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ЕЛЕМЕНТИ ТЕРОРУ 

ОКУПАЦІЙНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
НА ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ 
 

Голови окупаційних адміністрацій Херсонської області Володимир Сальдо та 
Запорізької області Євген Балицький підписали «укази», які передбачають примусове 
видворення з регіонів за «екстремістську діяльність». До проявів такої діяльності 
належить перешкоджання роботі «адміністрації», соціальних структур та підприємств; 
дискредитація окупаційних «органів влади» та збройних сил РФ, поширення щодо них 
«завідомо неправдивої» інформації. Рішення щодо примусового видворення 
приймається військовим комендантом та виконується упродовж 24 годин. Указ дістав 
назву «Про заходи відповідальності за вчинення окремих правопорушень, які 
посягають на громадський порядок та громадську безпеку». 

|https://www.interfax.ru/world/852415  

  
У Чаплинці Херсонської області посилюється тиск на місцевих жителів із боку окупантів. 
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі – 
ГУР МО), у селищі проводиться обшук усіх приватних гаражів. У разі відсутності 
власників ворота гаража виламують за допомогою важкої техніки. Обшуки проводяться 
дуже ретельно, аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку схованок. 

|https://t.me/DIUkraine/818 

 
У Маріуполі російські окупанти та колаборанти демонтували пам'ятник Василю Сліпаку, 
всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної 
опери, Герою України, учаснику антитерористичної операції, який загинув у 2016 році 
під час бойових дій на сході України.  

| https://t.me/andriyshTime/1769 
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У Маріуполі російська окупаційна влада захопила два іноземні вантажні судна, 
заявивши, що тепер вони вважаються "державною власністю". 
Згідно з двома окремими листами самопроголошена «ДНР» через «міністерство 
закордонних справ» повідомила дві судноплавні компанії про те, що їхні судна зазнали 
«насильницького заволодіння рухомим майном із примусовим перетворенням у 
державну власність» без будь-якої компенсації власникам. 
Перше захоплене судно належить ліберійській компанії Smarta Shipping та прибуло до 
порту Маріуполя 21 лютого для завантаження металом. Екіпаж із 19 осіб було 
примусово доставлено російськими військовими до Донецька й за місяць звільнено. 
Компанія назвала арешт незаконним і таким, що суперечить усім нормам міжнародного 
права. Інше судно – панамське Blue Star. 
За даними Міжнародної морської організації Судноплавного агентства ООН, в 
українських портах залишаються заблокованими понад 80 іноземних суден. Деякі з них 
– на окупованих територіях РФ. 

|https://reut.rs/3PJuUub 
 
У Маріупольському районі окупанти продовжують красти врожай українських 
агропідприємств. Фермерам дозволено збирати зерно виключно на умовах передачі 
100% врожаю на реалізацію т.зв. "ДНР".  

|https://t.me/andriyshTime/1784 

 
3 липня мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив про смерть водолазу гідроцеху 
Запорізької АЕС Андрія Гончарука. 29 червня окупанти жорстоко побили досвідченого 
та професійного співробітника атомної станції за те, що він відмовився брати участь в 
організованій ними провокації. 
Російські військові звинувачували працівників у зберіганні зброї на території станції та 
під тортурами вибивали в них «зізнання» в тому, що ще в березні вони скинули в 
бетонні чаші охолоджувальних басейнів зброю - вибухівку або снаряди. Під цим 
приводом окупанти наполягали на осушуванні охолоджувальних басейнів та перевірці 
його чаш, а також зупинці помп, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. 
В «Енергоатомі»1 зазначили, в разі, якщо це станеться, системи безпеки найбільшої в 
Європі атомної станції залишаться без охолодження, що є серйозним порушенням та 
може загрожувати ядерній безпеці. Згодом росіяни могли б помістити в бетонні чаші 
вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю, а потім звинуватити в цьому працівників 
ЗАЕС або її захисників і зробити це формальним приводом для запрошення на станцію 
представників МАГАТЕ задля пред'явлення цих «фактів». 
Після відмови Андрія Гончарука пірнати в бризковий басейн АЕС, його жорстоко 
побили. У стані коми чоловіка було доставлено до лікарні, де, не приходячи до тями, 
він помер від отриманих численних травм.  

