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ПРОПАГАНДА ТА 
НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ  
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ  
 

На тимчасово окупованих територіях України Росія почала просувати радянську 
ідеологію – від встановлення пам'ятників Леніну до мітингів із пропагандистськими 
закликами. На фото – Мелітополь 1 травня. 

|https://t.me/uniannet/51384 
 

     
 
Низка приватних підприємств Ростовської області отримують замовлення на 
виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку 
установ, які отримають нові «атрибути» входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи 
та адміністративні установи. На замовлених штампах і печатках міститься напис: 
«Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация». 

|https://t.me/DIUkraine/439 

 
У Херсоні через недовіру до місцевих педагогів окупаційною адміністрацією 
організовано приїзд вчителів із РФ, яких селять у зайнятих солдатами квартирах.  

|https://bit.ly/3LNEt8u 

 
РФ створює інформаційну блокаду у Маріуполі. Окупанти не дозволяють мешканцям 
міста вести фото- та відеозйомку. Дозвіл на неї мають лише пропагандисти та 
«волонтери» від ФСБ. У зв'язку з цим у відкритих джерелах з'являються лише кадри 
"вдячних маріупольців" або відео, швидко зняті з вікон автомобілів.  

|https://t.me/andriyshTime/604 
 
У Маріуполі триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, під час якої на 
російському телебаченні демонструються сюжети про «радість» місцевих жителів від 
зустрічі з окупантами. Для підготовки матеріалів Маріуполь відвідував російський 
пропагандист Володимир Соловйов та голова т.зв. «ДНР» Денис Пушилін.  

|https://t.me/uniannet/52075 
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 У зруйнованому Маріуполі окупантами розповсюджуються пропагандистські газети. 
|https://t.me/uniannet/51457 

 
 

 
 
 
На Донеччині окупанти прибирають дорожні вказівники українською мовою і 
встановлюють російською. Також триває процес повернення населеним пунктам 
«радянських» назв.  

|https://t.me/mariupolrada/9527  

|https://t.me/andriyshTime/661  

 

    
 
 

У місті Сорокіне (раніше – Краснодон), що перебуває під контролем «ЛНР», громадян 
України, переміщених з нещодавно окупованих територій, змушують оформляти 
паспорти «псевдореспубліки». Подавши заяву на оформлення паспорта т.зв. «ЛНР» 
можна отримати виплати в рублях, продуктові набори і медичну допомогу. З людьми 
проводяться «профілактичні бесіди» про те, що у разі відмови від «громадянства» 
переселенці втратять будь-які засоби для існування і до них будуть застосовані 
репресивні заходи.  

|https://t.me/DIUkraine/450 

  
У школах Маріуполя збільшено кількість годин навчання російській мові.  

|https://bit.ly/3NzD5rr 
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У тимчасово окупованому Мангуші Донецької області російські окупанти демонтували 
пам'ятник гетьману Петру Конашевич-Сагайдачному, а також кам'яний хрест біля 
меморіалу загиблим у Другій світовій війні. Російські пропагандистські ЗМІ подали 
знесення як демонтаж монументів, встановлених за участю "неонацистського 
батальйону "Азов". 

|https://t.me/andriyshTime/721  

|https://t.me/rian_ru/162192  

 

 
 
 

У центрі Севастополя відкрилася виставка фотографій російських військових 
кореспондентів, на якій нібито ілюструються «злочини нацистів» та ЗСУ у Маріуполі. 
Зокрема, під фото із руйнуваннями драматичного театру зазначено, що він «підірваний 
силами ЗСУ з метою провокації». У квітні експерти ОБСЄ опублікували доповідь, в якій 
йшлося про те, що вони не знайшли підтвердження російським заявам про причетність 
батальйону «Азов» до удару по драмтеатру в Маріуполі. 

|https://t.me/agentstvonews/478 

 

 
 
 

