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ТЕРОР 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ОКУПАЦІЙНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ 

 
Журналісти «Радіо Свобода» у селищі Козача Лопань Харківської області, 
деокупованому 11 вересня, поспілкувалися з Олегом Дигалом, депутатом Дергачівської 
міської громади, який провів у російському полоні 10 днів. 
Разом із ним насильно утримувалися його племінник та син, який має гемофілію – 
захворювання, при якому порушено процес згортання крові. Усі троє зазнавали побоїв 
з боку російських військових. За словами Олега, на його прохання не бити сина, 
окупанти починали бити його ще сильніше. Чоловікові загрожували груповим 
зґвалтуванням його 17-річної дочки в нього на очах, підвішували за руки, били 
електричним струмом. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/53859 

 
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про нову хвилю терору російських 
окупантів проти мирного населення. 
За його словами, у деяких районах міста відбуваються фільтраційні заходи. Мелітополь 
був заблокований на в'їзд та виїзд. На центральних вулицях розміщено кілька 
блокпостів, на яких проводиться обшук усіх машин та пасажирів.  

|https://bit.ly/3hwcZv3 

 
У звільнених населених пунктах Харківської області поліцейськими було знайдено  
будинки, повністю перетворені російськими окупантами на склади з награбованим 
майном, яке вони не встигли відвезти через стрімкий контрнаступ ЗСУ. 
Серед знайдених речей – предмети меблів, побутова техніка, зокрема пральні машини, 
телевізори, мікрохвильові печі, кухонне начиння, картини, постільна білизна. 
Правоохоронними органами здійснюється розшук господарів вкрадених речей.  

|https://t.me/uniannet/82180  

 

      
 
 
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на тимчасово окупованій території Запорізької 
області з метою поповнення поточних втрат росіяни планують розпочати мобілізацію 
місцевих жителів. 
Зокрема, у Мелітополі відмічено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою 
прибути до військового комісаріату найближчим часом.  

|https://bit.ly/3uPLTlG  

 



 
 
 

 
3 

Інформаційний бюлетень  / /  01-15 грудня 2022 

За час окупації села Макіївка Луганської області у місцевих жителів 
військовослужбовцями РФ було викрадено вантажний автомобіль, електроінструмент, 
насосна станція, побутова техніка, одяг, взуття, дві мисливські рушниці, свійська птиця, 
худоба. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7295  
|https://t.me/luhanskaVTSA/7299 

 
Радником Маріупольського міського голови Петром 
Андрющенком було опубліковано відеоролик, у 
якому показано дитину 2-3 років – хлопчика Васю, що 
мешкає у лікарні. 
Жінка за кадром повідомляє, що дитину забрали у 
неблагополучних батьків і пропонує її усиновити. 
На думку Андрющенка, чимала кількість дітей 
Маріуполя та Маріупольського району залишаються 
без опіки через арешт їхніх батьків внаслідок 
непроходження ними фільтрації.  
Такі чоловіки та жінки оголошуються 
«неблагополучними батьками», відвозяться у 
невідомому напрямку, їхніх дітей відбирають і 
влаштовують до російських прийомних родин за 
сприяння Марії Львової-Бєлової, Уповноваженої при 
президенті РФ з прав дитини. 
Петро Андрющенко звернувся до журналістів із 
проханням оприлюднити цей кейс.      

|https://t.me/andriyshTime/4972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра 
Старуха, через російський полон пройшли 573 цивільні жителі Запорізької області, 232 
досі перебувають у заручниках. 
Серед полонених осіб – у тому числі, представники органів влади, бізнесмени, 
керівники підприємств. 

|https://bit.ly/3HFUsHD 
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ЗАПОРІЗЬКА  
АТОМНА 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

  
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 
заявив, що до кінця року сподівається досягти домовленості з Росією та Україною щодо 
створення захисної зони на Запорізькій АЕС. 

