
 

 

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО УКРАЇНСЬКОГО ПЕКЛА 

 

 
І вам слава, сині гори, 

Кригою окуті. 
І вам, лицарі великі, 

Богом не забуті. 
Борітеся — поборете! 

Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава 

І воля святая!  
(Тарас  Шевченко) 

 

 
Через місяць після повномасштабної воєнної агресії росії проти України 
кремлівський вбивця путін 31 березня підписав указ про весняний призов до ЗС.  
Ним передбачено, що у період з 1 до 15 квітня до військ повинні бути призвані 134 
500 осіб. Це приблизно стільки ж, скільки навесні 2021 року – 134 650 призовників. 

Міністр оборони росії Шойгу раніше обіцяв, що солдатів-строковиків, яких наберуть 
до армії під час весняного призову, не відправлятимуть у «гарячі точки». При 
цьому від початку повномасштабної війни з Україною надходять масові 
повідомлення про те, що в ній беруть участь солдати строкової служби. Про це 
розповідали їхні родичі.  
 
Оборонне відомство росії спочатку спростовувало цю інформацію, але потім 
визнало «факти присутності військовослужбовців строкової служби» у військових 
частинах, що воюють в Україні.  



За цей час агресії (з 24 лютого по 30 березня) втрати росії склали близько 17 500 

військових, офіційно  повідомив Генштаб Збройних сил України вранці 31 

березня. 

Втрати СРСР і США у афганських війнах 

Для порівняння. У війні в Афганістані (25 грудня 1979 – 15 лютого 1989), за 

офіційними даними, Радянський Союз втратив: 14 427 військовослужбовців 

ЗС, 576 співробітників КДБ (у тому числі 514 військових прикордонних військ), 28 

працівників МВС. Разом – 15 031   загиблими.  Потрапило в полон і зникло 

безвісти 417 військовослужбовців.  Поранення, контузії і травми отримали 53 753 

військові.  

За оцінками незалежних дослідників втрати радянської армії були в рази більші, 

але військово-політичне керівництво країни приховало їх, як це робить зараз путін 

у російсько-українській війні. 

За майже 20 років бойових дій в Афганістані (2001 – 20021) американські збройні 

сили втратили майже 2,5 тисячі осіб убитими. Про це 31 серпня 2021 року 
заявив під час брифінгу глава Центрального командування ЗС США (CENTCOM) 
генерал Кеннет Маккензі. 

«Це була важка місія. За цей час було вбито 2 461 американський солдат і понад 
20 тисяч поранено» - сказав американський генерал. 

Втрати росії у війні проти України 

Станом на ранок 24 квітня (два місяці війни) Генеральний штаб Збройних сил 
України оприлюднив приблизні дані про втрати російських військ від початку 
повномасштабного вторгнення 24 лютого. За даними штабу, безповоротні втрати 
особового складу рашистів склали близько 21 800 осіб.  

У кінці квітня я вперше отримав конфіденційну інформацію (в достовірності якої не 
сумніваюся), що втрати росії за два місяці війни значно більші, ніж повідомив 
Генштаб ЗСУ і становлять майже 38 000 вбитими, в тому числі 7 870 «вагнерівців» 
і понад 90 000 пораненими. 
Про отримані дані я повідомив в МОУ і порадився, чи буде коректним їх 
оприлюднити. Заперечень не було. Під час розмови представник Міноборони 
заявив, що мої дані «мабуть, більш достовірні». Згодом, це підтвердили і 
розвідувальні служби США.  
Інформацію про реальні втрати рашистів я обнародував в одному із телевізійних 
ефірів. 
           
Ранком 28 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з початку 
повномасштабного вторгнення росія втратила 30 000 своїх солдатів. 
В цей же день колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у 

своєму Telegram заявив, що згідно з перехопленим внутрішнім штабним  

зведенням окупантів, втрати рашистів складають майже 43 тисячі трупів. 
 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284548243858261
https://www.slovoidilo.ua/2021/08/30/novyna/svit/afhanistan-ochikuye-serjozna-kryza-oon
https://www.c-span.org/video/?c4975140/general-mckenzie-announces-us-troops-withdrawn-afghanistan
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/301686115477807
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/28/novyna/suspilstvo/vtraty-rosijskoyi-armiyi-ukrayini-dosyahly-30-tysyach-ubytyx
https://www.slovoidilo.ua/persony/avakov-arsen-borysovych
https://t.me/AvakovArsen/361


«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС рф – 
33 812 осіб. ПВК – 8 903 загиблих. Разом 42 715 загиблих. Наш Генштаб рахує 
консервативніше та показує цифру 30 000», - написав Аваков. 
 
Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю 
російському правозахиснику Марку Фейгіну 28 травня заявив, що реальні втрати 
російських військових в Україні становлять не менше 35 тисяч осіб тільки 
вбитими, якщо не враховувати мобілізованих насильно з псевдореспублік, інакше 
до цифри доведеться додати ще два десятки тисяч убитих. 
«Це тільки кадрових, мобілізованих і всіх інших. Тому що, якщо рахувати скільки 
загинуло з «Л/ДНР», то як би не плюс ще 20 тисяч» - сказав Арестович.  
 
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 
лютого по 18 червня, орієнтовно склали близько 33 350 осіб особового складу.  
 
17 червня Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити чергове  
внутрішнє штабне рашистське зведення втрат за зазначений період. Цими даними 
він поділився на своїй сторінці у фейсбук. «Безповоротні військово-оперативні 
втрати живої сили особового складу ЗС рф – 37 592 особи. Це цифра без 
урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на 
території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9 457 загиблих. Втрати Росгвардії з 
початку військових дій – 1 788 убитими», – написав Аваков. Загалом росія 
втратила 48 837 своїх орків.  
  
18 червня Telegram-каналу General SVR  повідомив, що втрати російської армії 
разом із національною гвардією росії (так звана «росгвардія») та приватними 
військовими компаніями склали вже майже 50 тисяч осіб.  
Цей канал як джерело також використала західна преса, зокрема британське 

видання Daily Mail.  
 
Зазначу, що ті самі цифри російських втрата днем раніше, 17 червня оприлюднив і 
Аваков.  
 
Telegram-канал повідомляє, що «загальна кількість втрат російської армії на війні в 
Україні становить 37 592 особи. Приплюсуємо до цих втрат 9 457 вояк приватних 
військових компаній, які підтримують військові зусилля росії. Крім того, російська 
нацгвардія, яка підпорядковується безпосередньо Путіну, втратила 1 788 осіб». 
Канал General SVR повідомив, що ці цифри були повідомлені безпосередньо 
Путіну. 
 
Станом на 25 липня (п’ять місяців війни), згідно офіційних даних МО України росія 
втратила приблизно 39 700 своїх військових.  

На початку серпня я отримав чергову конфіденційну інформацію, яка надійшла з 
Москви, що втрати лише військовослужбовців ЗС росії за п’ять місяців 
повномасштабної війни складають 43 695 осіб.  

Згідно закритих даних силових відомств рф втрати загиблими за цей час 
становлять: росгвардія – 2 248 осіб, МВС – 1 047, ФСБ – 237, «вагнерівців» - 

https://www.slovoidilo.ua/2022/05/23/novyna/suspilstvo/vijna-ukrayini-vtraty-rosiyi-zrivnyalysya-vtratamy-srsr-9-rokiv-afhanistani-brytanska-rozvidka
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/23/novyna/suspilstvo/vijna-ukrayini-vtraty-rosiyi-zrivnyalysya-vtratamy-srsr-9-rokiv-afhanistani-brytanska-rozvidka
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/5275149305908466
https://t.me/generalsvr
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10929999/Putin-purges-hero-paratrooper-commander-amid-claim-total-Russian-casualties-close-50k.html
https://t.me/AvakovArsen/380


10 197, «кадировців» - 1 285, військові найманці, насильно мобілізовані і 
міліціонери так званої «ЛНР» - 11 472 і «ДНР» - 10 283 особи. 

Таким чином загальні безповоротні втрати (вбиті і померлі від поранень) 
живої сили ворога за п’ять місяців війни склали 79 372 трупи.   
Поранених за цей період військовослужбовців, росгвардійців, працівників 
ФСБ і МВД РФ нараховано понад 198 000 осіб. З них 79 200 (40%) – 
тяжкопоранені  (поранення голови, втрата однієї або обох кінцівок, очей або 
ока, поранення черевної і грудної порожнини), які стали інвалідами. Вони 
більше не придатні для несення військової служби під час війни. 
У НАТО за п’ять місяців війни оцінюють загальні безповоротні російські 
втрати до 80 000 осіб, а на кожного загиблого – троє поранених.  
 
Рекомендую батькам і дружинам росії подивитися відео, як один із їх виродків,  
який втратив обидві руки на війні в Україні, обмиває отриману за це медаль 
https://www.youtube.com/watch?v=6LeSu_wF4h0  
 
В соціальних мережах з цього приводу говорили: «нагороду вручили особисто в… 
руки». 
 