9 травня у Маріуполі окупантами було влаштовано святкування Дня перемоги, під час 
якого учасники заходу на чолі з лідером т.зв. «ДНР» Денисом Пушиліним пронесли 
однією з вулиць Маріуполя полотно у кольорах георгіївської стрічки. Напередодні у 
місті проводилося термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих та 
нерозірваних російських боєприпасів.  
«Святкування» 9 травня відбулося і в інших окупованих містах – Херсоні, Скадовську, 
Енергодарі, Мелітополі. За інформацією ЗМІ, на урочисту ходу в містах було звезено 
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мешканців з навколишніх сіл, Криму, Луганська. Колони йшли в оточенні озброєних 
російських військових із автоматами. 

 |https://t.me/andriyshTime/759  

|https://bit.ly/3PAWKJz   

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/9/7345006 

 

    
 
 
 

 
 

БЕЗЧИНСТВА 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ 
 

 У Сватовому Луганської області російські окупанти обстріляли будинок місцевого 
фермера з БТР за те, що чоловік виступив проти нових правил, за якими вся фермерська 
техніка тепер переходить у комунальну власність, та відмовився віддавати свою 
сільгосптехніку до так званого «колгоспу». 

|https://t.me/luhanskaVTSA/2235  

 
На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові знищують 
пам'ятки археології – на курганах, споруджених скіфами 2500 років тому, які є 
найвідомішими пам'ятками стародавньої історії Причорноморських степів, солдати 
облаштовують вогневі позиції.  

|https://t.me/uniannet/48322  

 
Російські окупанти вивезли 27 одиниць дорогої сільськогосподарської техніки з 
Мелітополя до Чечні, про що стало відомо завдяки оснащенню комбайнів системами 
GPS.  

|https://bit.ly/3MLtCgB 

 
За повідомленням служби безпеки заводу «БІОЛ» (м. Мелітополь), який є провідним 
українським виробником литого посуду з алюмінію та чавуну, 3 травня на підприємство 
явилися озброєні військовослужбовці РФ, які після обшуку вивезли всю продукцію та 
техніку.  

|https://bit.ly/3LFrQMU 
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З Пологівського олійноекстракційного заводу в Запорізькій області російські солдати 
вивозять до РФ соняшникову олію, яку підприємство готувало на експорт. Варто 
зазначити, що завод є одним із найбільших бюджетоутворюючих підприємств регіону, 
а Україна – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, нестачу якої 
вже починають відчувати іноземні партнери.  

|https://www.facebook.com/watch/?v=5107452386037741 

 
За інформацією Запорізької обласної прокуратури, російськими військовими та 
представниками окупаційної адміністрації з Мелітопольського краєзнавчого музею 
було вкрадено історико-культурні цінності, серед яких – колекція скіфського золота, 
знайденого археологами у 50-х роках двадцятого сторіччя.  

|https://t.me/pgo_gov_ua/4060  

 
У Херсоні представники Росгвардії РФ захопили приміщення інтернет-провайдера 
"Статус", відключили все комунікаційне обладнання та погрозами змушують 
керівництво компанії підключатися до кримської мережі, підконтрольної російським 
спецслужбам.  

|https://t.me/dsszzi_official/3461  

 
У Мелітополі напередодні 9 травня окупанти під виглядом пошуку партизанів та 
диверсантів зламували квартири й гаражі та проводили обшуки. Жителі мікрорайону 
«Авіагородок» повідомляли про те, що російські військові зрізали замки на гаражах 
цивільних осіб або виривали двері, чіпляючи їх тросом до машини. Якщо під час обшуку 
з'ясовувалося, що технічний паспорт на автомобіль знаходиться в іншому місті, 
транспортний засіб вилучався на користь армії РФ.  

|https://t.me/riamelitopol/54436 

 
До окупованого Херсону прибула група вербувальників, до якої входять співробітники 
ФСБ, офіцери «міністерства держбезпеки ДНР» та представники приватної військової 
компанії «Ліга» (раніше – «Вагнер») із завданням знайти людей, які погодяться 
працювати у спецслужбах т.зв. "ДНР".  
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, за час 
перебування зазначеної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного 
населення. Близько 120 жителів Херсона було викрадено. Нині їхнє місцезнаходження 
невідоме.  
12 травня зазначена група прибула до місцевого слідчого ізолятора, де проводила так 
звану «мобілізацію» серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з 
автоматичної зброї. 