|https://t.me/orlovdmytroEn/640 
|https://t.me/energoatom_ua/7683 

 
16-річного Владислава Буряка, сина голови Запорізької районної держадміністрації 
Олега Буряка, якого окупанти викрали на блокпості три місяці тому, вдалося звільнити 
з російського полону. Хлопця викрали під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з 
окупованого Мелітополя до Запоріжжя. 
Влад розповів, що, перебуваючи в камері, він чув крики та стогін затриманих під час 
тортур. До його обов'язків входило прибирати в кімнаті, де катували людей - витирати 

___________________  
1 Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» - державне підприємство, що є 

оператором усіх діючих атомних електростанцій України, а також найбільшим виробником 
електроенергії на території України 
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кров, мити ганчірки, міняти воду. "Я добре запам'ятав момент, коли я входжу в цю 
кімнату, а там людина просто висить під стелею на дротах, і з неї капає кров", - згадує 
Влад.  

|https://bit.ly/3S3r1Su 
|https://bit.ly/3z96yTv 

 

 
 
 

З краєзнавчого та художнього музеїв Маріуполя було вкрадено оригінали картин 
Айвазовського та Куїнджі, унікальні ікони та історичні артефакти. Музеї залишилися без 
колекцій, які є культурною спадщиною міста та регіону. 

|https://t.me/mariupolrada/10129 
 

Багатодітна родина, яка проживає в селі Садове Херсонської області, виїхавши на 
підконтрольну українській владі територію, розповіла про безчинства, які творили 
російські солдати в окупованому селі.  
За їхніми словами, росіяни проводили обшуки, перевіряли телефони, забирали всю 
побутову техніку, викрадали автомобілі, мопеди, тягли дивани до залізниці, щоби 
переправити додому, пакували в мішки курей.    

|https://bit.ly/3J6xfwR 

 
Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу. На її територію 
завозиться важка техніка, зброя, у тому числі ракетні комплекси, з яких йдуть обстріли 
Нікополя, що розташований на іншому боці Дніпра. На території АЕС, як і раніше, 
знаходяться майже 500 російських військових. 

|https://t.me/energoatom_ua/8174 
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ВИКРАДЕННЯ 
ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ  

 
У Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ 
та організацій, начальників відділів та директорів департаментів місцевих органів 
виконавчої влади. Це пов'язано зі спробами окупаційної адміністрації «вмовити» їх піти 
на співпрацю з окупантами та повернутися на колишнє робоче місце задля поновлення 
роботи відповідної організації чи служби. 

|https://t.me/DIUkraine/830 

 
Як повідомляє Ірина Венедиктова (Генеральний прокурор України з 17 березня 2020 
року до 19 липня 2022 року), з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці 
Херсонської області зафіксували факти викрадення або зникнення 457 осіб.  
Наразі слідству відомо про звільнення 306 громадян. Окупанти продовжують 
незаконно утримувати 151 особу, серед яких депутати місцевих рад, директор 
Новокаховського ліцею, Херсонський міський голова, 8 правоохоронців та інші 
громадяни. 

|https://www.facebook.com/irina.venediktova.31  

 
За інформацією Асоціації міст України, одна жінка та семеро чоловіків, які є міськими, 
сільськими та селищними головами, перебувають у полоні в російських окупантів2. 

|https://bit.ly/3oxc8do 

 

 
 

___________________  
 2         Інформація щодо звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича, 

що була розміщена у попередньому бюлетені (16-30 червня 2022 року), не підтвердилась. 
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ФІЛЬТРАЦІЙНІ ТАБОРИ 
ТА ДЕПОРТАЦІЯ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ  