У росії створили офіційний національний стандарт та інструкцію для швидкого 
облаштування братських могил під час війни. Про це йдеться на сайті міністерства 
надзвичайних ситуацій країни-агресорки. 
У документі описується, скільки часу треба на створення братської могили, які в 
неї мають бути розміри і який бульдозер краще використовувати, аби її засипати. 
Передбачено також формування спеціальних похоронних команд для термінового 
поховання трупів рашистів. 

 

 
       Одна із братських могил рашистів за стандартами МНС РФ 

 
 

Зауважу, що загиблих «кадировців» і мобілізованих в  самопроголошених 
«республіках» на окупованому Донбасі оборонне відомство росії не зараховує до 
числа вбитих або поранених як  військовими ЗС рф, щоб не виплачувати рідним 
так звані «гробові» і компенсацію за інвалідність.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6LeSu_wF4h0
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5693


Реальні втрати росії на війні з Україною можуть становити цифру, у два рази 
більшу, ніж та, яку публікує Генеральний штаб ЗСУ звертають увагу у США. У 
Пентагоні вважають, що за час  вторгнення було ліквідовано близько 80 тисяч 
одиниць особового складу російської армії.  

Про це 8 серпня написав журналіст американського видання Foreign Policy Джек 
Детч у своєму Twitter. Детч посилається на власну інформацію з Пентагону, де 
проводиться оцінка реальної кількості вбитих російських військових. Там схильні 
вважати, що цифри, які публікує ГШ ЗСУ, значно применшують кількість 
ліквідованих росіян. 
 
«За оцінками Пентагону, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну більш 
як п'ять місяців тому росія втратила від 70 000 до 80 000 військовослужбовців», - 
зазначив Детч.  
 
Нагадаю, що Генеральний штаб ЗСУ на ранок 8 серпня (коли з’явилася публікація 
журналіста Джека Детча) назвав втрати особового складу російської армії в 
кількості 42 340 загиблих.  
 
Сподіваюся, ви зрозумієте, чому Генеральний штаб ЗС України «значно 
применшує» втрати росії. Розкривати його тактику і стратегію в цьому 
питанні не буду.  

Не вистачає «гарматного м’яса» 
 
Через півроку після повномасштабної агресії кремлівський «божевільний з 
ядерною кнопкою» 25 серпня підписав указ, яким передбачається збільшення 
чисельності (гарматного м’яса) російської армії на 137 000 осіб і доведення складу 
ЗС рф до 1 150 628 військовослужбовців – вбивць, гвалтівників, мародерів, 
садистів, звірів із людиноподібним обличчям. Указ набуває чинності з 1 січня 2023 
року. 
 
На день підписання путіним указу минуло рівно півроку повномасштабної 
російсько-української війни. За цей час, станом на 25 серпня,  за даними Генштабу 
ЗСУ, росія втратила 45 850 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти 

України не повідомляє від березня.  

За даними моїх і закордонних джерел втрати військових ЗС росії за півроку війни 
склали 53 350 осіб. З урахуванням загиблих всіх інших військових формувань 
(росгвардійці, «кадировці» і т. д.) загальні безповоротні втрати рашистів 
становлять приблизно 93 250 трупів, безвісти пропало – близько 7 000 осіб. 
Через низьку ефективність, яку росія продемонструвала після нападу на Україну, 
щонайменше шість російських командувачів були звільнені з посад і ще десять 
генералів були вбиті, зазначає британська розвідка. 
 
Сподіваюся зрозуміло, чому путін підписав указ не про загальну військову 
мобілізацію, а про збільшення чисельності армії на 137 000 військовослужбовців.  
 
Трупи і тяжкопоранених з поля бою не забирати 
 

https://www.slovoidilo.ua/2022/08/06/novyna/bezpeka/jdut-va-bank-danilov-rozpoviv-zvidky-rosiyany-zmusheni-vyhribaty-texniku-ta-osobovyj-sklad
https://twitter.com/JackDetsch/status/1556689549207764994
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/08/novyna/bezpeka/140-vijskovyx-vertolit-ta-6-tankiv-novi-dani-pro-vtraty-okupantiv
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosija-vtraty-vijskovyh/31770607.html
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/07/novyna/bezpeka/ukrayinski-vijskovi-vbyly-shhonajmenshe-10-heneraliv-rf-brytanska-rozvidka
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/07/novyna/bezpeka/ukrayinski-vijskovi-vbyly-shhonajmenshe-10-heneraliv-rf-brytanska-rozvidka


Після підписання путіним зазначеного указу командирам військових частин була 
доведена усна директива Генерального штабу ЗС росії – трупи і тяжкопоранених з 
поля бою  не забирати.  Встановлені непоодинокі випадки коли рашисти 
пристрілювали або закопували ще живих своїх важкопоранених товаришів по 
службі або примушували це робити місцевих жителів. Трупи і важкопоранених, 
яких звозили в канави, рівчаки або викопані ями, засипали землею. Тепер ці 
військові будуть вважатися безвісти зниклими, а їх рідні не отримають «гробові».  
 