|https://bit.ly/3LIbKC5  

 
На окупованих територіях продовжуються тортури викрадених людей. Так, кілька 
тижнів у російському полоні провів Віктор Маруняк, староста Старої Збур'ївки на 
Херсонщині. Чоловік розповів, що йому не давали їсти, роздягали, приставляли пістолет 
до голови, вимагаючи інформацію, погрожували втопити в річці, били руками, ногами, 
ціпками, застосовували електричний струм. Після визволення у Маруняка було 
діагностовано запалення легенів, перелом дев'яти ребер, на тілі були численні рани.  

|https://bit.ly/3LLMriF  
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 ВИКРАДЕННЯ 
ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ 

 
Станом на 11 травня на тимчасово окупованих територіях Запорізької області 
підтверджено 271 випадок викрадення людей. За інформацією голови Запорізької 
військової обласної адміністрації Олександра Старуха, у заручниках перебуває 118 осіб, 
звільнено – 153.  

|https://t.me/starukhofficial/3139  

 
 

1 травня  На центральному російському телебаченні було показано 
пропагандистський ролик за участю Михайла Панкова – водія 
автобуса, якого 29 квітня було взято в полон російськими 
військовими після обстрілу евакуаційної колони у Попасній. 
Михайла змусили сказати, що українська влада не займається 
евакуацією людей і кинула мирних жителів. 

|https://bit.ly/3skOxyW 

  

2 травня У селі Чорнобаївка Херсонської області після захоплення 
російськими військовими сільської ради було викрадено 
заступника голови Євгена Родіонова. Того ж дня у будинку 
сільського голови Ігоря Дударя окупантами було проведено 
обшук, під час якого йому було завдано тілесних ушкоджень.  

З 2 травня сільський голова перебуває у тяжкому стані у лікарні, а 
за медичною установою ведеться нагляд російськими солдатами. 
Євген Родіонов провів у полоні понад 10 днів, був звільнений 14 
травня. 

|https://www.facebook.com/100064747567310/posts/362668262568090 
|https://bit.ly/38MMayt 
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9 травня В окупованій російськими військами Новій Каховці біля свого 
будинку було викрадено футбольного тренера Ірину Петрову. 
Кілька чоловіків у стані алкогольного сп'яніння, які були у 
цивільному одязі з георгіївськими стрічками, схопили жінку та 
силою доставили її до відділення поліції. Імовірна причина 
затримання – проукраїнська позиція Ірини, її участь у 
антиросійських мітингах після окупації Херсонської області. 13 
травня Ірину Петрову було звільнено.  

|https://bit.ly/3MLurpH 
|https://bit.ly/3Gg4w7g 

10 травня У селі Семенівка Запорізької області російські окупанти викрали 
двох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій - 
Олександра Кравця та Сергія Іваненка, які раніше працювали у 
зоні АТО. 

|https://bit.ly/3sX0A5P 

11 травня Зі свого будинку російські солдати викрали директора 
фермерського господарства «Акант», колишнього депутата 
Херсонської обласної ради Віктора Помазнюка. Імовірно, чоловік 
утримується у відділенні поліції у Новій Каховці.  

|https://bit.ly/3LQpQ4q 
 

15 травня З відділення Новокаховської поліції було звільнено мешканця 
Каховки Олександра Герасимова, який провів у полоні майже 
місяць - 19 квітня Олександра було викрадено 
військовослужбовцями РФ на блокпосту під час його руху в 
автобусі за маршрутом Каховка-Нова Каховка. 

|https://bit.ly/3GghtOy 

 
 

