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РОСІЙСЬКА 
ПРОПАГАНДА  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ТИСКУ НА НАСЕЛЕННЯ   

 
На тимчасово окупованих територіях починає активно працювати агресивна російська 
пропаганда.  На території Херсонської області окупанти намагаються ввести 
адміністративно-поліцейський режим, створюють систему комендатур для 
підтримання «порядку» у тимчасово окупованих населених пунктах. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3375  

 
За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, в 
Бердянську озброєні представники російської армії, погрожуючи місцевим українським 
журналістам, примушують їх транслювати меседжі російської пропаганди.  Він також 
зазначив, що в Мелітополі російські телеканали проводять зйомки інсценованих історій 
про роздачу гуманітарної допомоги.  Для інтерв’ю запрошуються спеціально привезені 
люди, які розповідають на камеру «як добре в Росії».  

|https://t.me/uniannet/36849 

 
Мешканцям Мелітополя Запорізької області окупанти роздають пропагандистські 
листівки, у яких містян переконують, що «Росія не воює з українським народом, а 
гарантує мир і безпеку», рекомендують довіряти інформації з російських 
пропагандистських телеграм-каналів, а українських військовослужбовців закликають 
«скласти зброю і йти додому».   

|https://bit.ly/3HYmH0s 
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У бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та 
Сумської областей російськими підрозділами «військової поліції» почались вилучення 
української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами 
кремлівської пропаганди.  
Найбільшу зацікавленість у поліції викликають книжки з історії українських Майданів, 
АТО/ООС, історії українських визвольних рухів. До «екстремістської» літератури 
відносяться шкільні підручники з історії України, наукова та популярна історична 
література.  
Окупанти мають цілий перелік заборонених до згадування імен, серед яких Мазепа, 
Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. У містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), 
Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книги «Справа Василя Стуса» 
Вахтанга Кіпіані. Знайдені книги вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у 
невідомому напрямку.   

|https://t.me/DIUkraine/194 
 

У Мелітополі російські військовослужбовці через гучномовець попереджають про 
заборону мітингів та запровадження комендантської години. Попри це жителі 
скандують: «Мелітополь – Україна». 

|https://pravda.com.ua/rus/news/2022/03/13/7330945 
 

У Маріуполі в приміщенні торговельного центру “Метро” окупанти відкрили штаб 
російської партії "Єдина Росія".  
За інформацією мешканців міста у штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а 
також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на 
окупованій території Донецька. 

|https://bit.ly/3MuoXPD 

 
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про те, що 
окупанти мають намір провести референдум у Херсоні з метою створення "Херсонської 
народної республіки". 

|https://t.me/uniannet/37746 
 
У прикордонних населених пунктах Чернігівської області російські окупанти 
розповсюджують пропагандистські листівки, де запевняють, що Росія не воює із 
мирним населенням, а гарантує йому безпеку та свободу слова. 

|https://bit.ly/3LldGkv 
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У Новій Каховці, Каховці та Таврійську російські окупанти схиляють місцевих жителів 
ставати колаборантами — закликають вступати до лав їхньої поліції. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/15/7331662 
 
Окупаційна влада м. Василівка Запорізької області розповсюдила листівки з описом 
введених з 1 березня “заходів підтримки населення”. Окрім популістських заяв про 
списання боргів за комунальні послуги та ліквідацію боргів за кредитами, правила здачі 
вогнепальної зброї від населення, звучав заклик повідомляти окупаційній владі 
відомості про місцевих українських активістів. 

|https://t.me/nurnberg2022/1687 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЛЕМЕНТИ ТЕРОРУ 

РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ 
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив про непоодинокі випадки 
залякування та розстрілу російськими військовими місцевих жителів на окупованих 
територіях. 

|https://bit.ly/3CsrcPK  
 

В окупованому Енергодарі Запорізької області російські військові прямо на вулицях 
жорстоко б'ють людей, відбирають автівки, кілька людей були затримані та відвезені у 
невідомому напрямку. Було знесено пам'ятник Небесній сотні – за словами очевидця, 
броньований військовий автомобіль протаранив пам'ятний знак, після чого той впав. 