Так військове начальство економить  державний бюджет на загиблих і вирішує 
питання гасіння соціальної напруги, яка може вибухнути у випадку масової 
доставки «вантажу-200» у росію. 
     
За даними української розвідки у березні в районі населеного пункту Бородянка під 
Києвом «кадировці» розстріляли групу поранених російських солдатів замість того, 
щоб евакуювати їх до Білорусі. 
Про це, посилаючись на дані розвідки, повідомила "Українська правда". 
 
"За отриманою інформацією, 12 березня приблизно о 16:00 у захопленому 
окупаційними військами росії населеному пункті Бородянка Бучанського району 
Київської області «кадировцями» розстріляно 12 поранених військовослужбовців, 
що підлягали евакуації на територію Республіки Білорусь", – ідеться у 
повідомленні, яке надійшло "Українській правді". 
 
Розстріляли військовослужбовців 36-ї окремої мотострілецької бригади, це 
військова частина №06705, яка дислокується у селищі Борзя Забайкальського 
краю (100 км від кордону Росії з Китаєм та 80 км від кордону з Монголією). 
 
Дезертирів «кадировці» розстрілюють на місці  
 
Посилення активності сил оборони України на херсонському напрямку призвело до 
стрімкого збільшення дезертирів серед примусово відправлених окупантами на 
війну жителів Донеччини та Луганщини. Російські загарбники подібному явищу 
протидіють у традиційний для себе спосіб – за допомогою загороджувальних  
загонів з «кадировців». 
 
Вбивця путін повторює сталінські та гітлерівські методи, які застосовувалися під 
час Другої світової  війни – створивши із таких же вбивць-головорізів кадирова 
загородзагони. 
 
У перший день контрнаступу ЗСУ на Півдні країни російське командування 
поспіхом відправило на другу та третю лінії оборони загони «кадировців» для 
протидії відступу або здачі в полон передових підрозділів примусово 
мобілізованих жителів окупованих частин Донеччини та Луганщини, які при перших 
атаках української бронетехніки вирішило не помирати, а втекти із позицій або 
здатися в полон. 
Бойові угруповання бойовиків та мобілізованих, які були розташовані як резервні 
під Херсоном, категорично відмовлялися вирушати ближче до лінії фронту. 
Командири впоратися з бунтом не могли, через що на місце викликали 
«кадировців».  
 



За даними української розвідки, найманці чеченського фюрера кадирова для 
залякування розстріляли понад 30 рашистських найманців, які відмовилися йти на 
передову. 
 
Командування росіян вирішило банально не вивозити тіла розстріляних і загиблих 
з поля бою, аби не посилювати в такий спосіб соціальної напруги серед жителів 
тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей.  
 
Громадяни рф, так званої групи «Кавказькі найманці», які воюють проти України,  
можна розділити на три умовні підгрупи: найманці-професіонали, для яких війна – 
спосіб життя і заробітку; фанатики – ті, хто впевнений, що приїхав воювати в 
Україну з США. Третя категорія – ті, які підкорився прямим наказам Кадирова – 
«кадировці». 
 
Про помітну роль «кадировців» у війні проти України написали соратники Бориса 
Нємцова в доповіді «Путін. Війна». «Ці люди ідентифікують себе як прихильники 
президента Чечні рамзана кадирова і часто є вихідцями з підконтрольних йому 
силових структур», – зазначалося у дослідженні. 
 
Ласкаво просимо до УкРАїнського пекла! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1zexZuxAI-k  
 
Відео під заголовком рекомендую подивитися рашистам і побачити, що їх чекає в 
Україні…  
 
Аналіз наявної інформації щодо чисельної кількості знищених рашистів дає  
підстави зробити наступний висновок. 
  
За шість місяців повномасштабної воєнної агресії росії проти України 
загальні безповоротні втрати (вбиті, померлі від поранень) живої сили 
ворога за шість місяців (з 24 лютого по 25 серпня) склали не менше 93 000 
осіб. Поранення, контузії і травми  отримало близько 230 000 рашистів, з 
яких 92 000 (40%) – тяжкопоранені і уже не зможуть брати участі у війні. 
Безвісти пропало понад 10 000 осіб. 
 