 
ФІЛЬТРАЦІЙНІ ТАБОРИ 

ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕРОРУ З БОКУ РФ 
 

У селах Безіменне та Козацьке Новоазовського району Донецької області діють 
фільтраційні табори, до яких примусово вивозять мешканців Маріуполя. Є відео 
підтвердження факту діяльності такого табору у школі у с. Безіменне. У середині квітня 
російські військові з формального приводу проведення фільтрації примусово вивезли 
до школи близько двох тисяч чоловіків із селищ Маріуполя – Гугліно, Мирний та 
Волонтерівка. Особисті речі брати не можна, паспорти та інші документи, що 
засвідчують особу, було вилучено. 
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Чоловіки були розміщені у приміщенні школи та клубу у с. Безіменне, покидати 
територію яких без конвою російських солдатів заборонено. Умови утримання жахливі 
– деякі люди змушені спати на підлозі в коридорах, у школі є лише одна раковина з 
холодною водою на всіх, харчування тричі на день «тюремною» юшкою, медична 
допомога не надається. Відсутність гігієни як такої викликає різні захворювання серед 
утримуваних. У школі було зафіксовано перший випадок туберкульозу. 
Перевірка відбувається двічі на день – вранці та о дев'ятій вечора. У разі відсутності 
когось із утримуваних окупанти обіцяють посилювати тортури та вдаватися до 
розстрілів. Були окремі спроби залишити територію школи, але схоплених чоловіків 
було затримано та побито. 
Усіх утримуваних, включно з хворими та людьми з інвалідністю, залучають на роботу з 
благоустрою у селі Безіменне та місті Новоазовськ під конвоєм російських військових. 
Окупанти зазначають, що ще не вирішили подальшої долі затриманих чоловіків – 
використовувати людей як робочу силу на розборі завалів Маріуполя чи мобілізувати 
до армії окупантів. 

|https://t.me/andriyshTime/662 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/16632 

 

     
 
  
Українців, які не пройшли фільтрацію у таборах під Маріуполем та визнані 
"неблагонадійними", російські солдати доставляють до приміщення колишньої 
виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області або у відому в'язницю "Ізоляція" 
у Донецьку.  
Мінімальний термін ув'язнення – 36 діб. 
Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, Національної 
гвардії та інших правоохоронних органах. В ній тримають родичів військових, колишніх 
правоохоронців, активістів, журналістів, людей, які мають патріотичні татуювання, або 
які просто викликали підозру. 
Людей утримують у нелюдських умовах – за планового ліміту колонії 850 осіб, за 
словами свідків, на даний момент там утримується не менше 3 тисяч осіб, переважно з 
Маріуполя та Маріупольського району. Люди не мають можливості лягти, вони змушені 
сидіти чи стояти. На день видається баклажка води на десятки людей, годують не кожен 
день, відвідування туалету можливо один раз на добу, прогулянки на відкритому повітрі 
не передбачені. Все це супроводжується багатогодинними допитами, тортурами, 
погрозами страти та примушуванням до співпраці. 
Після закінчення 36 днів деяких утримуваних звільняють, попередньо змусивши 
підписати якісь папери, імовірно - "про співпрацю". Непоодинокі випадки, коли люди 
після допитів зникають.  

|https://t.me/andriyshTime/818 
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Фільтраційні табори для українців діють і в Криму, неподалік адміністративного 
кордону. В українських громадян, насильно переміщених із тимчасово окупованої 
росіянами території материкової частини України, зокрема з Маріуполя та Херсонської 
області, відбирають паспорти та піддають «фільтраційним заходам». Чоловіків 
роздягають догола, шукають татуювання на тілі, які б свідчили про приналежність до 
ЗСУ. Після проходження фільтрації людям видають документ про тимчасовий притулок, 
не повертаючи паспорти, тому вони фактично не можуть виїхати з території півострова 
чи РФ. 

|https://bit.ly/3z5XZua 

 
 
 

 
 

ДЕПОРТАЦІЯ  
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 
За інформацією начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла 
Мізинцева, станом на 10 травня з початку війни на територію Росії з України і т.зв. «ЛНР» 
та «ДНР» було вивезено 1 208 225 осіб, з яких 210 224 – неповнолітні.  

