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РОСІЙСЬКА 
ПРОПАГАНДА  

ЯК ІНСТРУМЕНТ ТИСКУ НА НАСЕЛЕННЯ 
 

У Маріуполі окупанти демонтували Меморіал пам'яті загиблим українським 
військовослужбовцям1. Плити, на яких було висічено імена Героїв, знесені та викинуті 
разом із будівельним сміттям. Навігаційну стелу було осквернено вандалами. 

|https://t.me/andriyshTime/2165  
|https://t.me/andriyshTime/2139 

 

   
 

      
 

 
На захоплених територіях окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію, 
спрямовану на підрив морально-психологічної стійкості проукраїнськи налаштованого 
населення, що залишилося в місті, та розчарування жителів в українській владі. 
Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та 
бесіди з персоналом, на яких треба транслювати таку інформацію: «Україну вже 

___________________  
1 Меморіал на площі Свободи було виготовлено з граніту у формі українського герба, по якому 

струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзове дубове листя, на кожному з яких 
висічено ім'я загиблого героя України 
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поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, у більшості 
магазинів подвійні цінники. Від Росії тікати нема куди. Україна вже не та, якою була»  

|https://t.me/DIUkraine/1071 

 
На вулицях Сєвєродонецька встановлені пересувні телевізори з трансляцією російських 
новин. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/4808 

 

 
 
В окупованому Мелітополі місцевим жителям транслюють російський фільм «Брат-2». 
Літній кінотеатр оформлений гаслами «Мелітополь - Це Росія», «Ми - один народ», 
«Росія - це майбутнє». 

|https://t.me/uniannet/67001  

 

 
 
У Маріуполі на руїнах заводу «Азовсталь», зруйнованого російською армією, було 
проведено рок-концерт. Того ж дня заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін відкрив 
штаб відновлення міста й разом із т.зв. «главою ДНР» Денисом Пушиліним запалив 
«Вічний вогонь».  

|https://t.me/andriyshTime/2168  
|https://t.me/andriyshTime/2170  
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За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації (далі – ОВА), росіяни 
завозять молодь з інших регіонів до окупованого Херсона для замальовування 
української символіки, яку розміщують учасники руху опору «Жовта стрічка». 

|https://bit.ly/3T69Hwu  

 

      
 
 
 
 
 

ПІДГОТОВКА ДО 
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМІВ 
ЩОДО ПРИЄДНАННЯ ОКУПОВАНИХ 
РЕГІОНІВ ДО РФ 
 

У Мелітополі відбувся «форум громадського руху «Ми разом із Росією», на якому 
колаборант і т.зв. «глава військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Євген 
Балицький заявив, що підписав розпорядження про початок підготовки до 
«референдуму» щодо приєднання окупованих територій до РФ. На «форумі» виступив 
дитячий хор, який виконав радянську пісню «С чего начинается родина». 

|https://t.me/rian_ru/173745  
|https://t.me/uniannet/67531  
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За інформацією Служби безпеки України, окупантами розроблено концепцію 
підготовки до фейкового референдуму та визначено основні напрямки роботи із 
датами виконання. Основну роль у його організації та проведенні планується доручити 
прокремлівській організації «Волонтери за Росію». Під кураторством спецслужб РФ її 
учасники мають розсередитись у регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими 
жителями, а також створення постановочних сюжетів для російського телебачення. Для 
цього «активісти» планують організацію понад 140 одночасних проросійських пікетів, 
серед яких майже 30 мають бути проведені у Херсоні. Висвітлюватимуть агітаційні 
збори прокремлівські ЗМІ та блогери, яких уже масово переміщують до регіону. 
Представники окупаційних адміністрацій отримали завдання створити 20 виборчих 
комісій під керівництвом місцевих колаборантів. Для посилення електоральної 
підтримки планується роздача продуктових наборів та стартових пакетів російських 
мобільних операторів. 
Водночас, згідно з перехопленими матеріалами, колаборанти «доповідають» своїм 
російським кураторам про те, що херсонці не сприймають ідеї «приєднання», чинять 
активний спротив і очікують на звільнення регіону від агресора. 