|https://reut.rs/3HEAhtp 

 
«Енергоатом» повідомляє, що на територію захопленої Запорізької атомної 
електростанції було завезено кілька реактивних систем залпового вогню «Град». 
Установки було розміщено біля енергоблоку №6, поряд із територією станційного 
сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 
Найімовірніша провокація, що готується – обстріли «Градами» протилежного берега 
Дніпра, зокрема міст Нікополь і Марганець, безпосередньо з майданчика АЕС, під 
«прикриттям» енергоблоків і сховища відпрацьованого ядерного палива.  

|https://t.me/energoatom_ua/11020  

 
8 грудня 2022 року російські військові увірвалися до приміщення, де розташоване 
Управління соціальних програм Запорізької АЕС, і в присутності інших працівників 
сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія 
Андросова.  
Після жорстокого побиття окупанти вивели їх із приміщення та відвезли у невідомому 
напрямку. 
Також було затримано і «кинуто на підвал» начальника зміни АЕС Костянтина Бейнера, 
який є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну та радіаційну 
безпеку. 
В «Енергоатомі» припускають, що такими діями окупанти намагаються домогтися 
лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість 
переведення працівників у псевдоструктуру «Експлуатуюча організація Запорізької 
АЕС», якою керує російська державна корпорація з атомної енергії «Росатом». 

|https://t.me/energoatom_ua/11033 

 
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 
представники «Росатому» привласнюють гроші, що виділяються на управління 
Запорізькою атомною електростанцією.  
З цією метою вони оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на 
ім'я працівників АЕС, які мають громадянство України. Реальна фінансова звітність не 
оформляється та не подається. 
На даний момент на території ЗАЕС залишається майже 500 військовослужбовців РФ, 
200 з яких - так звані «кадирівці» з батальйону «Ахмат». Їхнім головним завданням є 
залякування персоналу та примушування до співпраці з окупантами. 

|https://t.me/DIUkraine/1704  
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ГУМАНІТАРНА 
СИТУАЦІЯ  
В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

 
У мережі поширюються фотографії термометрів, що показують мінусову або близьку до 
нуля температуру в квартирах маріупольців.  
Жителі міста продовжують страждати у неопалюваних приміщеннях із вікнами, 
забитими плівкою. Замість їх заміни працівники комунальних служб забивають вікна 
фанерою та картоном. Через замерзання води розриває радіатори. Маріупольці 
змушені облаштовувати саморобні буржуйки просто у квартирах. У людей похилого віку 
через холод загострюються хронічні захворювання. 
У місті відключили опалення в будинках та школах, які вдалося приєднати до мобільних 
котелень через відсутність дизельного пального. Терміни повторного запуску 
окупаційна влада не називає.  

|https://t.me/andriyshTime/4771   |https://t.me/andriyshTime/4783 
|https://t.me/andriyshTime/4816   |https://t.me/andriyshTime/4808 
|https://t.me/andriyshTime/4844   |https://t.me/andriyshTime/4968  

|https://t.me/andriyshTime/4883  
 

                
 

             
 
 
За словами начальника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра 
Стрюка, мешканці міста перебувають у дуже скрутному становищі.  
Відсутнє опалення, каналізація повністю зруйнована, вода подається епізодично і лише 
в деякі будинки, електропостачання часткове. У грудні інтенсифікувалися роботи з 
підключення електрики в уцілілі будинки/під'їзди/квартири.  

|https://t.me/sm_vca/4215  
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Через відсутність тепла у квартирах жителі Маріуполя змушені стояти у довгих чергах за 
електрообігрівачами. 

|https://t.me/andriyshTime/4684  
 

 
 
 
У деяких будинках Маріуполя відсутні газ, опалення, вода та світло. Люди вивішують на 
свої балкони плакати для привернення уваги до їхніх проблем. 

|https://t.me/andriyshTime/4726  

 

 
 
 
У Сєвєродонецьку оприлюднено черговий перелік адрес порожніх квартир, які 
планується зламувати для заселення окупантів та колаборантів.  
В оголошенні попереджають власників про необхідність з'явитися до адміністрації та 
дати згоду на проживання невідомих їм людей строком на три роки. Водночас, за 
словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, майже 90% 
населення міста виїхали до безпечних регіонів України. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7286  
|https://t.me/luhanskaVTSA/7285  

