
 

 

 

 

 

 

Григорій Омельченко: бійцям «Українського СМЕРШУ» 
неухильно виконувати вимоги і рекомендації СБУ та 

РНБО 

 

14 березня «Український репортер» опублікував мою статтю 
«Операція «Z:3»: Zнайшов – Zнищив – Zник в дії (+18)» 
https://ukrreporter.com.ua/golovne/operatsiya-z-3-znajshov-znyshhyv-znyk-v-diyi.html  
 
В ній, зокрема, було зазначено, що бійцям  «УКРАЇНСЬКОГО 

СМЕРШУ», які зробили фото/відеозйомку знищеної техніки і 
живої сили ворога, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
викладати її в соціальні мережі, фотографувати себе з 
відкритим обличчям і розмовляти при цьому. 
 
Зауважено, що викладені фото/відеоматеріали майже в 
онлайн режимі перехоплюються спецслужбами Росії, які 
легко встановлюють місце перебування особи, оскільки її 
планшет, телефон, гаджет підключений до функції 
«геолокація». Окрім того за спеціальною комп’ютерною 
програмою легко ідентифікується особа. Встановлюється 
місце проживання її та рідних. 

Рекомендовано НЕ хвалитися своїми перемогами 
(успіхами) перед рідними і друзями – не пересилати їм ці 
відео/фото. Вони можуть на радощах скинути їх своїм 
друзям, знайомим. Піар не потрібний! Після перемоги 
розкажете і покажете свої подвиги! 

Нагадано про недавні масовані хакерські атаки російських 
спецслужб, зламані ними сайти з персональними даними і 
які можуть бути наслідки. 

https://ukrreporter.com.ua/golovne/operatsiya-z-3-znajshov-znyshhyv-znyk-v-diyi.html
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/operatsiya-ukrayinskogo-smershu-z-3.html
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/operatsiya-ukrayinskogo-smershu-z-3.html


Дана вказівка, щоб відео/фотозйомки негайно відправляли 
на спеціальні боти СБУ і ГУР МО (вони розміщені на сайтах 
цих відомств). 

Доведено наказ: операцію «Z:3» проводити в тісній 
співпраці і координації з СБУ і ГУР. 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. 

Сервіс СБУ «Bachu.info»  

Дякую колегам Служби безпеки України, які після публікації 
15 березня повідомили  про запуск нового сервісу «Bachu.info», за 

допомогою якого можна повідомляти про пересування російських 

військ та техніки навіть за відсутності інтернету, але треба 
увімкнути геолокацію. 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/15/247817/  

На сторінці Bachu.info можна завантажити фото ворожих 
військ та техніки, а також вказати, чи є поруч цивільні. 

«Якщо ви стали свідком пересування ворожих колон, 
літаків, техніки, солдатів, диверсійно розвідувальних груп 
(ДРГ), тощо, поширте ці дані для ЗСУ», – зазначають у СБУ. 

Перед тим як поширювати фото, треба впевнитися, що ви 
бачите дійсно ворожу військову техніку, яка має наступні 
позначки: 

 Z - східні сили РФ; 
 Z в квадраті - сили з Криму; 
 O - сили з Білорусі; 
 V - морська піхота; 
 X - чеченці (кадировці); 
 A - сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО, тощо). 

СБУ закликала громадян інформувати про позиції ворожої 

техніки і ДРГ в офіційний чатбот. 

https://ms.detector.media/trendi/post/29180/2022-03-15-sbu-povidomlyaty-pro-peresuvannya-rosiyskykh-viysk-ta-tekhniky-teper-mozhna-bez-internetu/
https://ms.detector.media/trendi/post/29180/2022-03-15-sbu-povidomlyaty-pro-peresuvannya-rosiyskykh-viysk-ta-tekhniky-teper-mozhna-bez-internetu/
https://ms.detector.media/trendi/post/29180/2022-03-15-sbu-povidomlyaty-pro-peresuvannya-rosiyskykh-viysk-ta-tekhniky-teper-mozhna-bez-internetu/
https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/15/247817/
http://bachu.info/
https://t.me/stop_russian_war_bot?fbclid=IwAR0ln-qe-fz18yxbz0anO1SMZDMygTtoDzCNId194PndbXrMiT1EfXKqLVs


Інформацію бажано надавати чітку, структуровану і з 

геолокаціями. 

«Z:3»: ZНАЙШОВ – ZНИЩИВ – ZНИК! 

Нагадаю, з 00:00 годин 9 березня бійці «Українського 

СМЕРШУ»  почали спецоперацію 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 доти, доки не звільнимо Україну від 
російської чуми і не повернемо нашу, Богом дану, землю, 
зрошуючи її щоденно «вражою злою кров’ю»… 
 
Знак «Z» «Український СМЕРШ» визначив як «СМЕРТЬ 
російським окупантам і «руZZкому міру»!  
Операція«Z:3» проводиться в координації і тісній співпраці з 
нашими побратимами із ССО, ГУР МО, СБУ і 
добровольчими батальйонами. 
 

 

З 9-го березня знак «Z» означає СМЕРТЬ  

російським окупантам і «руZZкому міру»! 

 



Служба безпеки України на своїй сторінці фейсбуку 
повідомила, що тепер знак  «Z» означає: «Zнищено!».  