|https://t.me/nurnberg2022/994       | https://bit.ly/3EQhGqI 
 



 
 

 
5 

Інформаційний бюлетень  / /  01-31 березня 2022 

У Київській області у напрямку населених пунктів Іванків-Катюжанка-Димер-
Козаровичі-Демидів, які перебували під контролем російських військових, зафіксовано 
випадки їхнього жорстокого поводження з мирними жителями. Жінка, яка стала 
свідком цих подій та евакуювалася з окупованого селища Київської області, розповідає, 
що окупанти заради розваги стріляють у будинки людей, масово грабують місцевих 
жителів, знищують майно, вбивають худобу. Чоловіків, які не мають відношення до 
військової служби та можуть виконувати фізичну роботу, викрадають та утримують у 
полоні, залучаючи їх вдень до фізичних робіт, а вночі тримаючи у підвалах. За її словами, 
російські окупанти не дозволяють людям виходити на вулицю, незважаючи на те, що 
внаслідок відсутності електрики та газопостачання, єдиним способом вижити 
залишається приготування їжі у дворі. 

|https://bit.ly/3keaviI  
 
З окупованих територій українських громадян масово депортують до Росії. За словами 
Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової, кількість примусово вивезених 
до РФ українців – близько 500 тисяч осіб. Людей вивозять до так званих фільтраційних 
таборів Донецької області, потім везуть автобусами до Таганрогу, а звідти вже потягами 
розвозять по всій території Росії – до Омської, Томської областей, Пермського краю. Є 
випадки вивезення українців на Сахалін. 

 |https://bit.ly/3ILm22R 

 
У Херсоні невідомі спалили будинок секретаря міської ради Галини Лугової, яка не 
підтримує дії РФ в Україні.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/4424 
 
За інформацією голови обласної військової адміністрації Сумської області Дмитра 
Живицького найбільше від рук окупантів потерпають села, в які супротивник заходить 
на ночівлю. Російські солдати вриваються в будинки, виганяють людей на вулиці, 
забирають їжу, ріжуть худобу та птицю. 

|https://t.me/uniannet/38970 
 
У Херсоні окупанти викрадають та катують людей, які виходять на мітинги на підтримку 
України. Постраждалий хлопець розповідає, що його сім годин допитували та били, 
після чого вивезли та викинули на дорогу. Медики діагностували у нього струс мозку, 
забої руки, перелом чотирьох ребер та кісток обличчя. 

|https://bit.ly/3LmFzZM  
 

У Тростянці Сумської області російські солдати вбивають цивільних осіб, масово їх 
грабують та знищують міську інфраструктуру. Окупанти розміщують свою військову 
техніку біля магазинів та житлових будинків, а мирних жителів змушують уночі сидіти 
біля своєї техніки як живий щит. За інформацією уповноваженої Верховної Ради України 
з прав людини Людмили Денісової був зафіксований випадок, коли російські солдати 
кинули гранату у мирних жителів, внаслідок чого загинуло двоє людей. Також було 
вбито голову вуличного комітету; у власному автомобілі застрелено керівника 
агропідприємства під час його пересування на роботу. 

 |https://bit.ly/3EOfPCY 
 

Російські військові в Херсоні обшукали та пограбували квартиру вбитої у 2018 році 
активістки Катерини Гандзюк. Її батько повідомив, що дванадцять озброєних російських 
військових виламали двері до квартири. Обшук тривав близько трьох годин, після чого 
вони вийшли, виносячи три мішки з речами. Військові повідомили, що ламають двері 
"іменем Російської Федерації" і зазначали, що ця квартира є «об'єктом, що загрожує 
російській державності». 

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

У населених пунктах, які тимчасово перебувають в окупації, російські солдати 
викрадають та катують людей. 

 

10 березня 
 

Озброєні люди у російській військовій формі увірвалися до 
будинку депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової, 
представниці корінного кримськотатарського народу, 
директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею, а 
потім відвезли її у невідомому напрямку, про що повідомив член 
Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. 

|https://bit.ly/3KiTU8b   

11 березня 
 

Російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова, 
який раніше відмовився від співпраці з окупантами. Затримання 
відбулося у міському кризовому центрі, де мер займався 
питаннями життєзабезпечення міста. Під час викрадення Івану 
Федорову одягли на голову пластиковий мішок та відвезли у 
невідомому напрямку. Наступного дня мешканці міста вийшли на 
мітинг до захопленої будівлі райдержадміністрації із вимогою 
звільнити міського голову. 