 
У Херсонській області з 3 по 5 грудня було знято заборону на перетин річки Дніпро на 
ділянці Річкового вокзалу з метою дати можливість людям, які перебувають у дачному 
селищі на лівому окупованому березі Дніпра, евакуюватися до Херсона на власних 
плавзасобах.  
Евакуація громадян проводилася у світлий час доби. Для переправи до Херсона 
необхідно було мати при собі посвідчення особи та підтвердження громадянства 
України. 

|https://t.me/khersonskaODA/2235 
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Жителі нещодавно процвітаючого Маріуполя, доведені до відчаю, змушені годинами 
стояти в черзі за тарілкою каші та булочкою. 

|https://t.me/andriyshTime/4852  

 

      
 

      
 
 
У Приморську Запорізької області було розклеєно оголошення з повідомленням про те, 
що власникам рухомого та нерухомого майна необхідно звернутися до окупаційної 
адміністрації з документами, інакше майно визнають безхазяйним та конфіскують.  
Списки об'єктів постійно оновлюються на сайті т.зв. «адміністрації». У переліку є об'єкти 
нерухомості, що належать громадянам України, транспортні засоби, а також 
комунальне та державне майно. 
Інформацію щодо порожніх квартир у містах Запорізької області окупанти збирають 
через керівників ОСББ. 

|https://bit.ly/3W0t0IM  

 
Підприємці на окупованих територіях Луганської області протягом грудня мають 
зареєструватися в єдиному державному реєстрі РФ, маючи оновлений пакет 
документів російського зразка.  
В іншому випадку вони не зможуть користуватися заходами підтримки для суб'єктів 
малого та середнього підприємництва.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/7353 

 
За інформацією Центру національного спротиву, росіяни закликають місцевих жителів 
окупованого лівобережжя Херсонської області залишити регіон. 
Зокрема, масові «евакуаційні» заходи відбулися в Олешках та Новій Каховці. З собою 
окупанти вивозять награбоване, в тому числі, спецтехніку та медичне обладнання. 
Фактично окупанти проводять програму з депортації українського населення та 
розселення його на території Росії. 

|https://bit.ly/3VZaMY2 
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ПРОПАГАНДА ТА 
НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ  

 
 
У школі №2 Мангуша Маріупольського району т.зв. «головою ДНР» Денисом 
Пушиліним було відкрито «Парту героя», яка носить ім'я його попередника — 
Олександра Захарченка, який загинув у 2018 році внаслідок вибуху. 
У рамках цієї пропагандистської акції, ініційованої партією «Єдина Росія», право вчитися 
за такою партою матимуть «найкращі учні школи». 

|https://t.me/pushilindenis/2953  

 

 
 

 
 
 
В ліцеї села Хотомля Харківської області правоохоронці виявили та вилучили майже 300 
російських підручників для учнів 1-9 класів, які були завезені до навчального закладу 
під час окупації Харківщини. 
Також було знайдено три атестати про неповну загальну середню освіту російського 
зразка разом із додатками, підписаними т.зв. «Головою військово-цивільної 
адміністрації Харківської області». 

|https://bit.ly/3FVOpNN  
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Центр національного спротиву повідомляє, що через брак педагогічних кадрів, які 
погодилися співпрацювати з окупаційною владою, до Мелітополя приїжджають вчителі 
з Дагестану, яким обіцяють високі зарплати та пільги учасників бойових дій. 

|https://bit.ly/3BxM34Q 

 
За словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, школярам 
міста роздали збірки «віршів військовослужбовців ДНР» і дали завдання деякі з них 
вивчити на наступний урок «Розмови про важливе».   

|https://t.me/andriyshTime/4727  

 

     
 
 
 
 

 
 

СИТУАЦІЯ 
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
У Макіївці Донецької області за відсутності повноцінного централізованого 
водопостачання здійснюється видача бутильованої води. 
Для її отримання необхідно пред'явити паспорт із пропискою або свідоцтво про 
народження, якщо отримувачем є дитина. У чоловіків також перевіряють наявність 
позначки про постановку на облік у військкоматі. Були зафіксовані випадки, коли у черзі 
за водою чоловікам вручали повістки.  