СБУ повідомляє: «Наші хлопці по-своєму трактують 

маркування на техніці російських окупантів. І нещадно 

нищать армію, якій у світі "аналогов нєт". А для цього їм 

потрібна ваша допомога. Продовжуйте писати про позиції 

ворожої техніки і ДРГ в наш офіційний чат-бот тут»: 

t.me/stop_russian_war_bot» 

 

 

ZНИЩЕНО! 

 

Новий вид інформаційної загрози 

На інформаційному фронті під час війни в Україні з'явився 
новий вид інфозагрози. 

Про це 15 березня повідомив Центр протидії дезінформації 
при Раді нацбезпеки і оборони. 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/15/247819/  

У соцмережах помітили користувачів-ботів, а також "живі" 
акаунти, які розсилають у чатах повідомлення з однаковим 
змістом або ж схожою кінцевою метою. 

Наприклад: «Що там у вас Франківськ? Хоч і далеко від 
дому, але серце болить з кожною тривогою». 

https://t.me/stop_russian_war_bot?fbclid=IwAR0ln-qe-fz18yxbz0anO1SMZDMygTtoDzCNId194PndbXrMiT1EfXKqLVs
https://www.facebook.com/photo/?fbid=274337601544050&set=a.234693602175117
https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/15/247819/


 

Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО 

 

«Вони пишуть в чатах «щойно обстріляних міст». Виявити їх 
можна за однаковими типовими повідомленнями», – 
підкреслили у Центрі протидії дезінформації.  



На скриншоті можна побачити двох різних користувачів, які 
ставлять однакові запитання. 

Їхня мета – дізнатися про ступінь ураження від 
бомбардування у конкретному населеному пункті. Відповіді 
на такі запитання можуть коригувати ворожі наступи. 

Користувачі соцмереж несвідомо можуть поставити під 
загрозу життя українських військових та цивільних. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

У жодному разі не повідомляйте нікому точне місце 
потрапляння снаряду і тим паче не робіть цього на 
загальний огляд у соцмережах. 

Також в РНБО закликають не викладати відео моменту 
удару. 

«Ваш «ексклюзив» може коштувати комусь життя. Особливо 
ця інформація стосується лідерів думок і власників 
багатотисячних телеграм-каналів!» – підкреслили у Центрі 
протидії дезінформації. 

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил 

України наполягає, щоб інтернет-спільнота та громадяни не 

поширювали інформацію про наслідки ворожих обстрілів в 
режимі реального часу.  

БІЙЦЯМ І ДОБРОВІЛЬНИМ ПОМІЧНИКАМ 
«УКРАЇНСЬКОГО СМЕРШУ» НАКАЗУЮ: НЕУХИЛЬНО 
ДОТРИМУВАТИСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ (ВИМОГ) СБУ І РНБО. 

Ще раз нагадую принципи вашої роботи: 

Ви – невидимки, привиди. Ви скрізь, але ворог вас не 
бачить. Ніякого піару! 

Не заперечувати — не спростовувати — не коментувати — 
МОВЧАТИ. 

Операцію «Z:3»: Zнайшов – Zнищив – Zник проводити в 
координації з СБУ, ГУР МО і добровольчими 
батальйонами. 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/3/247644/


Не маєте засобів знищити виявлену військову техніку і 
живу силу ворога – передайте негайно інформацію 
тим, хто Zнищить. Результати вашої спільної 

скоординованої роботи Україна бачить щоденно.  

В полон російських загарбників НЕ брати. Знищуйте їх без 
жалю і пощади, з «любов’ю». Ніякого прощення! Можливо, 
Бог простить. Ваше завдання – як найшвидше організувати 
їм зустріч з Богом… 

Нас благословив «на цей ратний подвиг» Настоятель 
Православної церкви України митрополит Епіфаній, який 
заявив, що бажати смерті ворогові та вбивати російських 
окупантів не є гріхом в умовах, коли армія Росії прийшла на 
українську землю. 

 

 

Настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній 

«Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими 
сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми 
захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. 
Наші воїни захищають усіх українців. Вбивати ворога — це 
не гріх. Ми захищаємося, ми не прагнемо чужого. І той, хто 
прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине. ПЦУ 



благословляє всіх на цей ратний подвиг», – зазначив 
предстоятель ПЦУ. https://suspilne.media/217581-bazati-
smerti-vorogu-ta-vbivati-okupantiv-ne-grih-epifanij/  

Ваші добровільні помічники – це очі і вуха «Українського 
СМЕРШУ». Співпраця з ними виключно на добровільній 
патріотичній основі.  

Дохідливо інструктуйте їх перед виходом на операцію. Їх 
основне завдання – збір розвідувальної інформації про 
місце знаходження (дислокацію) військової техніки і живої 
сили ворога, фіксація на фото/відео зйомку і негайна 
передача розвідданих в СБУ і МО відповідно до вище 
зазначених  вимог СБУ. 

СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ! 

З НАМИ БОГ! ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ! 

 

 

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

  

  

 

https://suspilne.media/217581-bazati-smerti-vorogu-ta-vbivati-okupantiv-ne-grih-epifanij/
https://suspilne.media/217581-bazati-smerti-vorogu-ta-vbivati-okupantiv-ne-grih-epifanij/