Генпрокуратури так званих "ДНР" та "ЛНР" повідомили про 
порушення проти Федорова кримінальних справ за "сприяння 
терористичній діяльності". 

Справа про викрадення Івана Федорова була на 
безпосередньому контролі президента України Володимира 
Зеленського. 16 березня міського голову було звільнено з полону 
шляхом його обміну на 9 солдатів строкової служби російської 
армії.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3520  

|https://bit.ly/3CzgC9O  |https://bit.ly/3MthZKX  

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/16/7332043 

12 березня Рросійські військові забрали з мітингу у Мелітополі 
координаторку щоденних акцій протесту у місті Ольгу Гайсумову. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/12/7330665/ 

13 березня Було викрадено Євгена Матвєєва - міського голову міста 
Дніпрорудний Василівського району Запорізької області. 

|https://www.facebook.com/starukh/posts/2162610210558450 
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13 березня Окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради 
Мелітополя Сергія Прийма. Обшук проводили вісім осіб, забрали 
документи, всі мобільні пристрої та вимагали паролі до них.  

Після обшуку Сергія Прийму відвезли. Також російські окупанти 
намагалися викрасти секретаря міськради Мелітополя Романа 
Романова.  

Озброєні особи вдерлися до будинку за адресою прописки, де 
чиновник не проживав більше десяти років, і намагалися 
підірвати двері. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/13/7331054 

14 березня У Бердянську російські військові здійснили обшук у будинку 
священика Православної Церкви України Олега Ніколаєва, 
головуючого Ради християнських церков та організацій, після 
чого його вивезли у невідомому напрямку. 

|https://www.facebook.com/pavlivskaotg/posts/4879557202098657 

15 березня У Бердянську з кафе "Капучино", одразу після акції на підтримку 
України, на очах у місцевих жителів було викрадено одного з 
організаторів мітингу – активіста Віталія Шевченка, директора 
туристичного агентства «Темеринда». 

|https://www.facebook.com/brd24.brd/posts/2138665329629194 

16 березня Окупанти викрали міського голову Скадовська Олександра 
Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.  

Згодом мер Скадовська опублікував звернення, в якому каже, що 
з ним поспілкувалися та відпустили. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/16/7331848 

17 березня Окупанти викрали голову Великобурлуцької громади Харківської 
області Віктора Терещенка зі свого робочого кабінету. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/17/7332258/ 

17 березня Російські військові викрали та вивезли у невідомому напрямку 
заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста 
Щастя Володимира Тюріна. 

|https://bit.ly/3OBAA9w  

18 березня У Новій Каховці окупанти викрали секретаря ради 
Новокаховської об'єднаної територіальної громади Дмитра 
Васильєва. Кілька діб у підвалі будівлі поліції Нової Каховки 
російські військові піддавали його психологічному тиску та 
тортурам. Вимоги окупантів до Васильєва – змінити його гостро 
негативну позицію до Росії на лояльну. 

|https://bit.ly/3MxPFa8   
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19 березня Викрадено мера Берислава Херсонської області Олександра 
Шаповалова. За два дні російські окупанти дозволили йому 
зв'язатися із рідними, які переживали за стан здоров'я 
Олександра, адже він має проблеми із серцем. Точне місце 
знаходження Олександра Миколайовича та інших полонених 
невідоме, за попередніми даними, вони знаходяться в Новій 
Каховці. 

|https://t.me/khersonskaODA/204 

20 березня Мер окупованого Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що 
окупанти викрали його першого заступника Івана Самойдюка. 
Міський голова звернувся до мешканців міста з проханням 
зібратися біля будівлі міської ради, щоб заявити про свою 
категоричну незгоду з викраденнями та утриманням у неволі 
громадян України. Також він закликав міських депутатів та 
місцевих активістів дотримуватися максимальної обережності, 
не відповідати на незнайомі телефони та нікому не розповідати 
про своє фактичне місцезнаходження. 