 
За інформацією начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла 
Мізінцева, станом на 2 липня з початку війни на територію Росії з України і т.зв. «ЛНР» 
та «ДНР» було вивезено 2 265 057 осіб, з яких 356 884 – неповнолітні. 

|https://bit.ly/3PVVYGj 

 
У Маріуполі розпочато чергову хвилю перевірок та фільтрацій. Під час в'їзду до 
Маріуполя із Запорізької області навіть ті мешканці, які вже пройшли фільтрацію, 
підлягають додатковому допиту ФСБ. 

|https://t.me/andriyshTime/1680 
 
Маріупольська міська рада повідомляє, що у фільтраційних в'язницях т.зв. "ДНР" 
перебуває понад 10 тисяч мирних жителів міста. Відомо про існування чотирьох таких 
в'язниць – двох у Оленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці. Люди утримуються у 
нелюдських умовах, закриті в тісних камерах 2 на 3 метри по 10 осіб, практично не 
отримують воду та їжу. Прогулянки на свіжому повітрі не передбачені. Затримані не 
мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним 
формам тортур – від психологічних до фізичних. 

|https://t.me/mariupolrada/10079  

 
Американська газета The New York Times наводить слова заступника голови місії США 
при ОБСЄ Кортні Остріан про те, що окупанти створили не менше 18 «фільтраційних 
таборів» для українців, які розташовані на окупованих територіях України та прилеглих 
до них регіонах РФ. Табори діють у школах, на території спортивних та культурних 
установ. Остріан порівняла процес "фільтрації" українців та їхнє подальше вивезення до 
Росії з масовими депортаціями сталінського часу. 

|https://nyti.ms/3S5BzAl 
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ПРИМУСОВА 
МОБІЛІЗАЦІЯ 
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 
За інформацією Маріупольської міської ради, до окупаційної адміністрації міста 
надійшло розпорядження про початок відкритої мобілізації чоловіків до армії т.зв. 
«ДНР» у середині вересня після проведення референдуму про приєднання до Росії. 
Першочергово підлягати призову будуть студенти «університетів» Маріуполя, 
некваліфіковані робітники, зареєстровані на металургійному комбінаті імені Ілліча, 
співробітники правоохоронних органів, які добровільно перейшли на роботу до «поліції 
ДНР». Від мобілізації на першому етапі планують звільнити працівників 
Маріупольського порту, залізниці, залучених на ремонтних базах військової техніки, 
представників деяких категорій комунальних служб. 
Влада Маріуполя закликає всіх мешканців міста, а особливо чоловіків, виїжджати з 
окупованого міста, за будь-яку ціну уникати офіційних реєстрацій та сумнівних 
«працевлаштувань»; у разі примусової мобілізації здаватися в полон за першої 
можливості.  

|https://t.me/andriyshTime/1779 

 
За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, російські 
військові проводять ротацію, залучаючи місцевих мешканців окупованих 
Сєвєродонецька та Лисичанська. Відомі випадки, коли чоловіків запрошують на роботу, 
наприклад, у водоканал, а за кілька днів вони отримують повістку.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/4081 
 
У Маріуполі йде набір співробітників на роботу до МНС т.зв. «ДНР» у якості саперів, 
водолазів-саперів, водіїв-саперів, рятувальників. Враховуючи вимоги до кандидатів на 
вакантні посади (вік від 18 до 35 років, придатність до військової служби), можна 
припустити, що під приводом працевлаштування триває процес прихованої мобілізації.  

|https://t.me/andriyshTime/1711 
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ПРОПАГАНДА ТА 
НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ  

 
У Старобільську запрацював пункт видачі російських паспортів, у якому також 
здійснюватиметься приймання документів на отримання російського громадянства. 