Втрати москалів-рашистів за сім місяців війни проти України підведемо в кінці 
вересня. Можу вас запевнити – ЗСУ намолотять їх ДО@УЯ! 
 
На ранок 11 вересня (200-й день війни), за повідомленням нашого Генштабу,  
всього ліквідовано 52 650 окупантів. 
 
З урахуванням корекції даних загиблих російських військових, озвучених 
НАТО,  розвідками і Пентагоном США та отриманих мною від закордонних  
джерел, можу стверджувати, що на двохсотий день війни (11.09.2022) 
знищено не менше 100 000 осіб особового складу ворога. 
 
Згідно з повідомленням ЗМІ та зведенням Генштабу ЗСУ, чеченський фюрер 
баран кадиров зібрав стаю своїх шакалів у кількості 1300 голів, які за наказом 
путіна відправлені на тимчасово окуповану Херсонщину для підсилення 
рашистських військ і щоб розстрілювати їх, якщо вони будуть тікати з передової 
або здаватися в полон.  

https://www.youtube.com/watch?v=1zexZuxAI-k


 

 
 

Кремлівський карлик і його ланцюговий шакал 

 
Через значні втрати на війні у росії в липні почали рекрутувати новобранців серед 
засуджених. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України. 
Йдеться, зокрема, про засуджених у Республіці Адигея. Аналогічна робота 
проводиться у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому 
Новгороді. 
 
Після підписання та виконання контрактів із приватною військовою компанією 
(ПВК) «Вагнер» ув'язненим обіцяють повну амністію. До того ж стаття, за якою 
була засуджена конкретна особа – неважлива. 
«Навіть якщо це вбивство чи інші тяжкі злочини. Всім обіцяють повну амністію 
після 6 місяців «служби», – повідомляє ГУР. 
За даними наших розвідників, збір рекрутів відбувається на військовому полігоні 
поблизу хутора Молькін Краснодарського краю, відомого як база підготовки 
бойовиків ПВК «Вагнер». Усі рекрутовані в'язні мають носити спеціальні жетони, 
які вказують на їхній статус. Їм також заборонено мати сенсорні телефони – тільки 
застарілі кнопкові. 
 
За даними розвідки, під час співбесід, які проводять військові головного управління 
генерального штабу зс рф, новобранцям повідомляють, що протягом двох місяців 
планується набір до 10 тисяч добровольців. Після цього склад ПВК буде 
передислокований на територію Донбасу.  
 
США вважають, що росія зіткнулася з серйозною нестачею військового персоналу 

в Україні, і шукає нові способи посилити кількість своїх військ. Про це пише CNN з 
посиланням на дані американської розвідки та двох чиновників США. Зокрема, 
чиновники заявили, що США мають достовірну інформацію про те, що Міноборони 
росії, імовірно, почне вербувати засуджених злочинців в обмін на помилування та 

фінансову компенсацію, пише АР. 

«Російські військові відчувають серйозну нестачу особового складу в Україні. Ми 
вважаємо, що Міністерство оборони росії прагне залучити військовослужбовців за 
контрактом, щоб компенсувати цю нестачу особового складу, у тому числі шляхом 
примусу поранених солдатів повертатися до бою, залучення персоналу від 
приватних охоронних компаній і виплата бонусів призовникам», — сказав 
американський чиновник CNN. 

https://gur.gov.ua/content/v-rf-rekrutuiut-novobrantsiv-sered-zasudzhenykh-ta-vstanovliuiut-stezhennia-za-rodychamy-vbytykh-v-ukraini-viiskovykh.html
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-31-22/index.html
https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-united-states-1710f0ac18a3f08a47dd6652214e5394?taid=63101d33430a3f000109b1bd&utm_campaign=TrueAnthem&utm_medium=AP&utm_source=Twitter
https://ukrreporter.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/2huila.jpg


Як пише російське видання «Верстка» ПВК «Вагнер» завербувала понад півтори 

тисячі ув'язнених у 17 російських колоніях для участі у війні проти України. 
Натомість «новобранцям» обіцяють 200 тисяч рублів на місяць, виплати 
лікарняних під час поранення (300 тисяч) і «гробові» (5 млн рублів), а також 
помилування путіна через півроку «служби». 

Журналісти разом із правозахисниками з'ясували, що вербувальники побували 
вже як мінімум у 17 колоніях у 10 регіонах росії, серед них: Тульська (ІК-1, ІЧ-4, ІЧ-
5), Ярославська (ІК-2, ІЧ-3, ІЧ- 12), Ленінградська (ІК-3), Рязанська (ІЧ-3, ІЧ-5), 
Новгородська (ІЧ-7), Архангельська, Псковська області (ІЧ-6), а також республіки 
Комі (ІЧ-19, ІЧ-25) ), Карелія (ІК-7) та Санкт-Петербург (ІЧ-6, ІЧ-7). 