|https://t.me/SBUkr/4732 

 
Як повідомляє Херсонська ОВА, перед проведенням фейкового референдуму на 
території області триває «підкуп голосів» – відкривається дедалі більша кількість 
установ, де всім бажаючим обіцяють видати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч 
рублів. 

|https://bit.ly/3wilgXW 

 
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі – 
ГУР МО): 
 

• У великих населених пунктах південної частини Запорізької області 
представники окупаційної влади проводять пошук колаборантів, які 
створюватимуть масовку на «спонтанних акціях» на підтримку проведення 
референдуму. Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, 
сприятиме зменшенню градуса невдоволення війною та дасть змогу 
створити відповідну телевізійну картинку для громадян РФ. Зокрема, 
відмічено прибуття до Мелітополя російських фахівців із проведення піар-
акцій. Робочий штаб цих представників розгорнуто у захопленому 
приміщенні магазину «Фокстрот».  
 

• У Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих 
співпрацювати з окупаційною владою/колаборантами. Незважаючи на 
серйозні «матеріальні стимули», бажаючих небагато. Задля створення 
картинки для кремлівських телеканалів окупанти змушені завозити 
активістів із території окупованого Криму. 
 

• Триває завезення т.зв. «гуманітарних вантажів» із території РФ. Умовами 
отримання «гуманітарки» чи її грошової компенсації є участь у «акціях 
підтримки» окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних. 
Для координації дій створено громадський рух «Ми разом із Росією». Його 
завдання – організація проплачених «масових акцій на підтримку 
референдуму». Для курування питань розподілу «гуманітарної допомоги» 
та проведення акцій призначаються місцеві жителі з проросійськими 
поглядами та представники партії «Єдина Росія». 

|https://t.me/DIUkraine/1027 
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ЕЛЕМЕНТИ ТЕРОРУ 

ОКУПАЦІЙНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
НА ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ 
 

 На тимчасово окупованих територіях України продовжується примусова паспортизація: 
 

- Мешканці Мелітополя та його околиць, у яких закінчився термін договору оренди 
на земельні паї, зобов'язані на підставі отриманого російського паспорта та 
відповідно до російського законодавства укласти новий договір. Ті громадяни, у 
яких договори оренди досі діють, мають переукласти їх на нові за аналогічною 
процедурою. У разі, якщо термін договору минув, і власник не з'явився, особа буде 
позбавлена права власності на володіння земельними паями. 
 

- Т.зв. «міністр аграрної політики Херсонської області» Олексій Ковальов закликає 
сільгоспвиробників реєструвати діяльність та сплачувати «податки» за 
законодавством РФ. Ті, хто відмовляться, будуть позбавлені права власності на 
земельні ділянки, а власників агробізнесу вислано за межі регіону. 
 

- У селі Кам'янське Запорізької області окупаційна адміністрація проводить заходи 
щодо переведення діяльності місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно із 
законодавством РФ. Представникам бізнесу та самозайнятому населенню було 
вручено відповідні листи. Основною вимогою діяльності є наявність громадянства 
Росії. 

|https://t.me/DIUkraine/1046  
 

На сцені Маріупольської камерної філармонії російські окупанти встановлюють тюремні 
клітки для українських полонених солдатів, над якими планується проведення 
«військового трибуналу». Т.зв. «Глава ДНР» Денис Пушилін в ефірі одного 
пропагандистського російського каналу підтвердив, що підготовка до першого 
показового процесу над «військовими злочинцями» ведеться. 

|https://bit.ly/3QVBKgi 
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 На місцеве населення захоплених територій зростає тиск окупантів: 
 

- Після прибуття до Балаклії Харківської області нового батальйону російських 
солдатів, зокрема з-поміж мобілізованих у РФ колишніх кримінальних ув'язнених, 
різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, військовослужбовці 
демонструють жорстокість та аморальну поведінку. 
 