|https://bit.ly/3PFPH2e 
 
Журналістами британського видання iNews було виявлено щонайменше 66 таборів у 
Росії, куди з окупованих територій було примусово вивезено українських громадян. 
Багато таборів розташовані за тисячі миль від їхніх будинків у найвіддаленіших 
куточках РФ, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло та Далекий Схід. Зважаючи на 
віддаленість населених пунктів та відсутність в українських громадян грошей, 
документів, телефонів, переїзд із цих територій для українців є практично 
нездійсненним завданням. 

|https://bit.ly/3lKuRkk 
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Понад 300 жителів Маріуполя було вивезено до селища Врангель, яке розташоване за 
кілька годин їзди від Владивостока. За словами депортованих людей, після 
проходження фільтрації на тимчасово окупованій території України, вже будучи в 
Таганрозі, за дуже обмеженого вибору міст РФ, куди їм пропонували переселитись, 
вони самі приймали рішення про переїзд на Далекий Схід, оскільки їм обіцяли пільгову 
іпотеку в рамках програми підтримки переселенців. Пізніше, багато хто з них говорив 
журналістам, що рішення було ухвалено в шоковому стані. 

|https://bit.ly/3LJOovV 
 

 
 

 
 

НОВОВВЕДЕННЯ 
ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ  

НА ТЕРИТОРІЯХ, ПІДКОНТРОЛЬНИХ 
РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ 

 
 У Маріуполі самопроголошена влада розпочала реєстрацію приватного житла. 
Формальна мета – визначення розміру компенсації за зруйноване житло, фактична – 
проведення інвентаризації та «легалізації» привласнення майна окупантами. З великою 
ймовірністю буде застосовано процедуру визнання майна безхазяйним або 
виморочним, яка була успішно випробувана у Донецьку.  

|https://t.me/andriyshTime/621 
 
Задля продовження здійснення підприємницької діяльності у Херсонській області 
окупанти змушують підприємців отримувати тимчасові дозволи на роботу від 
«військово-цивільних адміністрацій». При цьому всі проблемні питання, зокрема 
постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву 
комендатуру. 
Власники та працівники підприємств попереджені, що у разі припинення роботи чи 
порушення будь-яких вимог росіян, керівництво та персонал очікує зміна. Нових 
власників та співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації серед лояльних до 
них людей. 

|https://bit.ly/3z2nkFs 

 
Російськими окупантами було вивезено загалом 400 тисяч тон зернових культур із 
чотирьох тимчасово окупованих українських областей – Запорізької, Херсонської, 
Донецької та Луганської, що становить близько третини всіх запасів. В разі 
продовження такої тенденції у регіонах може виникнути загроза голоду.  

|https://www.youtube.com/watch?v=0nXu3fhANUk 
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Окупаційна влада офіційно роз'яснила маріупольцям порядок отримання дозволу на 
пересування: 
- проходження перевірки (фільтрації) в одному з райвідділів "МВС" у Мангуші, 
Новоазовську, Нікольському або у пунктах пропуску Мангуш чи Безіменне; 
- звернення з довідкою після перевірки до комендатури Маріуполя та отримання 
перепустки на пересування в межах окупованої частини Донецької області. 

|https://t.me/andriyshTime/705  
|https://t.me/andriyshTime/774  

 

 
 

1 травня на території Херсонської області та частини Запорізької зник стільниковий 
зв'язок усіх українських операторів та мобільний інтернет. За повідомленням 
представників Держспецзв'язку, ця проблема виникла через обрив волоконно-
оптичних магістральних ліній та відключення окупантами від електропостачання 
обладнання операторів у цих регіонах.  
Російськими пропагандистами було поширено фейки про те, що розпорядження 
відключити зв'язок дала українська влада. Британською IT-компанією NetBlocks було 
зафіксовано відключення Херсонської області від українських провайдерів та 
перенаправлення інтернет-трафіку регіону через російську інфраструктуру зв'язку.  
4 травня після ремонту українськими провайдерами оптичних кабелів було запущено 
роботу всіх трьох мобільних операторів. 