Крім того, на базі однієї з установ організовано пункт спеціальної підготовки, де 
«зеки», які погодилися вирушити на війну, проходять «навчання» по 20 годин на 
день. 

 

 

Одна із виправних колоній рф, де вербували у ПВК «Вагнер» 

Як пише видання, відправитися на війну в Україну погодилися: приблизно 680 
ув'язнених із Ярославської області, 400 осіб із Рязанської області, 270 осіб із 
Тульської області, близько 250 осіб з Архангельської області, близько 130 – у Комі, 
трохи більше 70 – із Псковської області і щонайменше 40 осіб із Петербургу. 

Найчастіше рекрутери ПВК бували в колоніях суворого режиму. Насамперед, 
зазначають журналісти, рекрутери виявляють інтерес до засуджених за статтями 
про вбивства (105 КК РФ) та розбій (162 КК РФ). Тих, хто сидить за злочини, 
пов'язані з наркотиками та зі статевою недоторканністю, найчастіше до відбору не 
допускають. 

Один із головних критеріїв відбору – фізична підготовка. У охочих вирушити на 
війну запитують про ставлення до російської влади і про те, чи не збираються вони 
втекти до України. 

У британській розвідці заявили, що в майбутньому саме через цю причину – 
зниження стандартів для найму бойовиків – ПВК втратить свою цінність для 
кремля. 

https://verstka.media/vagner-verbovka-zakluchennyh-iz-17-koloniy/
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/05/novyna/svit/rosiyi-pvk-vahner-nabyraye-rekrutiv-sered-zlochyncziv-zmi
https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/162620/162620-1_large.jpg
https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/162620/162620-1_large.jpg
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/18/novyna/suspilstvo/czinnist-pvk-vahnera-rosiyi-znyzhuvatymetsya-brytanska-rozvidka
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/18/novyna/suspilstvo/czinnist-pvk-vahnera-rosiyi-znyzhuvatymetsya-brytanska-rozvidka
https://media.slovoidilo.ua/media/publications/17/162620/162620-1_large.jpg


Як мінімум у двох десятках регіонів росії створено вже понад 40 «добровольчих 

підрозділів», які відправляють на війну в Україні. Загони, як правило, складаються 
із земляків, які разом проходять навчання і разом братимуть участь у боях. Їм 
обіцяють грошові виплати та забезпечення всім необхідним екіпіруванням, - 

повідомляє російське видання «Комерсант». 

Як пише видання, інформація про загони публікується у ЗМІ та соцмережах 
органів влади, вони отримують спеціальні назви, які так чи інакше вказують на 
територіальну належність. До підрозділів, як правило, входять мешканці саме того 
регіону, де вони формуються, які разом проходять навчання та бойове 
злагодження, а потім їх відправлять на війну. 

Так, у Якутії добровольчий загін називається «Боотур» – за місцевими переказами, 
Еллей Боотур вважається предком якутів. У Примор'ї створено загін «Тигр», у 
Чувашії сформовано батальйон зв'язку «Атал» (з чуваського — «Волга»), у 
Пермському краї формуються мотострілецька рота «Парма» та танковий 
батальйон «Молот», у Нижегородській області створюється танковий батальйон 
імені Кузьми Мініна, у Амурській області збирають мотострілковий батальйон 
«Амурський». 

У Тюменській області влада заявила про формування одразу трьох підрозділів: 
саперного батальйону «Тобол», роти снайперів «Тайга» та артилерійського 
дивізіону «Сибір». У Санкт-Петербурзі оголошено набір до добровольчих загонів 
«Кронштадт», «Нева» та «Павловськ». 

За інформацією видання, виплати добровольцям відрізняються від регіону до 
регіону – пропонують від 130 тисяч рублів зарплати. Передбачено також доплати у 
разі смерті. 

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що кремль наказав російським регіонам 
створити «добровольчі батальйони» для участі у війні, щоб не довелося 
оголошувати часткову чи повну мобілізацію. 

За інформацією CNN, таким чином, росія може навербувати до цих підрозділів 

близько 30 тисяч осіб. 

Знищимо 333 тисячі рашистів – врятуємо світ  

Чим більше «кадировців», «зеків», регіональних добровольців та іншого 
біологічного сміття росії приїде в Україну воювати, тим КРАЩЕ!  