- У Голій Пристані Херсонської області посилюється пресинг місцевого населення на 
блокпостах. 

 

- У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати 
підприємства. Планується запровадження щомісячного «податку» за кожен 
автомобіль підприємств у вигляді 5000 російських рублів. 

|https://t.me/DIUkraine/1063 

  
У Маріуполі для ексгумації тіл загиблих росіяни використовують українських 
військовополонених, зокрема тих, хто раніше перебував на «Азовсталі». Солдат 
змушують під дулами автоматів діставати тіла, що пролежали кілька місяців в землі, без 
засобів захисту. 

|https://t.me/v_variant/19683  

 
Співробітники захопленої Запорізької АЕС розповіли журналістам ВВС, що вони є 
фактичними заручниками росіян. За їхніми словами, окупанти відключили інтернет, 
дозволили користуватися лише російськими SIM-картами, перетворили навчальний 
корпус на казарму. Харчування працівників здійснюється в одній єдиній їдальні, 
оскільки в інших вони облаштували свої бази. Через те, що на дахах розташовано пункти 
спостереження, прохід туди заборонений. Російські військові вільно пересуваються 
станцією зі зброєю, персонал змушений працювати фактично під дулами автоматів. 
Респонденти підтвердили, що росіяни використовують станцію як військову базу, 
висловилися про щоденну загрозу викрадення, а також про свої побоювання щодо 
«радіоактивного зараження навколишніх територій» та ядерної катастрофи. 
Комунікація з журналістами відбувалася за допомогою СМС-повідомлень. 

|https://www.bbc.com/ukrainian/features-62516917  

 
2 серпня окупанти викрали директора Гаврилівської школи Каланчацької громади на 
Херсонщині Тетяну Ткаченко. За словами першого заступника голови Херсонської 
обласної ради Юрія Соболевського, по всій області чиниться колосальний тиск на 
директорів шкіл, оскільки переважна більшість педагогів відмовляються працювати з 
окупантами та перебудовувати роботу навчальних закладів під російську програму. 

|https://bit.ly/3RinWgj 

  
3 серпня було викрадено голову Горностаївської громади Херсонської області Дмитра 
Ляхна. За словами свідків, російські військові увірвалися до його будинку, повалили 
чоловіка на землю, побили та відвезли в невідомому напрямку. Напередодні Ляхно 
відмовився від співпраці з росіянами.  

|https://censor.net/ru/p3358338  

 
5 серпня зі свого будинку озброєні військові РФ викрали голову Зеленопідської сільської 
територіальної громади Каховського району Олену Пелешок. Місцезнаходження жінки 
невідоме. 

|https://bit.ly/3RinAX1 
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За інформацією начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла 
Мізінцева, станом на 12 серпня з початку війни на територію Росії з України та т.зв. 
«ЛНР» та «ДНР» було вивезено 3 314 395 осіб, з яких 528 919 – неповнолітні. 

|https://bit.ly/3QY58Td 

 
 
 
 
 
 

МОБІЛІЗАЦІЯ 
НА ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 
У Маріуполі користувачі окупаційного мобільного зв'язку «Фенікс» отримали 
«рекламне» повідомлення про набір на військову службу до «збройних сил» з 
грошовим забезпеченням від 200-300 тисяч рублів на місяць.   

|https://t.me/andriyshTime/2233 
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У Маріуполі триває прихована мобілізація. У підконтрольних окупантам Telgram-
каналах розміщується реклама контрактної служби в лавах «народної міліції ДНР». Як 
зазначено в оголошенні, «запрошуються добровольці, готові за станом здоров'я та 
своїми морально-діловими якостями стати на захист Республіки». Також у місті 
проводиться набір на вакантні посади «інспектора патрульно-постової служби поліції». 
За інформацією співробітників Маріупольської міської ради, окупаційною 
адміністрацією ухвалено рішення оголосити початок офіційної мобілізації відразу після 
псевдореферендуму про приєднання т.зв. «ДНР» до РФ.  

