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ПРОПАГАНДА 

ТА НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ 
 

Із початком нового навчального року в окупованих містах було посилено заходи, 
спрямовані на примусову русифікацію молодого покоління. 
 

- Першокласникам Маріуполя викладають, що їхня батьківщина – це Росія. В розділі 
підручника про народи, що населяють РФ, у переліку відсутні українці. Як домашнє 
завдання з музики необхідно вивчити гімн РФ. 

 

- У школах Мелітополя День знань розпочався зі вступного уроку, на якому учням 
розповідали, що такої держави як Україна не існує. Після уроку дітям запропонували 
зробити колективне фото на тлі портрета президента РФ, від чого багато учнів 
відмовилися. Натомість у навчальних закладах окупованого міста постійно 
вмикають російський гімн. 

 

- Як повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, у всіх 
школах міста було вилучено українські підручники та вивезено в бік Новоазовська 
на переробку. 

- |https://bit.ly/3Lo5YXW     |https://t.me/andriyshTime/2890  
|https://t.me/andriyshTime/2879   

 

       
 

 
Т.зв. «заступник голови Херсонської військово-цивільної адміністрації» Кирило 
Стремоусов заявив, що Херсонська область повністю переводить своє законодавство 
на російські стандарти. 

|https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15662299 
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У Маріуполі замість демонтованого окупантами Меморіалу пам'яті загиблим українцям 
військовослужбовцям було зведено пам'ятник Олександру Невському. 

|https://t.me/andriyshTime/2865  

 

 
 
 
У Маріуполі відбулося святкування річниці визволення Донецька від нацистів, у якому 
взяли участь представники окупаційної адміністрації, військові, юнармійці т.зв. «ДНР», 
волонтери «Молодої гвардії». На заході звучав гімн СРСР, було піднято прапори РФ і 
т.зв. «ДНР».  

|https://t.me/andriyshTime/2780 
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У Маріуполі знову запрацювали пересувні телеекрани.  
Навпроти місцевого ринку один із них працює в режимі «дошки оголошень» - через 
гучномовець звучать повідомлення про пункти видачі гуманітарної допомоги, діючі 
навчальні заклади, а також висвітлюються інші питання повсякденного життя. 

|https://t.me/andriyshTime/2790 

 

 
 
 
На звільнених від окупантів територіях Харківської області знайшли акти про вилучення 
зі шкіл підручників літератури, наочних посібників, агітаційних матеріалів, української 
символіки, які датуються серпнем 2022 року.  

|https://t.me/kazansky2017/4076  

 

      
 
 
Т.зв. «заступник голови Херсонської військово-цивільної адміністрації» Кирило 
Стремоусов повідомив, що Херсонська область готуватиметься до проведення 
референдуму щодо вступу до складу РФ 4 листопада.  
У такий спосіб Стремоусов виявив солідарність із секретарем генради партії «Єдина 
Росія» Андрієм Турчаком, який раніше заявив, що вважає за правильне провести 
«голосування» щодо вступу Донбасу та «звільнених» територій України до складу Росії 
у День народної єдності, який відзначається в РФ 4 листопада. 

|https://bit.ly/3qFWz4h 
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На стіні маріупольської школи №60 з'явився мурал, який урочисто відкрили за участю 
представників «Молодої гвардії».  
На ньому зображено двох підлітків, перший із яких - піонер Анатолій Балабуха, який 
загинув під час визволення міста від німецьких загарбників у 1943 році. Другий – 
юнармієць Арсен Попов, який у червні 2022 року був нагороджений т.зв. «головою 
ДНР» Денисом Пушиліним медаллю «За відвагу!» за те, що він у розпал бойових дій 
нібито виносив на собі поранених бійців та мирних жителів, розбирав завали, 
допомагав медперсоналу в лікарні.  

|https://t.me/andriyshTime/2926   

 

      
 
 
Військовий кореспондент РФ Ганна Долгарева, уродженка Харкова, 1 вересня відвідала 
школу Куп'янська, де учням молодших класів прочитала рядки з вірша Ганни Ахматової 
«Мужність», які, за її словами, підходять для їх [дітей] ситуації: 

«Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
Но мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово». 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/40296 
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БЕЗЧИНСТВА 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ 