|https://bit.ly/3ODwgFz 

 
Вчителів Маріуполя відряджають до Росії для проходження атестації на знання історії 
РФ, без якої вони не будуть допущені до роботи. Водночас в умовах нестачі 
педагогічних кадрів діє неофіційна заборона на виїзд вчителів із міста.  

|https://t.me/andriyshTime/1681 
 
У Мелітополі 160 випускникам багатопрофільного коледжу вручено перші дипломи 
російського зразка. За словами голови окупаційної адміністрації Мелітополя Галини 
Данильченко, далі вони можуть продовжити навчання в Мелітопольському 
«державному університеті» або в російських вишах.  

|https://bit.ly/3bbfe3Y 

 
На окупованих територіях Запорізької області розпочато поширення пропагандистської 
газети «Запорізький вісник». Також на вулицях міст з'явилися білборди із цитатами 
президента РФ. 

| https://bit.ly/3cMq1Sn 

 

      
 
 
 



 
 
 

 
9 

Інформаційний бюлетень  / /  01-15 липня 2022 

За словами радника голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутата 
Херсонської обласної ради Сергія Хланя, російські паспорти здебільшого оформлюють 
люди віком від 60 років. На відео, яке демонструють російські ЗМІ, видно, що молоді в 
чергах за паспортом країни-агресора практично немає. За наявності незначної частини 
населення, що налаштована проросійськи, паспорти РФ отримують люди, які 
опинилися на межі виживання. Висока ймовірність того, що їх використовують для 
проведення псевдореферендуму щодо приєднання до РФ. 

|https://bit.ly/3PJuWSP 

 
У Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада змушує громадян України 
відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садків, які працюють за російськими 
навчальними програмами. У них викладають вчителі та вихователі, що приїхали з РФ. 
У випадку незгоди батьків «адміністрація» погрожує вилучати дітей із сімей та 
оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними 
заходами – чоловіків направляти у т.зв. «армію ДНР», жінок - на комунальні роботи, 
пов'язані із прибиранням міста. 

|https://t.me/DIUkraine/836  

 
Російський Червоний Хрест, який є невід'ємною частиною Міжнародного Червоного 
Хреста, запускає програму підтримання постраждалих від «Української кризи». Саме 
так, на його думку, називається розв'язана РФ агресивна війна проти України.  

|https://t.me/andriyshTime/1697   
|https://www.redcross.ru/activity/programmy-pomoshchi-pri-chs/614    

 
 
 

 
 
 
 
У Херсоні поширюється другий номер російської газети «Наддніпрянська правда», 
наклад якої збільшений у чотири рази порівняно з першим випуском та становить 40 
тисяч примірників. Серед заголовків газети – «Херсон получит: паспорта, связь, 
российские банки», «Новости СВО [специальной военной операции]», «Профсоюз 
постоянно беспокоился о правах трудящихся». 

|https://t.me/DIUkraine/883  
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У Маріуполі для забезпечення явки на псевдореферендумі щодо приєднання до РФ 
окупаційні адміністрації відновили збір особистих даних мешканців міста під час 
подання заяв про відновлення житла. Водночас повідомляють, що питання 
компенсацій або відновлення буде вирішено після референдуму. 
Було зібрано активних громадян - голів ОСББ, вуличних та квартальних комітетів, яким 
наказали терміново провести перепис мешканців будинків, у тому числі й тих, що 
виїхали з міста. Інакше загрожують не ремонтувати пошкодження та не надавати житло 
замість зруйнованого. На телефони маріупольців масово почали надходити 
повідомлення з проханням надати особисту інформацію, включно із паспортними 
даними.  

|https://t.me/andriyshTime/1710  

 

 
 

На території Херсонської області відключили відеосервіс Youtube та соціальну мережу 
Instagram. Про це повідомив колаборант, т.зв. прессекретар окупаційної військово-
цивільної адміністрації Херсонської області Сергій Мороз. 