|https://t.me/andriyshTime/2180  
|https://t.me/andriyshTime/2258 

 

      
 
 
У населених пунктах Луганської області для поповнення мобілізаційного резерву 
окупанти збирають у пенсіонерів інформацію про чоловіків в обмін на продовольство. 
Як повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай, під час обходів багатоповерхівок 
вони втираються в довіру до людей похилого віку, пропонуючи їм невеликі суми грошей 
або продукти в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Біля зачинених 
під'їздів на чергування залишають військових, які чекають, що хтось із мешканців 
чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/4971  

 

 

ГУМАНІТАРНА 
СИТУАЦІЯ  
В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 
 

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляє, що на блокпості в 
окупованій Василівці в черзі на виїзд на підконтрольну українській владі територію 
стоять понад тисячу автомобілів. Як відомо, через Василівку їдуть жителі Бердянського, 
Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та 
Донецької областей. З 1 серпня окупанти посилили правила виїзду. Тепер потрібна 
спецперепустка, яку можна отримати в комендатурі. За словами мера, під час 
очікування в черзі померли вже 10 людей. 

|https://bit.ly/3CDWrK3 
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У Лисичанську через зруйнований водогін відсутнє централізоване водопостачання, у 
місті майже немає чистої води. За інформацією місцевих жителів, на вулицях панує 
антисанітарія - стоїть жахливий запах від неприбраних тіл, розбитої каналізації та сміття. 
Люди змушені споруджувати туалети прямо у дворах багатоповерхівок.  

|https://bit.ly/3QI5VYz 

 
Т.зв. «депутат народної ради ЛНР» Віталій Кішкінов повідомив, що в Сєвєродонецьку 
почали функціонувати мобільні пункти для миття, які зможуть прийняти понад 100 осіб 
на день. Також у цьому пункті мешканці матимуть змогу зарядити мобільні телефони, 
ліхтарики, портативні переносні електропристрої. За словами Кішкінова, мешканці 
Сєвєродонецька зможуть «реалізувати своє громадянське право та поспілкуватися з 
керівництвом адміністрації, політика якого спрямована на відновлення інфраструктури 
міста та налагодження життєдіяльності громадян». 

|https://t.me/uniannet/66575 

 

           
 
 
«Укрпошта» ухвалила рішення про припинення обслуговування клієнтів на захоплених 
окупантами територіях. У компанії пояснили це тим, що значно зросла загроза життю 
працівників та почастішали випадки пограбувань із боку окупантів. Раніше «Укрпошта» 
продовжувала виплачувати пенсії, приймати та перераховувати платежі за комунальні 
послуги, доставляти продукти.   

|https://t.me/uniannet/66597  

 
У мережі з'явилося відео величезної черги на виїзд з Енергодару та прилеглих міст на 
підконтрольну українській владі територію. Мешканці масово залишають регіон на тлі 
постійних обстрілів району Запорізької АЕС. Через блокпости окупантів, які не 
пропускають автомобілі, люди змушені годинами стояти в пробках під палючим 
сонцем. 

|https://t.me/uniannet/68108 

 
Голова Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомляє, 
що в місті немає світла та води, не працює система каналізації. Багато магазинів 
зруйновано, продукти на продаж привозять з інших населених пунктів та їх 
катастрофічно не вистачає. Для очищення вулиць окупанти формують бригади, 
пропонуючи працівникам оплату праці продуктами харчування. У місті залишається 
майже 8 тисяч людей. 