ТА ОКУПАЦІЙНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
 

15 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області було знайдено масове поховання 
людей, де було поховано понад 400 тіл.  
Український уповноважений із питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин 
Олег Котенко повідомив, що, судячи з дат смерті, вказаних на деяких хрестах біля 
могил, як мінімум частина мирних жителів загинула під час обстрілів Ізюму російською 
армією. Було розпочато процесуальні дії, заплановано процедуру ексгумації тіл 
загиблих та направлення їх на судово-медичну експертизу. Президент України 
Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні торкнувся цієї теми і 
вкотре наголосив на необхідності притягнення Росії до відповідальності за розв'язану 
війну. 

|https://t.me/currenttime/16594  
|https://t.me/currenttime/16606 

 

 
 
 
Після деокупації села Гракове в Чугуївському районі Харківської області до поліції 
звернувся місцевий житель, який повідомив, що під час окупації в березні росіяни 
змусили його поховати двох чоловіків із вогнепальними пораненнями та відрізаними 
вухами.  
Після вилучення тіл із місця поховання та проведення необхідних слідчих дій 
інформація про вогнепальні поранення та відсутність вух на тілах похованих людей 
підтвердилася. Особи загиблих не були встановлені, тіла направлені на судово-
медичну експертизу. 

|https://bit.ly/3S62VFQ  

 
За даними Генерального штабу ЗСУ, у школі окупованого села Орлянське Запорізької 
області на першому поверсі проживає майже 70 російських військових, у дворі 
розміщено військову техніку. У той же час на другому поверсі школи продовжують 
навчатися діти, у тому числі першокласники.  

|https://bit.ly/3qFWMo5 
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У Маріуполі окупаційною владою без попереднього розмінування було направлено 
цивільних осіб на розчищення цехів металургійного комбінату імені Ілліча.  
Внаслідок таких дій кілька працівників підірвалися на міні, четверо з яких перебувають 
у лікарні в дуже тяжкому стані. 

|https://t.me/andriyshTime/2765 

 
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 
тимчасово окупованому Енергодарі посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо 
місцевого населення.  
 
 

• Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності й широко 
застосовує утиски, викрадення та шантаж. 

 

• Для проведення фільтраційних заходів до міста додатково прибув спеціальний 
підрозділ Росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки 
«неблагонадійних», до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, 
співробітників силових структур, активістів та просто громадян із проукраїнською 
позицією. Затримані мешканці міста та полонені військовослужбовці ЗСУ 
утримуються в приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду, 
переобладнаних під катівні. 

 

• Постійні погрози з боку окупантів та побоювання за власне життя та здоров'я 
змушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. 
«Офіційно» це заборонено, але питання можна вирішити безпосередньо на 
російських блокпостах за допомогою хабарів. «Оплата» може досягати 5-7 тисяч 
доларів. При цьому більшість доріг навколо міста та берег Каховського 
водосховища заміновані. 

 

• Поранених російських солдатів розміщують у місцевому пологовому будинку. 
Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити до виробництва 
пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ про «поранених цивільних 
внаслідок обстрілів ЗС України». 

 
 

|https://t.me/DIUkraine/1264 

 
За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, у місті 
зафіксовано факти мародерства представників поліції.  
Спільно з місцевими колаборантами вони зламують гаражі маріупольців під приводом 
пошуку вкрадених автомобілів та грабують їх. Насамперед намагаються встановити та 
зламати гаражі підприємців, які евакуювалися з міста.  

|https://t.me/andriyshTime/2659 

 
Т.зв. «глава військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Євген Балицький 
закликав жителів Запорізької області ставати спільниками окупантів і повідомляти про 
терористичні акти, що готуються, маючи на увазі дії українських партизанів.  
Балицький заявив, що ті жителі, які знали, але не повідомили про підготовку 
протиправних дій, будуть виселені за межі Запорізької області, а тим, хто 
«безпосередньо займається екстремістською діяльністю, спрямованою на 
дестабілізацію ситуації в регіоні», у кращому разі загрожує 15 років ув'язнення, а у 
гіршому – відправлення у т.зв. «ДНР», де буде застосовано найвища міра покарання – 
розстріл. За словами Балицького, такі факти вже є. 

|https://bit.ly/3qFZAld 
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У районі Центрального відділення поліції Маріуполя вночі поліцейськими було 
влаштовано феєрверк, гучні звуки якого викликають панічний жах у жителів міста, що 
пережили обстріл російської армії протягом 2,5 місяців. 

|https://t.me/andriyshTime/2903  

 
На Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ окупанти під час втечі 
займаються масовим мародерством, завантажуючи в машини відібрані в українців 
генератори, телефони, комп'ютери. Зафіксовано випадки пограбувань шкіл, зі 
спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди. 

