію «Z:3» проводьте в тісній співпраці і координації з СБУ і ГУР. Ваше головне завдання 
– виявити місце дислокації техніки і живої сили ворога, зробити відео/фото зйомку і 
негайно відіслати її з інформаційною довідкою про кількість живої сили, техніки, якої саме, 
вказавши прив’язку до місцевості.   
Не забувайте, ви – привиди, невидимки. Ви скрізь, а ворог вас не бачить! 
 
Верховний Головнокомандувач ЗС України, Президент України Володимир Зеленський 
наголосив (а для нас – це наказ): «ЩЕ ПОТРІБНО ТРИМАТИСЯ. ЩЕ ПОТРІБНО БОРОТИСЯ. 
КОЖНОГО ДНЯ, КОЖНОЇ НОЧІ ШУКАТИ ЯК ЗАВДАТИ ВОРОГУ  МАКСИМАЛЬНОЇ ШКОДИ НА 
ВСІХ НАПРЯМКАХ ОБОРОНИ» (із звернення В. Зеленського 13 березня 2022 року). 
 
СМЕРТЬ ПУТІНУ! СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ФАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ! 
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!  
 
«Ми переможемо. І це – 100%. Слава Україні!», – наголосив глава держави 
Володимир Зеленський. https://www.youtube.com/watch?v=CDiRWOIJ8_M  
 

ВІТАЮ УКРАЇНЦІВ З ДНЕМ ДОБРОВОЛЬЦЯ! СЬОГОДНІ КОЖЕН ІЗ НАС  — 
ДОБРОВОЛЕЦЬ! НЕЗЛАМНОЇ ВІРИ В НАШУ СПІЛЬНУ ВЕЛИКУ УКРАЇНСЬКУ ПЕРЕМОГУ 
НАД РОСІЙСЬКИМИ ФАШИСТСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ! 

 

 

 

Від імені «УКРАЇНСЬКОГО СМЕРШУ»  
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,  
Герой України,  
генерал-лейтенант СБУ 
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