|https://t.me/dsszzi_official/3305  
|https://bit.ly/3GlQd1e   

|https://t.me/zedigital/1778  

 
За інформацією працівників Маріупольської міської ради, мешканці міста «за їжу» 
змушені розбирати завали зруйнованих будинків. Знаходження великої кількості 
людських тіл або їх фрагментів негативно впливає на фізичний та емоційний стан 
людей. За словами свідка, під кожним будинком, де він брав участь у розборах, було 
знайдено близько 80-100 трупів. 
Через те, що люди стали більше пересуватися містом, вони змогли побачити цілісну 
картину руйнувань інфраструктури та загибелі місцевих жителів, внаслідок чого стали 
нерідкими нервові зриви та істерики. 
Після масової відмови мешканців Маріуполя від «безкоштовного» розбору завалів та 
збору тіл загиблих стали функціонувати «республіканські центри зайнятості «ДНР», які 
пропонують цю роботу від 10 до 32 тисяч рублів. 

|https://t.me/andriyshTime/706  
|https://t.me/andriyshTime/732  

 
У Борівській громаді Харківської області окупанти перевіряють житло місцевих 
мешканців, господарські будівлі, горища та підвали; заселяються у порожні будинки 
та установи соціальної інфраструктури. Російські солдати переписують побутову техніку 
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у громадян. Зокрема, у своїх записах вказують, скільки телевізорів, пральних машин, 
холодильників, мікрохвильових печей має сім'я у своєму будинку. Цілі цього 
«перепису» невідомі. 
На території громади вже довгий час немає електроенергії, мобільного зв'язку, 
інтернету. Асортимент товарів у магазинах та аптеках дуже обмежений. 

|https://t.me/borova_gromada/961 
 
На дверних ручках квартир у Маріуполі мешканці вішають білі стрічки як знак, що «тут 
живуть люди» з метою захисту від мародерства та розселення окупантів.  

|https://t.me/andriyshTime/729  

 

 
 

 
Від голів ОСББ у Херсоні окупанти вимагають списки порожніх квартир, де планується 
розміщення переселенців, російських військовослужбовців та співробітників 
спецслужб. Жителів міста переконують, що просування з боку ЗСУ у напрямку Херсона 
не буде, і треба прийняти цю реальність та працювати під керівництвом "нової влади". 
За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути, 
із тимчасово окупованого Херсона виїхали близько 45% мешканців, а область залишив 
майже кожен п'ятий її мешканець.   

|https://t.me/uniannet/53268  
|https://t.me/DIUkraine/466 

|https://bit.ly/3Nv0nyG 

 
У будинках міста Кремінна Луганської області відсутнє світло та газ, у людей 
закінчуються продукти харчування. Воду подають на короткий проміжок часу протягом 
дня. 
У місцевих жителів окупанти забирають мобільні телефони для перевірки. Відомі факти 
затримання людей, про подальшу долю яких невідомо.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/2274 
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КОЛАБОРАЦІОНІЗМ 
 
Окупанти призначили головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області 
Євгена Балицького - депутата Запорізької обласної ради від Партії «Опозиційний блок», 
колишнього народного депутата від Партії регіонів. Раніше екс-помічницю Балицького 
Галину Данильченко було призначено росіянами "мером Мелітополя".  

|https://bit.ly/3PGSnwx 

 
Міському голові м. Буринь Віктору Ладуху, його заступнику та одному з депутатів міської 
ради окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру у співпраці з 
державою-агресором та матеріальне забезпечення його збройних формувань під час 
знаходження Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області під російською 
окупацією.  

|https://bit.ly/3MU48y0 

 
У Маріуполі колишній депутат міської ради від фракції ОПЗЖ Істратов Вадим перейшов 
на бік російських окупантів. Був призначений заступником Костянтина Іващенка з 
фінансово-бюджетних питань. 