|https://t.me/DIUkraine/1319  

 
 
 

 
 

ДЕПОРТАЦІЯ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

 
 

 
За інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця, 
окупантами було незаконно вивезено на територію РФ понад 7 тисяч українських дітей.  
За співпраці волонтерів із Росії вдалося повернути лише 51 дитину.  

|https://bit.ly/3do1ZOe 

 
8 вересня зі школи-інтернату Куп'янська Харківської області напередодні деокупації 
міста було вивезено 13 вихованців до аналогічної установи міста Сватове Луганської 
області.  
В інтерв'ю для російських ЗМІ директор Сватівської школи-інтернату повідомила, що 
нові підопічні мають батьків чи опікунів, і попросила їх не хвилюватися. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/41964 
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МОБІЛІЗАЦІЯ 
НА ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 
За словами голови Луганської обласної військової адміністрації (далі – ОВА) Сергія 
Гайдая, окупанти вигадують нові способи для примусової мобілізації чоловіків на 
окупованій території Луганщини. 
 

 

• На підприємствах т.зв. «ЛНР» встановили персональні квоти із призову 
контрактників. Обіцяють позачергову відпустку та збереження робочого місця; з 
незгодними проводять агітаційні бесіди. 

 

• У Сватівському та Старобільському районах було організовано примусову заміну 
автомобільних номерів, у процесі якої було проведено облік дієздатних чоловіків. 

 

• Щоб отримати 10 тисяч рублів за відправлення дитини до школи, у заяві потрібно 
вказати персональні дані всіх членів сім'ї. 
 

• На шахті «Довжанська-Капітальна», розташованій у місті Довжанськ (раніше – 
Свердловськ) Луганської області, примусово мобілізували понад 400 осіб та 
набрали на їхні місця пенсіонерів та жінок; 

 

• В Алчевську насильно забирають навіть тих працівників металургійного комбінату, 
які мали броню. Натомість вахтовим методом на заводі працюють громадяни РФ; 

 

• Дружини чоловіків, які потрапили в український полон, скаржаться, що мешканців 
Донбасу РФ не розглядає як обмінний фонд, обміну на українських військових 
підлягають лише росіяни. 

 
 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5530    |https://t.me/luhanskaVTSA/5566 

 
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко вважає, що наприкінці 
вересня очікується перша хвиля «офіційної» мобілізації в Маріуполі та 
Маріупольському районі, оскільки за його інформацією від керівництва т.зв. «ДНР» 
надійшла вказівка відновити військовий облік.  
Співробітники Маріупольської міської ради вкотре закликали всіх чоловіків 
мобілізаційного віку евакуюватися, щоб уникнути примусового відправлення на війну. 

|https://t.me/andriyshTime/2706 
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ГУМАНІТАРНА СИТУАЦІЯ  

В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ  
 
За інформацією голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, у Сєвєродонецькій громаді 
залишилося лише 840 учнів, що становить 8% від загальної їхньої кількості на початок 
2022 року.  
Такою кількістю окупанти намагаються заповнити 5 шкіл за умови, що лише 89 учителів 
погодилися продовжувати працювати в навчальних закладах. Станом на 1 вересня було 
відкрито лише одну школу, в інших чотирьох освітній процес було організовано в такий 
спосіб – діти приходять у двір школи, отримують завдання для самостійного вивчення 
матеріалу та повертаються додому. Водночас час, варто зазначити, що не в усіх 
будинках є електрика. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5599  

 
Окупанти оприлюднили черговий перелік будинків Маріуполя, які планують знести. 
Усього 41 будинок, включно з одним вже знесеним та трьома, які перебувають у стані 
демонтажу. Водночас питання переселення мешканців та забезпечення зберігання їхніх 
речей залишаються невирішеними. 

|https://t.me/andriyshTime/2857 

 
У Маріуполі спостерігається критична ситуація із продовольством.  
У місті немає роботи, не налагоджено систему виплати пенсій. Маріупольці змушені 
стояти у величезних чергах за безплатним хлібом. За словами мешканців міста, вони з 
нього роблять грінки, адже інакше вживати його в їжу неможливо. 

|https://t.me/mariupolrada/11005  

 

 
 