|https://t.me/orlovdmytroEn/335 

21 березня Російські солдати викрали з власного будинку Циркунівського 
сільського голову Миколу Сікаленка (Харківська область) та 
рушили у напрямку Липців.   

|https://t.me/synegubov/2699 

21 березня У Мелітополі російські військові викрали трьох працівників газети 
"Мелитопольские ведомости" та її видавця Михайла Кумка. Після 
розмов про необхідність співпрацювати із окупантами трьох 
журналістів відпустили. Пізніше голова Національної спілки 
журналістів України Сергій Томіленко повідомив, що після 
“профілактичних розмов та публічного розголосу” видавець та 
його сім'я також перебувають на свободі. 

|https://bit.ly/3MzROSX 

22 березня У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову 
фракції «Європейська Солідарність» Дмитра Афанасьєва, 
відомого спортсмена, інструктора міжнародного класу, тренера 
збірної команди України з Таеквон-До ІТФ.  

Напередодні під час розгону проукраїнського мітингу Дмитра 
було жорстоко побито, у нього діагностували численні гематоми 
та зламані ребра.  

За дві години до нього додому прибули з обшуком російські 
військові. Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, 
вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони 
членів родини. Усіх чоловіків, які перебували в будинку, 
затримали. 

|https://bit.ly/3MuV81E   
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23 березня Російські військові викрали старосту села Мотижин Київської 
області Ольгу Сухенко, її чоловіка й сина, та вивезли їх у 
невідомому напрямку. Десять днів із ними не було зв'язку. 2 
квітня після звільнення Київської області від окупантів їх тіла було 
знайдено у братській могилі та у каналізації. 

|https://bit.ly/3EPzAtP   

|https://t.me/vadimtokar/5629 

23 березня Російські військові відвезли у невідомому напрямку директора 
Херсонського обласного музично-драматичного театру і 
депутата Херсонської облради Олександра Книгу, засновника 
одного з найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в 
Україні – «Мельпомена Таврії». 

|https://bit.ly/3xSgm5g   

25 березня У Сновську Чернігівської області російськими солдатами 
викрадено сімох жителів громади, серед яких були голова 
Сновської територіальної громади Олександр Медведьов та 
бізнесмен Григорій Божко, колишній депутат обласної ради.  

За попередніми даними, їх відвезли у напрямку Городні. У 
наступні дні спроби з'ясувати їхнє місцезнаходження були 
марними. Російські військові повідомили лише про те, що 
викрадені жителі Сновська живі. 

|https://bit.ly/3MtC9o3   

28 березня На блокпосту окупантів у Генічеському районі Херсонської 
області під час перевірки ними документів було затримано 
депутата Генічеської міської ради від партії «Слуга Народу» 
Олексія Коновалова, якого було перевезено до Вищого 
професійного училища №17 м. Генічеська. 

|https://bit.ly/3xTqlY1  

28 березня Військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи 
вогнепальною зброєю, викрали та утримують у заручниках 
голову Голопристанської міської ради Олександра Бабича. 

|https://bit.ly/3KoKUhW 
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ПРОБЛЕМИ 
ГУМАНІТАРНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

У населених пунктах, тимчасово окупованих російською армією, спостерігається різке 
погіршення гуманітарної ситуації. Українською стороною ведуться переговори із 
російським командуванням щодо надання гарантій безпеки при організації 
гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення, доставки продуктів 
харчування, засобів гігієни, медикаментів до населених пунктів, які перебувають в 
облозі. 

|https://tribun.com.ua/89724  

 
У Херсоні через блокаду критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій 
групі ризику опинилися люди похилого віку, тяжкохворі, новонароджені діти, яким не 
вистачає дитячого харчування та засобів гігієни. 

|https://bit.ly/3N638Y1  

 
20 березня російські окупанти не пропустили гуманітарний конвой – чотирнадцять 
вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності, які було 
відправлено з міста Апостолове Дніпропетровської області до Херсонської області. 

|https://bit.ly/3vJVV81  

 
В окупованих Іванківській, Димерській, Поліській громадах Київської області 
гуманітарна катастрофа – відсутній зв'язок, електро- та водопостачання, закриті мага-
зини, аптеки. 