|https://t.me/andriyshTime/608  

 
Херсонською обласною прокуратурою повідомлено про підозру у державній зраді, 
вчиненій в умовах воєнного стану, начальника колонії у Херсонській області. 
Підозрюваним було надано безперешкодний доступ на територію колонії російським 
військовослужбовцям, забезпечивши їм місця відпочинку та медичну допомогу. За його 
вказівкою засуджені мали ремонтувати ворожу техніку. 

|https://bit.ly/3yYphCH 

 
В.о. директора Маріупольського медичного коледжу Олена Узун добровільно 
перейшла на бік окупантів.  
На даний момент чиновниця займається організацією "перезапуску" роботи медичного 
коледжу в Маріуполі за російськими стандартами. За словами співробітників міської 
ради, Узун обдзвонює батьків та учнів, пропонуючи їм відмовитися від продовження 
навчання в Україні. 2014 року сприяла проведенню псевдореферендуму, згодом 
пояснивши свої дії примусом. 

|https://t.me/andriyshTime/851  

 
Голову селища Старий Салтов Едуарда Коновалова та секретаря Ольхівської сільради 
Надію Антонову затримали за підозрою в державній зраді, скоєної в умовах воєнного 
стану.  
Едуард Коновалов добровільно забезпечував російських військових житлом, закликав 
населення не чинити супротивникові опору. Надія Антонова повідомляла окупантам 
про місцезнаходження ветеранів АТО/ООС, співробітників правоохоронних органів, 
змушувала місцевих жителів носити білі пов'язки. 

|https://t.me/synegubov/3119 
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СИТУАЦІЯ 
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
Керівникам дошкільної освіти Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал 
для відправлення в окупований Маріуполь та прилеглі населені пункти – Мангуш, 
Нікольське, Ялта. Ця ініціатива викликає невдоволення місцевих педагогів та бажання 
звільнитися. Так само відбирається персонал банківських установ. Російська окупаційна 
адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях". 
Таке переміщення кадрів пов'язане з недовірою окупаційних адміністрацій до 
місцевого населення знову захоплених територій. 

|https://t.me/DIUkraine/468 

 
5 травня тимчасово виконуючий обов'язки Міністра внутрішніх справ т.зв. "ЛНР" 
підписав наказ про забезпечення необхідних заходів з метою проведення загальної 
мобілізації, згідно з яким до 1 червня мають бути підготовлені списки чоловіків від 16 
до 65 років (за винятком осіб з інвалідністю першої групи) та жінок від 35 до 50 років (за 
винятком одиноких матерів та тих, хто виховують трьох і більше дітей) з метою 
формування мобілізаційного резерву з подальшим врученням повісток зазначеним 
особам. 

|https://bit.ly/3lGkKgr 

 
В окупованому Донецьку загострилася проблема з водою, що може бути пов'язане з 
неможливістю проведення ремонтних робіт через мобілізацію владою т.зв. «ДНР» 
головного інженера та 35 спеціалістів водоканалу. 

|https://bit.ly/3Gg5OiC 

 
У військовому шпиталі Севастополя відділення хірургії та травматології переповнені 
пораненими російськими солдатами. У зв'язку з високим навантаженням у палатах 
встановлюється по сорок ліжок. 
Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія з 
донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників у 
пункти здачі крові. 
Водночас на «державні підприємства» півострова надійшло розпорядження 
окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів певної кількості 
чоловіків залежно від загальної кількості працівників. Їм пропонується підписати 
контракти із збройними силами РФ терміном від трьох місяців до одного року. Обіцяють 
несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької 
областей. За словами полонених, які перебувають на території України, такі обіцянки не 
виконуються, і ті, хто підписав контракт, опиняються на передовій. 

|https://t.me/DIUkraine/490  

 
У місті Ровеньки, що під контролем т.зв. "ЛНР" дружини мобілізованих чоловіків 
вийшли на стихійний мітинг до місцевого військкомату. Вони розповідають, що 
російські військові відступили із Харківської області та кинули їхніх чоловіків без 
прикриття. Вимагають оприлюднити ситуацію і намагаються домогтися зустрічі з главою 
т.зв. «ЛНР» Леонідом Пасічником.  