|https://t.me/morozsergey75/227  

 
"Волонтери" гуманітарного штабу від урядущої російської партії "Єдина Росія" 
організували роздачу жителям Херсона телевізійних тюнерів, які дають можливість 
дивитися російські пропагандистські канали.  

|https://bit.ly/3zza9fa 

 
Стела на в'їзді в окуповане місто Сєвєродонецьк була перефарбована в кольори 
російського триколору.  

|https://t.me/rian_ru/170555  
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За інформацією «Енергоатому», російські військові силою змусили керівництво 
Запорізької АЕС допустити відомого російського блогера-пропагандиста разом із 
представником російської державної компанії з атомної енергії «Росатом» у супроводі 
озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції 
та інших приміщень з обмеженим доступом. Планується організація зйомки сюжету про 
успішну роботу захопленої ЗАЕС із примусовою участю українського персоналу у 
пропагандистських інтерв'ю. 

|https://t.me/energoatom_ua/8013 

 
 
 
 

ГУМАНІТАРНА 
СИТУАЦІЯ  
В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 
 

 
Проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до 
повернення «натурального обміну» в місцевих магазинах – товари відпускаються в 
обмін на інші товари. Водночас продавець щоразу окремо домовляється із покупцем 
про курс такого обміну.  
Фіксуються численні випадки продуктових кредитів, коли продавці в продуктових чи 
господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%. 

|https://t.me/DIUkraine/830  

 
Жителі селища Волонтерівка (Маріуполь), у якому проживає понад 700 осіб, включно з 
майже 200 дітьми, вийшли на протест через відсутність води, світла та небажання 
вирішувати ці проблеми окупаційною адміністрацією. 

|https://t.me/andriyshTime/1714  

 
У Сєвєродонецьку відсутні централізоване водопостачання, газо- та 
електропостачання, не працюють очисні споруди та насосні станції. Висока температура 
повітря, поховані тіла на подвір'ях будинків наближають місто до гуманітарної 
катастрофи.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/4121  

 
Повноцінно відновлено роботу Маріупольського морського порту. Окремою лінією 
подано електрику та розблоковано головний канал. Порт готовий до вивезення 
української продукції та зустрічі військових вантажів.  

|https://t.me/andriyshTime/1718  

 
У Маріуполі продовжується знесення будинків. Обіцяний перелік будинків під знесення 
не оприлюднено. Як наслідок, мешканці не можуть заздалегідь підготуватися – забрати 
свої речі та меблі, передбачити місця для їхнього зберігання. 

|https://t.me/andriyshTime/1718  
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У мікрорайоні Східний Лівобережного району Маріуполя без обстеження стану труб та 
попередження мешканців зачинити крани окупанти на одній із вулиць дали воду. У 
результаті велика кількість багатоповерхових будинків виявилася із затопленими 
підвалами та квартирами. 
Жителі скаржаться, що їхній мікрорайон найбільше страждає від браку водопостачання, 
оскільки на його території немає ані джерел, ані колодязів. Йдеться навіть не про запаси 
води для побутових потреб – прання та купання, елементарно не вистачає питної води 
для приготування їжі. 
Проблема доступу до води залишається головною проблемою міста. Мешканці 
Маріуполю змушені долати кілометри, щоби потрапити до черг у пунктах набору води. 
Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодязі, де вона з'явилася після 
невдалих спроб запустити водопостачання. Загалом доступ до води мають до 3% 
мешканців міста. 

|https://t.me/andriyshTime/1693  
|https://t.me/andriyshTime/1808  

 

    
 
 
Внаслідок пошкодження магістрального газопроводу без газу залишилися населені 
пункти Мелітопольського, Василівського, Пологівського та Приморського районів 
Запорізької області, серед яких міста Енергодар, Мелітополь, Василівка, Дніпрорудне 
та інші. Ремонтні роботи на цей момент провести неможливо через незгоду військових 
РФ допустити аварійну бригаду на місце ушкодження та забезпечити режим тиші. 