 
У  захоплених  містах  Луганської  області  окупанти штучно занижують курс гривні 
майже вдвічі.  
Декілька місяців тому за 100 гривень можна було отримати 250 рублів, пізніше обмінні 
пункти пропонували 170 рублів. Нині встановлюється «офіційний» курс 1:1,25, що вдвічі 
менше за початковий. На думку голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, метою росіян є 
зневіра мешканців у стійкості гривні, міцності української держави.  
У переважній більшості випадків страждають ті громадяни України, які продовжують 
отримувати соціальні та пенсійні виплати – люди похилого віку, особи з інвалідністю, 
малозабезпечені. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5487 
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Мешканці Кіровського району Донецька звернулися до представників адміністрації 
району зі скаргою на відсутність води протягом півроку та проханням пробурити 
свердловину на кілька вулиць. На звернення людей чиновник відповів, що це дурниці 
й порадив очікувати на приїзд бочки з водою за кілька днів. Під час подальшої розмови 
на питання жителів, як бути взимку і чому нічого не робиться для покращення ситуації, 
представник адміністрації пригрозив, що «ви зараз добалакаєтесь і навіть бочки не 
буде». Наприкінці дискусії чиновник дозволив собі хамський вислів щодо присутніх, 
який означав, що йому байдужі проблеми городян. В інтернеті є відеопідтвердження 
цього інциденту. 

|https://t.me/uniannet/70682 

 
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко опублікував відео, у 
якому пенсіонери Маріуполя розповіли, що досі не одержують пенсію, оформлену ще 
в червні. Отримати додаткову допомогу не дозволяють бюрократичні процедури. Жінка 
похилого віку повідомила, що вже п'ять місяців позбавлена пенсійних виплат та 
фактично залишена без засобів до існування. 

|https://t.me/andriyshTime/2708 

 
Відповідно до тексту постанови т.зв. «уряду ЛНР «Про організацію виплати пенсій 
пенсіонерам Кремінського та Попаснянського районів, міст Сєвєродонецька, 
Лисичанська, Рубіжного та підпорядкованих ним населених пунктів», введеної в дію ще 
наприкінці квітня, пенсії мешканцям цих населених пунктів буде виплачено за період, 
починаючи з 1 березня. 
 Проте станом на початок вересня пенсіонерам Лисичанська за жоден місяць виплати 
зроблено не було. 
Для довідки: на захоплених із 24 лютого територіях області було подано 122 617 заяв 
на призначення пенсій. До початку російського вторгнення на Луганщині проживало 
понад 320 тисяч пенсіонерів. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/5708 

 
Мешканці проспекту Перемоги Лівобережного району Маріуполя влаштували мітинг 
через відсутність у їхніх квартирах води та електрики.  
За словами маріупольців, місцева влада не вживає жодних дій для ремонту 
електричних мереж та налагодження водопостачання.  

|https://t.me/andriyshTime/2923  
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СИТУАЦІЯ 
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
В окупованих містах Донецької та Луганської областей 1 вересня відбулося свято 
першого дзвоника.  
 

- У Сніжному Донецькій області представник окупаційної влади т.зв. «ДНР» Віталій 
Хоценко провів для учнів однієї зі шкіл пропагандистський урок «Моя історія». 
 

- Для старшокласників із Шахтарська аналогічний «урок» провів голова Донецької 
псевдореспубліки Денис Пушилін. На стінах класів, де виступали т.зв. 
«чиновники», висіли портрети Путіна та Пушиліна.  
 

- В одній зі шкіл Молодогвардійська Луганської області окупанти видали 
першокласникам медалі, присвячені «року антифашистської підпільної 
організації «Молода гвардія». 

|https://bit.ly/3dfidtb 

 

 
 
 
Окупаційні адміністрації Криму посилили для школярів програму т.зв. «патріотичного 
виховання» та початкову військову підготовку. 
 

У місцевих школах ввели класну годину: 
-  для учнів початкової школи – «Герої спецоперації»; 
-  для учнів 5-7 класів - «Друзі та вороги РФ»; 
-  для учнів 8-9 класів – «ЛНР, ДНР, Крим, Херсон – це Росія»; 
- для учнів 10-11 класів – «Є така професія – батьківщину захищати! Переваги 

контрактної служби в Росії». 
 

З початку навчального року в школах Сімферополя кожен новий навчальний тиждень 
починається з низки пропагандистських заходів – підняття прапора РФ, звучання гімну 
Росії, оголошення т.зв. «видатних дат», а також зі вступного слова представників 
окупаційних адміністрацій. 
 