|https://bit.ly/3PHOHdL 
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У т.зв. «ДНР» та «ЛНР» було заблоковано доступ до соціальних мереж компанії Meta, 
яка дозволила у своїх мережах Facebook та Instagram «розміщувати заклики до 
насильства щодо російськомовних користувачів».  

|https://bit.ly/3MLSx3W 
 
У Донецьку площу Конституції було перейменовано на «площу імені Героя Росії 
Нурмагомеда Гаджимагомедова» на честь окупанта, який загинув під час російсько-
української війни у лютому 2022 року. У заході взяв участь голова т.зв. "ДНР" Денис 
Пушилін та батько загиблого.  

|https://bit.ly/3yWvG1m 
 
 

 
 
 

У т.зв. «ДНР» та «ЛНР» абонентам мобільних операторів «Фенікс» та «Лугаком» буде 
надано телефонний код російської системи нумерації +7: при здійсненні дзвінків та 
надсиланні SMS-повідомлень абонентами «операторів зв'язку» з кодами нумерації 
+38071 та +38072 номер телефону відображатиметься у форматі +7(949) та +7(959) 
відповідно. 

|https://bit.ly/3anTp0g 
 
 

 
ОПІР УКРАЇНЦІВ  

РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ  

 
На знак подяки за теплий прийом, організований переселенцям з Донецької області в 
містах на заході України – Червонограді, Ужгороді, Жовкві, Сокалі, з розплідника 
Покровська Донецької області до цих міст, а також до Бучі, було передано тисячі 
саджанців троянд сорту «Мир», який отримав свою назву у 1945 році після перемоги 
над нацизмом.  

|https://bit.ly/38kL90q 
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Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Миколаєнко у відповідь на 
провокаційні питання журналіста російського пропагандистського видання «Известия» 
про Романа Шухевича - на камеру назвав його героєм України та наголосив, що під час 
Другої світової війни він воював на боці України.  

|https://www.youtube.com/watch?v=BkNqd6LTHuo 
 
В У Мелітополі учасники руху опору розклеюють проукраїнські листівки у парку ім. 
Горького для підняття духу мешканців, які перебувають у тимчасовій окупації. 

|https://t.me/sprotyv_official/226?single 
 

 
 

 
У Херсоні розклеєні листівки із попередженнями для окупантів. 

|https://www.facebook.com/1828640307/posts/10216130906945272 
|https://t.me/uniannet/51426 

 

      
 
 
В Україні діє проект «Добробат», який має на меті формування добровільних 
будівельних батальйонів для відновлення інфраструктури, зруйнованої російськими 
солдатами.  
Станом на 12 травня за час існування проекту відбулося 44 виїзди на замовлення 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, міських голів, голів військових 
адміністрацій та міністерства інфраструктури.  
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Серед населених пунктів, де працювали волонтери «Добробата» – Бородянка Київської 
області, Чернігів, Тростянець, Лебедин, Охтирка Сумської області та інші.  

|https://t.me/dobrobat_in_ua/175 
|https://blogs.pravda.com.ua/authors/yanchenko/62500a53d7ab8  

 

     
Розбір завалів та прибирання сміття на привокзальній площі у Тростянці 

 
У Херсоні розклеєно оголошення, в яких пропонуються біткоїни в обмін на фото 
окупантів, в яких кинуто коктейлі Молотова. 1 

|https://t.me/uniannet/53586 
 

У Херсоні з'явилися листівки з оголошенням нагороди за «голову» колаборанта Кирила 
Стремоусова. 2 

|https://t.me/gruntmedia/10571 
 

Брат та сестра 9 й 11 років передали гроші, які вони разом збирали на свої мрії, на 
допомогу ЗСУ. 3 

|https://bit.ly/3Nv19f4 
 

1I   2I  3I  