|https://t.me/kyivoda/2306  

 
Жителів Лівобережного району Маріуполя, окупованого російськими солдатами, 
упродовж березня масово вивозили на територію РФ. За інформацією Маріупольської 
міської ради, під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. 
Окупанти в ультимативній формі змушують змучених війною людей сідати в автобуси. 
Є відомості, що російські солдати відбирають у людей паспорти та інші українські 
документи, що посвідчують особу. Вивезених людей спершу доставляють у так звані 
фільтраційні табори, звідки перерозподіляють по різних віддалених містах РФ. 

|https://t.me/mariupolrada/8987  

 
Один із фільтраційних таборів знаходиться у Докучаєвську Донецької області. З людьми 
"працюють" співробітники ФСБ РФ, мета яких – пошук громадян, що брали участь у 
АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, 
зокрема, в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край. Є свідчення 
нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються 
проблеми із харчуванням. 

|https://bit.ly/3EMaImS   

 
В окупованій частині Маріуполя російські солдати через гучномовець дезінформують 
місцевих жителів про те, що Запоріжжя більше не приймає біженців, що Україна кинула 
їх на призволяще, і що єдина можливість евакуюватися – це поїхати автобусами до 
Ростова. 

|https://t.me/mariupolrada/8989  
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Російські військові переробляють всю інфраструктуру окупованого Старобільська під 
обслуговування так званої ЛНР. На місці українського Ощадбанку відкрили так званий 
Держбанк «ЛНР», замість Укрпошти з'явилася «Пошта «ЛНР», замість українських 
мобільних операторів планують перевести всю територію самопроголошеної 
«республіки» на місцевий оператор «Лугаком». Окупаційна влада доводить до відома, 
що податки тепер сплачуються у так звану "ЛНР". Від місцевого населення вимагають, 
щоб усі українські документи змінювали на “республіканські”.  
По всьому місту розвішано російські прапори. Окупанти проводять обшуки в будинках 
у людей, у різних державних установах. Багато жителів виходять на вулицю без 
мобільних телефонів, побоюючись, що озброєні російські військові можуть перевіряти 
їх вміст – фотографії, соціальні мережі, листування. Якщо знайдуть заборонений, на їхню 
думку, контент, у найкращому разі телефон можуть відібрати, у гіршому – побити 
власника або забрати його на кілька днів для з'ясування обставин. 

|https://bit.ly/3vGHGRy  

 
Російські окупанти викрали з морського порту в Бердянську п'ять кораблів із кількома 
десятками тисяч тон зерна. 

|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/21/7333207/  

 
У Генічеську Херсонської області окупантами почалася видача пенсій у рублях 
пенсіонерам, які раніше подали заявку. Розмір виплати 10 000 рублів. 

|https://bit.ly/3Mxa6nA   

 
 

 

СИТУАЦІЯ 
НА ЗАХОПЛЕНИХ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ 

 
До 20 березня близько 200 співробітників Чорнобильської АЕС утримувалися 
російськими солдатами як заручники. З моменту окупації електростанції російськими 
військовими (26 лютого) персонал станції працював безперервно.  
Спроби української влади домовитися з окупантами про створення гуманітарного 
коридору та евакуацію працівників електростанції, щоб на їхнє місце заступила нова 
зміна, не мали успіху. За наявності певного запасу продуктів харчування персонал був 
обмежений одним прийомом їжі на день, тому що невідомо, як довго вони пробудуть 
в ізоляції. Телефони працівників станції конфісковані, за ними здійснюється постійне 
спостереження російськими солдатами. 

|https://t.me/energoatom_ua/3279 

 
20 березня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та 
евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції. Персонал знаходився на 
станції близько 600 годин. 

|https://bit.ly/3rUoe2C 

 
За інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження, 
російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну 
лабораторію у м. Чорнобилі, яка є унікальним комплексом із потужними аналітичними 
можливостями вартістю 6 млн євро. 

|https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/340693271429994 
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31 березня російські солдати залишили Чорнобильську АЕС. Перед відходом 
окупантами було пограбовано адміністративну будівлю станції та готель на території 
міста Чорнобиль. Крім комп'ютерної техніки та майна станції, було вкрадено побутову 
техніку та дрібне кухонне приладдя. 