Я неодноразово публічно заявляв, що нам необхідно знищити у будь-який спосіб 
(вбити, спалити, втопити, отруїти і т. д.) не менше 333 000 тварино-Zвірів –  
нелюдів-рашистів. Вони є раковою  пухлиною на тілі цивілізації. Смердючі  
москалі-кацапи повинні бути спалені Божественним праведним вогнем України як 
сухі і трухляві гілки на Дереві Життя Людства. Цей Вогонь БОГ вручив 
УкРАїнському Народу. І так буде навіки вічні!  

https://www.slovoidilo.ua/2022/07/14/novyna/suspilstvo/mobilizacziyi-rosiyi-stvoryuyut-dobrovolchi-bataljony-analityky
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/14/novyna/suspilstvo/mobilizacziyi-rosiyi-stvoryuyut-dobrovolchi-bataljony-analityky
https://www.kommersant.ru/doc/5501970
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/14/novyna/suspilstvo/mobilizacziyi-rosiyi-stvoryuyut-dobrovolchi-bataljony-analityky
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/14/novyna/suspilstvo/mobilizacziyi-rosiyi-stvoryuyut-dobrovolchi-bataljony-analityky
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/30/novyna/bezpeka/bilshe-harmatnoho-myasa-rosiya-hotuye-shhe-30-tysyach-dobrovolcziv-vijny-ukrayinoyu
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/30/novyna/bezpeka/bilshe-harmatnoho-myasa-rosiya-hotuye-shhe-30-tysyach-dobrovolcziv-vijny-ukrayinoyu


 

 

«І вражою злою кров'ю Волю окропіте…» 

Знищення 333 000 рашистів-нелюдів в подальшому унеможливить нормальне 
демографічне відродження цих уродів-виродків.  

Ось чому бійці невидимого «УкРАїнського СМЕРШУ» (УкРАїнська смерть 
рашистам), не беруть в полон орків з першого дня повномасштабної воєнної 
агресії росії проти України.  

Ворогів роду свого ми ЗНИЩУЄМО без жалю і пощади!. Ми не вмираємо за 
Україну, ми вбиваємо за неї «наших вороженьків»! Ми живемо за заповітами 
наших пращурів оріїв-русів.  

Про роботу таємної організації «УкРАїнський СМЕРШ» читайте на сайті видань  
«Український репортер» і «Україна молода»: 

1). Російські окупанти підлягають знищенню як скажені собаки (24.02.2022) 
https://ukrreporter.com.ua/war/rosijski-okupanty-pidlyagayut-znyshhennyu-yak-
skazheni-soboaky.htm   

2). «Спаси мир – убей Путина!» Обращение Григория Омельченко к офицерам-
россиянам (26.02.2022) https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/spasy-myr-ubej-
putyna-obrashhenye-grygoryya-omelchenko-k-ofytseram-rossyyanam.html  

3). Бійці невидимого «Українського «Смершу» одержали наказ без пощади 
вбивати окупантів (28.02.2022) https://ukrreporter.com.ua/war/bijtsi-nevydymogo-
ukrayinskogo-smershu-oderzhaly-nakaz-bez-poshhady-vbyvaty-okupantiv.html  
 
4). Час розмов закінчився – в полон не брати: Звернення «СМЕРШУ» (02.03.2022) 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/164839  

5). Український СМЕРШ: «Ніякої пощади російським фашистам! Вбиваємо як 
скажених собак!» (03.03.2022) https://ukrreporter.com.ua/war/ukrayinskyj-smersh-
niyakoyi-poshhady-rosijskym-fashystam-vbyvayemo-yak-skazhenyh-sobak.htm     

6). Григорій Омельченко: «Мою пропозицію «врятуй світ – вбий Путіна» підтримав 
сенатор США Ліндсі Грем» (04.03.2022) 
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/grygorij-omelchenko-moyu-propozytsiyu-
vryatuj-svit-vbyj-vbyj-putina-pidtrymav-senator-ssha-lindsi-grem.html  
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7). Генерал Омельченко: «Зрадників і шпигунів виявляти і знищувати 
безжально» (06.03.2022) https://ukrreporter.com.ua/war/general-omelchenko-
zradnykiv-i-shpyguniv-vyyavlyaty-i-znyshhuvaty-bezzhalno.htm  

 8). Операція «Українського СМЕРШУ» – «Z:3» (09.03.2022) 
https://ukrreporter.com.ua/war/operatsiya-ukrayinskogo-smershu-z-3.html  