Для школярів з 1 по 11 клас ввели щотижневу класну годину «Розмови про важливе», 
під час якої дітям розповідатимуть про цілі т.зв. «спеціальної військової операції». Під 
цю програму було створено окремий сайт та розроблено методику та матеріали уроків. 
У методичних матеріалах, опублікованих Міністерством освіти Росії, вторгнення в 
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Україну представляється нібито допомогою «русскому» населенню Україні, а дії 
російських військових – як приклади подвигів та військової перемоги.  
 

У кримських школах відкриваються меморіальні дошки загиблим на війні проти України 
військових РФ. Таку дошку «пошани» вже відкрили в школі села Уварівка 
Нижньогірського району. Дітей на відкритті нового навчального року змусили покласти 
квіти до меморіалу військового РФ, який загинув на війні проти України в березні 2022 
року. 

|https://bit.ly/3BEwrNv 

 
У Луганській академії внутрішніх справ, де базуються мобілізовані мешканці т.зв. 
«ЛНР», солдати, які з втратами відступили з-під Балаклії під час контрнаступу ЗСУ, 
влаштували акцію протесту проти їхнього відправлення на бойові позиції в т.зв. «ДНР».  
Їх підтримали родичі, які приїхали під стіни казарм, які заявили, що більше чоловіків 
нікуди не відпустять. За словами очевидців, автомобіль співробітників правоохоронних 
органів, які прибули утихомирити бунт, був перевернутий мітингувальниками.  

|https://bit.ly/3QQNKz7 

 

 
 
 
У т.зв. «ДНР» було розклеєно листівки з фотографіями громадян «республіки», які 
самовільно залишили військову частину або втекли з поля бою.  
Згідно з текстом листівок, за самовільне залишення частини в бойовій обстановці 
загрожує ув'язнення строком від 3 до 7 років (стаття 402 Кримінального кодексу т.зв. 
«ДНР»), за дезертирство у воєнний час передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 
10 років або смертна кара (стаття 401 Кримінального кодексу т.зв. «ДНР»). 

|https://t.me/uniannet/70804 
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У Луганську та Донецьку активісти руху опору «Жовта Стрічка» розміщують жовті 
стрічки, розклеюють патріотичні листівки. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1470    |https://t.me/yellowribbon_ua/1601  
|https://t.me/yellowribbon_ua/1590  

 

           
 
 
У Криму було поширено проукраїнські листівки з нагадуванням про необхідність 
евакуації та підготовки до деокупації півострова. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/40693    |https://t.me/yellowribbon_ua/1427    
|https://t.me/yellowribbon_ua/1463 
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У Криму розпочато переслідування мешканців півострова за танці під українські пісні: 
10 вересня в Бахчисараї, на кримськотатарському весіллі гості танцювали під пісню «Ой, 
у лузі червона калина».  
 

Окупаційні медіа, зокрема телеграм-канал проросійського кримського блогера 
Олександра Таліпова, заявили, що ця пісня є «нацистською» й закликали покарати 
винних.  
 

Керівник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов у своєму відеозверненні заявив, що 
всі організатори та учасники публічних заходів, на яких «скандуються українські гасла, 
співають націоналістичні гімни», будуть притягатися до кримінальної відповідальності. 
 

Ресторан «Арпат», у якому пройшло весілля, закрили на час «слідства», після чого буде 
ухвалено рішення чи закривати заклад повністю.  
 

Діджея Ахтема Гемеджі, який поставив пісню, заарештували на 5 діб і змусили його 
записати відеовибачення про те, що він не знав, що ця пісня після початку 
повномасштабного вторгнення використовується «українськими націоналістами як 
антиросійські заклики» й під тиском запевнив, що він «підтримує росіян».  
 

Шістьох учасників весілля притягнуто до адміністративної відповідальності – штрафів у 
розмірі 50 тисяч рублів, а також від 5 до 15 діб адміністративного арешту. Окупаційні 
керівники запевняють, що кількість покараних збільшиться. 
 

Родичку нареченого, організатора весілля Ельвіру Абдуллаєву окупаційний районний 
суд Бахчисараю визнав винною за статтями 20.3 "Пропаганда або публічна 
демонстрація нацистської атрибутики або символіки екстремістських організацій, 
публічна демонстрація яких заборонена" та 20.3.3 "Публічні дії, спрямовані на 
дискредитацію використання ЗС РФ". За першою статтею окупаційний суд призначив 5 
діб адміністративного арешту, за другою - штраф у розмірі 30 тисяч рублів.  
 