|https://bit.ly/3bciJai 

 
В окупованому Маріуполі поширюється міф про те, що металургійний комбінат імені 
Ілліча «купила китайська компанія», у зв'язку з чим маріупольців закликають йти 
працювати на розчищення заводських завалів спочатку безкоштовно з подальшим 
гарантованим працевлаштуванням і виплатою високої заробітної плати. Радник 
Маріупольського міського голови Петро Андрющенко наголошує, що ці запевнення є 
брехливими і винятково мають на меті наймання безоплатної робочої сили.  

|https://t.me/andriyshTime/1779 

 
За інформацією ГУР МО, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області 
окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна. Для організації процесу 
було створено т.зв. "Державну унітарну компанію". Її діяльність безпосередньо 
контролює колаборант Євген Балицький, голова окупаційної адміністрації Запорізької 
області. Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна було «націоналізовано» 
припортовий елеватор підприємства «Нова Хортиця» в Бердянську, завантажувальний 
комплекс підприємства «Аскет Шиппінг» у порту Бердянська, елеватори підприємств 
«Кернел», «Оптімус» та інших зернотрейдерів. 

|https://t.me/DIUkraine/871 
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СИТУАЦІЯ 
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ, 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
У Луганську, Антрациті та Алчевську розпочали роботу пункти видачі російських 
паспортів. Раніше мешканці т.зв. «ЛНР» могли отримати російський паспорт за 
спрощеним порядком лише на території РФ. В алчевському пункті також 
здійснюватиметься приймання документів на отримання російського громадянства. 

|https://tass.ru/obschestvo/15227263  
|https://tass.ru/obschestvo/15177423  

  
1 липня набув чинності новий Кримінально-виконавчий кодекс т.зв. «ДНР», згідно з 
яким скасовано мораторій на виконання смертних вироків.  

|https://www.gazeta.ru/social/news/2022/07/12/18115028.shtml  
|https://bit.ly/3Bh8Z9n 

 
Рухом опору на окупованих територіях «Жовта Стрічка» оголошено початок 
безстрокової акції «Крим – час додому». Перші листівки з'явилися в Сімферополі. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/485  
|https://t.me/yellowribbon_ua/488  
|https://t.me/yellowribbon_ua/504  

 

       
 
 
Т.зв. «суд ДНР» ухвалив перший вирок українським військовим, які захищали Україну 
від російського вторгнення. Бійців «Азова» Костянтина «Фокса» Нікітенко та його 
товариша по службі Миколу з позивним «Фрост» засудили до страти. 

|https://bit.ly/3BC8gzV 

 
Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов підписав указ «про призовні 
комісії з мобілізації громадян у Республіці Крим». Документ передбачає створення 
призовних комісій у муніципалітетах, а також визначає їхні функції в мирний час та на 
випадок мобілізації. Як повідомляє т.зв. «Військовий комісар Криму», указ аніяк не 
пов'язаний із проведенням «спеціальної військової операції в Україні». Представництво 
Президента України в Автономній Республіці Крим наголошує, що зазначені кроки 
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окупаційної адміністрації свідчать про готовність РФ провести мобілізацію на тимчасово 
окупованій території та закликає мешканців півострова зробити все можливе, щоб 
уникнути будь-якої участі у військових формуваннях країни-агресора.  

|https://www.crimea.kp.ru/daily/27414/4613013  
|https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/404441455063219  

 
У Донецьку ситуація з водопостачанням залишається складною, у більшості районів 
вода подається раз на кілька днів на 2-4 години. За словами місцевих жителів, стабільно 
вода йде лише у центральному Ворошилівському районі, а найпроблемнішими є 
Будьонівський та Пролетарський – вода подається раз на 3 дні, але недостатній тиск у 
системі не дає змогу їй доходити навіть до 2-го поверху багатоквартирного будинку. 
Жителі багатоповерхівок спускаються на нижні поверхи, по черзі набирають воду або 
проводять шланг із підвалу. Прати речі донеччани змушені або вручну, або заливаючи 
воду з банок у пральні машини. Під час зливи мешканці міста намагаються у ємності 
набрати дощову воду для побутових потреб. 