 9). Помста кривавого карлика за харківське «Путін -хуйло!», або Чому варвар 
Путін знищує Харків (10.03.2022) https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/pomsta-
kryvavogo-karlyka-za-harkivske-putin-hujlo-abo-chomu-varvar-putin-znyshhuye-
harkiv.htm  

10). Лист-подяка Командувачу Сил Спеціальних Операцій Григорію Галагану 
(12.03.2022) https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/lyst-podyaka-komanduvachu-syl-
spetsialnyh-operatsij-grygoriyu-galaganu.htm  

11). Українська операція «Лють меча Орея»: знищимо москальський фашизм-
нацизм – врятуємо цивілізацію (05.04.2022) 
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/ukrayinska-operatsiya-lyut-mecha-areya-
znyshhymo-moskalskyj-fashyzm-natsyzm-vryatuyemo-tsyvilizatsiyu.html  

12). Григорій Омельченко: «Я – руський-українець, моя прабатьківщина – Русь-
Україна» (14.04.2022) https://ukrreporter.com.ua/war/grygorij-omelchenko-ya-ruskyj-
ukrayinets-moya-prabatkivshhyna-rus-ukrayina.html   

13). Українська перемога – це капітуляція Кремля і знищення московської імперії 
зла (27.05.2022) https://ukrreporter.com.ua/golovne/ukrayinska-peremoga-tse-
kapitulyatsiya-kremlya-i-znyshhennya-moskovskoyi-imperiyi-zla.html  

14). Момент істини – або ми знищимо москальську чуму, або вона нас. Третього не 
дано (07.06.2022) https://ukrreporter.com.ua/war/moment-istyny-abo-my-znyshhymo-
moskalsku-chumu-abo-vona-nas-tretogo-ne-dano.html  

Біблійне пояснення чому необхідно ЗНИЩИТИ (СПАЛИТИ) не менше 333 000 
тварів-Zвірів з людським обличчям (рашистів) читайте у дослідженні пророчої 
книги «Нового Завіту» Іоанна Богослова «Апокаліпсис», яке зробила поетеса, 
учениця  Майстрів Далекого Сходу Ірина Омельченко (ОМ-І-РА), опублікованому у 
статті «Україна – Месія людства. Біблія і війна». 
https://censor.net/ru/blogs/3355830/ukraina_messiya_chelovechestva_bibliya_i_voyina  

Зауважу, що навіть священники не згадують тему «Апокаліпсиса» під час 
Богослужіння. Швидше за все, вони не розуміють її до кінця або бояться 
доторкнутися до цієї теми. 
 
Поезія, дописи і зазначена публікація поетеси викликали лють, гнів і ненависть з 
боку москалів та їх сатанинської церкви на чолі зі «лжепропоком» кірілом. Її 
фейсбук-сторінка та інстаграм постійно обмежуються і блокуються.  
 
Процитую рядки з її вірша «Тримаємо стрій»: 
    
Ми на танки виходим без зброї 
Бог торкається кожного плеч 
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Українці – це значить Герої! 
Сила Духа – наш вогняний Меч. 
Дух Величний і є наша зброя, 
Проти ZVіра в кремлі й москалів, 
Що віками несли тільки горе, 
Смерть і звірства за межею слів. 
 
З поезією Ірини Омельченко можете ознайомитися на сайті газети «Україна 
молода», оскільки її фейсбук-сторінка обмежена: 
 
1). https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2010/165996   
 
2). https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2010/168972  
 
 
Настав час  стверджувати: Ми відродилися і ідентифікували себе як НАЦІЯ!   
УкРАїна уже назавжди ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ над путінським нацизмом-
рашизмом – «руZZкім міром»! 
 
 

 

На черзі – «ДЕІМПЕРІАЛІЗАЦІЯ» росії – останньої імперія зла, яка згорить як суха 
гілка на Дереві Життя Людства, що кинута у Божественний Вогонь 
Справедливості, вручений БОГОМ УкРАїні.   

Закінчу статтю пророчими рядками поетеси Ірини Омельченко (ОМ-І-РА): 

Я вірю і ЗНАЮ,  
Що від Сяну до самого Дону 
Україна, як серце Європи, всіх об’єднає 
І святі свої землі ПОВЕРНЕ додому!  
 
Переконаний, що так і буде  назавжди! 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2010/165996
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2010/168972


СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ПУТІНУ І РАШИСТСЬКІЙ ІМПЕРІЇ! 

 

  

Від імені «Українського СМЕРШУ»  
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО,  
Герой України,  
кавалер ордену ООН «Діяння на благо народів»,  
генерал-лейтенант,  
народний депутат України 2-6 скликань, 
член ПАРЄ (2006-2010) 
 
 
 