|https://bit.ly/3dImg0W 

 
У Сєвєродонецьку відбуваються обвали аварійних багатоповерхових будинків. 
Відповідне відео було опубліковане головою Луганської ОВ Сергієм Гайдаєм. Аварійна 
будівля по вулиці Партизанській обрушилася посеред дня, коли поряд проходили люди. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/4736 
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Через брак водопостачання в Сєвєродонецьку на вулицях міста встановлено цистерни 
з технічною водою, розміщено два «гігієнічні центри» - душові намети, користування 
якими відбувається згідно з довгою чергою.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/4808  

 

 
 
 
За словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, Маріуполь 
залишається небезпечним для цивільного населення. Окупанти проводять оперативне 
розмінування виключно в точках власних інтересів – на заводах та в порту. На вулицях 
міста, в дворах та квартирах у великій кількості залишаються міни та залишки снарядів. 
Російські сапери на виклики не виїжджають. Люди змушені тижнями чекати на 
розмінування.  

|https://t.me/andriyshTime/2105  

 
В окупованих населених пунктах Ізюмського району Харківської області, зокрема Ізюмі 
та Балаклії, спостерігаються постійні перебої з водопостачанням. Часто вода відсутня по 
3-4 дні на тиждень. У містах очікуються проблеми із проходженням опалювального 
сезону. В Ізюмі зруйновано котельні, розбито газопроводи, повноцінно не налагоджено 
електропостачання. 

|https://bit.ly/3QFEvCP 

 
Постановою т.зв. «Державного комітету оборони ДНР» було визначено порядок 
компенсації за втрачене або пошкоджене житло, а також за втрачене майно першої 
необхідності особам, які постраждали внаслідок бойових дій. 
Передбачається, що особам, які постраждали внаслідок бойових дій, будуть надані 
компенсації: 
- за втрачене житло – у вигляді коштів або у вигляді надання житла в 

багатоквартирному житловому фонді; 
- за пошкоджене житло, а також за втрачене майно першої необхідності – у вигляді 

коштів. 
|https://bit.ly/3CptRfi    |https://t.me/andriyshTime/2282   

|https://glavadnr.ru/doc/GKO/post/Post_GKO_175.pdf    |https://t.me/andriyshTime/2287 

 
На Херсонщині окупанти почали видавати на автомобілі російські «державні номери» з 
кодом «нового регіону» - 184. 

|https://bit.ly/3T7KjXu 
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Трудовий колектив із Росії, відряджений АТ «Мосводоканал» в окуповане Щастя 
Луганської області, записав відеозвернення до президента РФ із проханням сприяти 
вирішенню питання оплати праці. За словами працівників, які приїхали на «відновлення 
ЛНР», вони працюють без трудового договору. Вимоги укласти його за умов, озвучених 
під час найму, не були задоволені. «Ми навіть не підозрювали, що можемо бути 
ошуканими, враховуючи, яку увагу громадськості привернуто до цієї проблеми [до 
відновлення т.зв. «ЛНР»]», - йдеться у зверненні.  

|https://t.me/andriyshTime/2305 

 
 За інформацією ГУР МО: 
 

• У Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги 
співробітникам швидкої допомоги щодо написання заяв про згоду 
працювати під егідою «нової влади», що також передбачає їхню згоду 
отримувати заробітну плату в російських рублях. У разі відмови 
працівникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням 
про можливе звільнення будь-якої миті. 
 

• Окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській 
академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 
навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору 
з позначкою «Z». 

 

• У Херсонській області продовжуються заходи щодо збору паспортних 
даних громадян. Наразі вимога про заповнення анкет висунута всім 
працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують так 
звану «гуманітарну допомогу». Дані збираються також у тих, хто 
звертається до окупаційної влади з будь-яких питань – реєстрація 
новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також усім, хто 
придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять SMS-
повідомлення із пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 Гб 
інтернету. 
 

|https://t.me/DIUkraine/1104 

 
У Рубіжному триває перепоховання мешканців міста, які загинули від обстрілів 
російської армії ще в березні-квітні та були поховані в житлових дворах. За інформацією 
голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на початку серпня було поховано останки 63 
загиблих місцевих жителів. 