|https://bit.ly/3YkHg0x 
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У Луганську на пам'ятнику українському поетові Тарасові Шевченку встановили 
табличку із зазначенням того, що він є «російським поетом».  

|https://t.me/uniannet/83014  

 

 
 
 
За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, на 
території т.зв. «ЛНР» росіяни планують створити центри патріотичного виховання та 
військово-спортивної підготовки для дітей віком від 14 до 18 років.  
У програму планується включити вогневу та інженерну підготовку, керування 
безпілотними летальними апаратами. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7407 

 
Для протидії численним випадкам дезертирства у підрозділах окупаційних військ 
абонентам мобільної мережі «Лугаком», що діє на території окупованої Луганської 
області, розсилають SMS-повідомлення з попередженням щодо кримінальної 
відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації 
військових частин. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7367 

 
У т.зв. «ДНР» проходить пропагандистська акція - всенародне тестування «Знаток 
російського Донбасу», в якому учасникам пропонується перевірити свої знання про 
Донбас, його історію, культуру та традиції. 

|https://znatokdonbassa.ru 
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У Луганську, Донецьку, Ялті, Севастополі, Сімферополі, Євпаторії активісти руху "Жовта 
Стрічка" продовжують опір російській окупації. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2707    |https://t.me/yellowribbon_ua/2777  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2795    |https://t.me/yellowribbon_ua/2855 

 

           
 

           
 

           
 
Т.зв. «державною радою Республіки Крим» було ухвалено регіональний закон про 
патріотичне виховання.  
Він пропонує створювати військово-патріотичні, історичні, географічні та інші клуби, які 
пропагуватимуть «підвищення престижу військової служби» та «формуватимуть у 
молодих людей внутрішню мотивацію до захисту Вітчизни». Планується проводити 
позакласні заняття, які мають змусити підлітків позитивно ставитися до військової 
служби за призовом та за контрактом, а школи зробити підшефними військовим 
частинам та правоохоронним органам. 

|https://bit.ly/3Fq2AZX 
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У Криму за прояв української ідентичності розпочалася перевірка та цькування учениці 
8-го класу школи у Красноперекопську за те, що дівчинка продовжувала сидіти у класі 
на стільці, коли звучав гімн Росії, та малювати у блокноті український прапор.  
Відповідне відео було знято та викладено у мережу її однокласниками. Відомо, що 
дівчинку насильно вивезли влітку з окупованого на той час Херсона. 

|https://bit.ly/3W9VnEg 

 
 
   

 
 

 

ОПІР УКРАЇНЦІВ  

РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 
 

Кількість учасників руху «Жовта Стрічка» в окупованих населених пунктах зростає.  
Активісти Мелітополя, Генічеська, Нової Каховки, Енергодару, Скадовська невпинно 
розклеюють нові листівки та поширюють українську символіку.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2715    |https://t.me/yellowribbon_ua/2738 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2748    |https://t.me/yellowribbon_ua/2723  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2788    |https://t.me/yellowribbon_ua/2771  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2732  
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На стіні будівлі у центрі Херсона місцевий художник намалював жовту стрічку, яка стала 
символом руху опору українців російській окупації.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2731 

 

 
 
 
У Херсоні з'явилося графіті з єнотом, якого вкрали російські окупанти із зоопарку під час 
відступу1. 

|https://t.me/uniannet/83293   

 

 
 

___________________  
1 Новина  висвітлювалася  у  випуску  бюлетеня «Життя в окупації»   з  оглядом  подій  

з 1 по 15 листопада 2022 року 
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Жителі Маріуполя продовжують висловлювати свою незгоду з російською окупацією та 
вірять у звільнення міста ЗСУ.  

|https://t.me/andriyshTime/4672   |https://t.me/andriyshTime/4678 
|https://t.me/andriyshTime/4858 

 

      
 

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

|https://t.me/dobrobat_in_ua/4152 

 

      
Робота волонтерів з відновлення даху будинку в Ірпені Київської області 

 
 
 
 
 

 