|https://www.radiosvoboda.org/a/gittya-v-donetsky/31924740.html 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/31238  

 

 
 

Т.зв. «мер» Донецька Олексій Кулемзін заявив, що в липні телефонний код міста буде 
змінено з українського +38 062 на +7 856. 

|https://bit.ly/3Bpnbx1 

 
В окупованому Криму невідомі розповсюджують листівки з погрозами, адресовані 
російським загарбникам. 

|https://bit.ly/3Q0JWeC 
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У т.зв. «ЛНР» було створено штаб із підготовки до референдуму щодо включення 
псевдореспубліки до складу РФ. 

|https://www.donetsk.kp.ru/daily/27419.5/4618795 

 
Із 7 липня мешканцям Ленінського району Донецька видаватиметься бутильована вода 
на кожного зареєстрованого члена сім'ї за наявності паспорта та свідоцтва про 
народження дітей.  

|https://t.me/uniannet/63147  

 

 
 
 
 
 
 

ОПІР УКРАЇНЦІВ 

РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 
 
В окупованих містах (Херсон, Новотроїцьке, Таврійськ, Генічеськ, Мелітополь, Луганськ) 
партизани продовжують розповсюджувати українську символіку – розвішують синьо-
жовті стрічки, розміщують наклейки із зображенням українського прапора. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/569 |https://t.me/yellowribbon_ua/556 
|https://t.me/yellowribbon_ua/541 |https://t.me/yellowribbon_ua/493  
|https://t.me/yellowribbon_ua/476 |https://t.me/yellowribbon_ua/521 
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Партизани Куп'янська Харківської області, Херсона та Маріуполя розповсюджують 
листівки проти російських окупантів та колаборантів. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/29457 |https://t.me/uniannet/62779 
|https://t.me/yellowribbon_ua/491          |https://t.me/rf200_nooow/7791  
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Літній чоловік з інвалідністю, одягнувши вишиванку та включивши гімн України, у День 
свого народження проїхав на своєму візку вулицею окупованого Херсона. 

|https://bit.ly/3PZ2T1r 

 

 
 
 

У Луцьку восьмирічний школяр Савелій, який переїхав до міста з Бучі, грає в шахи з 
перехожими на гроші. Усі виграні кошти хлопець віддає волонтерам на допомогу ЗСУ.  

|https://bit.ly/3cGeuUO 

 

 
 

 
Популярний український гурт «ТНМК» презентував пісню «Енергодар – це Україна», 
присвячену тимчасово окупованому Енергодару Запорізької області. 

|https://www.youtube.com/watch?v=Kv25wIzQISE  

 
Рухом опору на окупованих територіях «Жовта Стрічка» розпочато безстрокову акцію 
«Стоп Референдум», яка передбачає активне поширення листівок, зав'язування жовтих 
стрічок у населених пунктах, взятих російською армією. Відповідні «послання» для 
окупантів почали з'являтися в Херсоні, Донецьку, Мелітополі, Бердянську.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/469  
|https://t.me/yellowribbon_ua/573 
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У Херсоні партизанами втретє було повішено опудало російського солдата, що 
символізує майбутнє окупантів.  

|https://bit.ly/3cHbyHu 
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У Маріуполі на воротах гуманітарного штабу в колишньому торговому центрі «Метро» 
невідомими було закріплено прапор РФ із погрозами на адресу російських окупантів. 

|https://t.me/andriyshTime/1680  

 

 
 
 

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

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

 

      
Робота волонтерів із розбору завалів у Тростянці Сумської області 

 
 
 