|https://bit.ly/3pwx70J 

 
У Зеленопіллі Донецької області окупант, перебуваючи за кермом БТР у стані 
алкогольного сп'яніння, збив електричний стовп, через що населений пункт був 
знеструмлений. 

|https://t.me/DIUkraine/1063 
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СИТУАЦІЯ 
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ, 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 
 

Активісти руху «Жовта стрічка» розповсюджують у Луганську та Донецьку українську 
символіку, зав'язують жовті та синьо-жовті стрічки, розміщують листівки проти 
проведення псевдореферендуму щодо приєднання окупованих територій до РФ. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/834    |https://t.me/yellowribbon_ua/839 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1038  |https://t.me/yellowribbon_ua/967  

 
 

      
 

      
 
 
Солдати т.зв. «ЛНР» записали відеозвернення, в якому вони заявляють, що 
відмовляються воювати на території т.зв. «ДНР». За їхніми словами, свій обов'язок «на 
захист Батьківщини» вони виконали, і «глава ЛНР» Леонід Пасічник оголосив 3 липня 
2022 року «днем перемоги». Солдати скаржаться, що погрозами, шантажем, 
залякуванням та обманом їх намагаються відправити на територію т.зв. «ДНР».  

|https://t.me/kazansky2017/3668 
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У Сімферополі учасниками руху опору поширюється підпільна газета «Голос 
Партизана», а також листівки із закликом евакуюватися. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/977 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1011 

 

           
 
 
За  інформацією  ГУР  МО,  для  комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 
1 серпня на території ОРДЛО розпочалася нова хвиля примусової мобілізації. 
Відбувається призов осіб, непридатних для проходження служби та тих, хто мав 
«відстрочку». 
На вулицях міста Хрустальний (раніше – Красний Луч) Луганської області збільшилася 
кількість патрулів, що без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. У 
Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких — 
вантажники. Тривають облави на підприємства та комерційні установи, де працюють 
чоловіки, які придатні до військової служби. 
Водночас серед уже мобілізованих жителів ОРДЛО назріває невдоволення 
несправедливим ставленням командування окупаційної армії до місцевого особового 
складу. Зокрема, поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети 
та каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 – 1945 років. 

|https://t.me/DIUkraine/1059  

 
Мобілізовані мешканці т.зв. «ДНР» записали відео, в якому показали, як їх 
забезпечують військовим екіпіруванням. Солдатам видають форму на кілька розмірів 
більше, дають берці різного розміру або не видають їх зовсім, через що деякі змушені 
або купувати самостійно або йти на війну в кросівках. Видані речмішки розсипаються 
від старості.  

|https://t.me/kazansky2017/3633 
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Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів про особливості мобілізації мешканців т.зв. 
«ДНР» та «ЛНР». За його словами, росіяни ставляться до жителів ОРДЛО як до людей 
нижчого ґатунку. Якщо у РФ триває прихована мобілізація, де до підписання військових 
контрактів намагаються мотивувати грошима, стимулювати виплатами чи агітувати з 
ідейною метою через пропагандистські канали, то на території т.зв. «ДНР» та «ЛНР» 
чоловіків просто забирають із вулиць. 
У Луганську відбулася нарада представників окупаційної адміністрації з 
підприємствами, де було доведено до відома, що для поповнення втрат та відновлення 
боєздатності частин найближчим часом необхідно мобілізувати ще 8 тисяч чоловіків 
віком до 60 років. Підприємства приховують своїх кваліфікованих співробітників, без 
яких вони не можуть працювати, матері ховають своїх дітей та чоловіків. 
Із самого початку жителів ОРДЛО, що навіть мають російські паспорти, використовували 
як «гарматне м'ясо» для розвідки боєм. Незважаючи на їхнє незадовільне навчання та 
погану амуніцію, вони були кинуті на найважчі ділянки фронту.  