Як повідомляють представники ініціативи «Кримський процес», на засідання не 
пустили слухачів, у суді жінці стало погано, їй викликали швидку. 
 

Проросійські спільноти виклали в публічний доступ особисті дані діджея, співака, 
музиканта, весільного оператора, нареченого й тамади. 

|https://bit.ly/3RQbEMO   |https://t.me/talipovonline/7137  
|https://t.me/Aksenov82/1453  

 
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим підготувало 
рекомендації цивільному населенню щодо того, як діяти під час деокупації та можливих 
бойових дій на території Кримського півострова. 

|https://bit.ly/3BI4JPS 
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ОПІР УКРАЇНЦІВ  

РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 
 
У Херсоні, Вовчанську, Дніпрорудному, Токмаку, Бердянську активісти руху «Жовта 
Стрічка» продовжують розповсюджувати листівки із нагадуванням, що їхні міста – це 
Україна. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1354    |https://t.me/yellowribbon_ua/1357 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1365    |https://t.me/yellowribbon_ua/1435  
|https://t.me/yellowribbon_ua/1522    |https://t.me/yellowribbon_ua/1565  
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Партизани Херсона, Мелітополя, Генічеська розклеїли листівки, у яких застерігають 
мешканців міста від отримання паспорта РФ та закликають не брати участь у 
опитуваннях щодо референдуму з приєднання окупованих територій до Росії. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1357   |https://t.me/yellowribbon_ua/1365  
|https://t.me/yellowribbon_ua/1373   |https://t.me/yellowribbon_ua/1389 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1505   |https://t.me/yellowribbon_ua/1511 

|https://t.me/uniannet/71240   |https://t.me/yellowribbon_ua/1392    

 
 

           
 

           
 

           
 
 
Житель Токмака Запорізької області Максим Махрінов, який був учасником підпільного 
опору російської окупації, підірвав себе гранатою разом із двома російськими 
солдатами під час його затримання за звинуваченням у коригуванні дій ЗСУ по базах 
окупантів. 

|https://t.me/riamelitopol/67365  
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У Херсоні, Новій Каховці, Скадовську, Кирилівці, Токмаку, Іванівці було проведено акцію 
зі збору підписів на підтримку ЗСУ.  
За кілька годин на Херсонщині сумарно було зібрано майже 1000 підписів. Для безпеки 
людей лідери руху опору «Жовта Стрічка» просили їх розписуватись альтернативним 
підписом. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1595  

 

      
 
 
Протягом двох днів (3-4 вересня) у Львові була сплетена найбільша маскувальна сітка в 
Україні, довжина якої 2208 метрів.  
Виріб занесли до Національного реєстру рекордів, до плетіння приєдналися 2059 осіб. 
Наймолодшому учаснику акції – 3 тижні, найстаршому – 84 роки. 

|https://t.me/kozytskyy_maksym_official/4280  
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Восьмирічний львів'янин Юрко за кілька тижнів своїм співом зібрав майже 500 тисяч 
грн для української армії. Хлопчик співає під акомпанемент батька. За гроші, зібрані 
Юрою на вуличних концертах у Львові та містах області, було придбано позашляховик 
для військових, який назвали «Юрчик», та два дрони. 

|https://bit.ly/3Uc5IiD 

 

      
 
У Києві хлопчик продає кинджали, мечі та нунчаки, зроблені з паперу, аби зібрати гроші 
на потреби ЗСУ. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/40863 

 

 
 
9-річний Андрій, який переїхав після початку повномасштабної війни до Литви, створив 
серію коміксів, виручені гроші від продажу яких передав до Фонду Сергія Притули. 
Персонажами коміксів стали пес Патрон, дівчина, яка врятувала собак з Ірпеня, 
статуетка півня з Бородянки, Байрактари та інші символи війни. 

|https://bit.ly/3qEj3CD 
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До Фонду Сергія Притули було передано 250 тисяч грн, отримані дітьми в Рівному від 
продажу печива «Уламки Кримського мосту» та лаванди. 

|https://twitter.com/PysarenkoMaria/status/1565805479158333446  

 

      
 
 
12-річна Соломія, котра захоплюється творчістю, продає свої малюнки, щоби 
допомогти українській армії. Раніше дві роботи дівчинки здобули нагороду на 
Всеукраїнському конкурсі малюнка.   

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/40340 

 

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

|https://t.me/dobrobat_in_ua/2233  

 

      
Робота волонтерів із розбору завалів у Тростянці Сумської області 

 