|https://bit.ly/3QTiIra 

  
Російських солдатів, які відмовляються воювати в Україні, насильно утримують в 
ізоляторах на території т.зв. «ЛНР». Їхнє командування не приймає надані рапорти та 
відмовляється відправити їх до пунктів постійної дислокації. Відомо, що в одному лише 
«центрі для відмовників» у Брянці може утримуватись до 200 осіб. У зверненні членів 
Ради з прав людини до головної військової прокуратури РФ йдеться, що російських 
військовослужбовців можуть силоміць утримувати ще як мінімум у чотирьох 
окупованих містах України. 
Щоби переконати військових повернутись на фронт, використовуються різні методи. 
Насамперед загрожують кримінальними справами та тим, що відправлять на передову. 
Через тиск деякі солдати відмовляються від своїх рапортів і повертаються до виконання 
бойових завдань. 
Російські правозахисники вважають, що утримання військових у тюрмах т.зв. «ЛНР» і 
спроби завадити їм залишити зону бойових дій пов'язані з дедалі більшою кількістю 
відмов воювати в Україні. 

|https://bit.ly/3AdOVT5 

 
У Севастополі мілітаризація дітей відбувається з юних років – у парку відкрився 
атракціон «Катання на міні-танках».  

|https://t.me/slvn_pomet/2483 

 

        
 
Т.зв. «Глава ДНР» Денис Пушилін заявив, що «республіка» планує запросити 
будівельників із Північної Кореї для відновлення її територій. За його словами, 
найближчим часом приїдуть перші групи із бригадирами, які оцінять обсяг майбутніх 
робіт.  
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|https://bit.ly/3R3Rs95 

В Алчевську Луганської області розміщено білборд із закликом не ховатися від 
мобілізації. 

|https://t.me/rf200_nooow/8796 

 

 
 
 
 
 
 

ОПІР УКРАЇНЦІВ 

РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 
 

У Генічеську, Херсоні, Нововоронцовці активісти руху опору «Жовта стрічка» нагадують, 
що їхні міста – це Україна. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/826     |https://t.me/yellowribbon_ua/896 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1022   |https://t.me/yellowribbon_ua/860  
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Партизани Мелітополя, Херсона, Нової Каховки виступають проти проведення 
псевдореферендуму щодо приєднання окупованих регіонів до РФ. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/964    |https://t.me/yellowribbon_ua/995  
|https://t.me/yellowribbon_ua/1005  |https://t.me/yellowribbon_ua/959  

|https://t.me/yellowribbon_ua/886  

 

      
 

      
  
 

Восьмирічний Сергій Мороз щовечора співає українських пісень на вулицях Чернігова, 
збираючи гроші на потреби української армії. Хлопчику вдалося зібрати 64 тисячі 
гривень, які він передав фонду Сергія Притули. Кошти підуть на ремонт трофейного 
російського танка. 

|https://bit.ly/3QIERbL    |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/35733  
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У Херсоні розповсюджуються листівки з алгоритмом дій цивільного населення під час 
визволення міста від російських окупантів. У буклетах громадянам рекомендують 
знайти укриття, зарядити гаджети, запастися їжею та медикаментами. 

|https://t.me/uniannet/66662  

 

 
 
 
У Херсоні було запущено випуск підпільної газети «Голос Партизана». Перший наклад 
склав 1200 примірників.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/936  
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Партизани Берислава та Херсона поширюють листівки із погрозами проти окупантів та 
колаборантів.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/35290    |https://t.me/rf200_nooow/8861 

 

       
 
 
Волонтери проєкту «Добробат» продовжують надавати допомогу громадянам України, 
будинки яких постраждали від обстрілу російської армії. 

|https://t.me/dobrobat_in_ua/1623  

 

      
 Робота волонтерів з розбору завалів у селі Ягідне Чернігівської області 

 