|https://bit.ly/3xVDrEi 

 
За інформацією ДП «НАЕК «Енергоатом», на Запорізьку АЕС прибуло 11 цивільних осіб 
із Росатому, серед яких головний інженер Балаковської АЕС та заступник головного 
інженера з ремонтів Ростовської АЕС. Причиною їх появи називають відмову 
керівництва та персоналу Запорізької АЕС співпрацювати із загарбниками. Представник 
окупантів, який представився керівником «військово-цивільної адміністрації», заявив, 
що Запорізька АЕС вже належить до системи управління концерну Росатом. 

 |https://t.me/energoatom_ua/2875 

 
Окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського 
водосховища, що межує з атомною електростанцією. 

 |https://t.me/energoatom_ua/2670 

 
 
 

 

МАРОДЕРСТВО  
РОСІЙСЬКИХ СОЛДАТ 

 
На територіях Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Херсонської, Запорізької 
областей, що тимчасово зайняті російськими окупантами, широко фіксуються факти 
мародерства, грабежів, захоплень цивільних приміщень. Російські солдати крадуть 
продукти харчування у населення, вивозять алкоголь, зламують магазини, склади. 

|https://t.me/nurnberg2022/656 
|https://t.me/nurnberg2022/1002 

|https://bit.ly/3IFqiRH  

|https://t.me/uniannet/40368 

 
З квартир і приватних будинків населених пунктів, з яких відступали російські війська, 
окупанти масово вивозили електронну і побутову техніку, меблі, килими, посуд, одяг, 
відбирають у господарів будь-яке майно, що їм сподобалося, включаючи столові 
прибори, світильники, дитячі ігри. Награбовані речі солдати вантажать на свої танки, 
БТРи, КАМАЗи та вивозять на територію Білорусі чи РФ. 

|https://t.me/uniannet/40434  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/7981 
|https://bit.ly/3vJ2ism  
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КОЛАБОРАЦІОНІЗМ 
 
Виконувати обов'язки Мелітопольського міського голови окупанти призначили Галину 
Данильченко, голову місцевої організації політичної партії "Опозиційний блок”. Вона 
оголосила про створення "комітету народних обранців", який "займатиметься всіма 
адміністративними питаннями в місті». 

|https://t.me/uniannet/37753 

  
Радником міністра внутрішніх справ України Антоном Геращенком опубліковано список 
колаборантів на чолі із колишнім народним депутатом від “Партії регіонів” Євгеном 
Балицьким, які свідомо пішли на співпрацю з окупантами у Мелітополі. 

|https://t.me/s/Pravda_Gerashchenko/3950 
 
 

   
 
 
У місті Ізюм Харківської області на співпрацю з окупантами пішли двоє місцевих 
депутатів, екс-мер Ізюма та колишній співробітник міліції. Вони надавали противнику 
дані про розташування ЗСУ, доносили інформацію про місцевих активістів, 
військовослужбовців Територіальної оборони та членів їхніх сімей, дезінформували 
мешканців про ситуацію в місті.  

|https://bit.ly/3vflxKS 

 
Окупанти створили в Енергодарі "народну раду" на чолі з місцевим депутатом Андрієм 
Шевчиком від партії "Опозиційна платформа за життя". 

|https://bit.ly/3Njuz0B 

 
Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з 
окупантами. Він публічно заявив про це жителям громади. 

|https://bit.ly/3k9FzAl 

 
Заступниці голови Бердянської райдержадміністрації Запорізької області, яка 
підозрюється в державній зраді, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під 
вартою. За даними прокуратури, чиновниця добровільно погодилася допомагати 
співробітникам ФСБ РФ у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та жителів 
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окупованого Бердянська, брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної 
адміністрації держави-агресора. 

|https://bit.ly/3JUzYJa 

 
За інформацією журналіста Дениса Казанського, в Херсоні було розстріляно 
Володимира Сальдо, помічника колаборанта Павла Слободчикова, який підтримав 
окупацію Херсона. 

|https://bit.ly/3OFiUKf 

 

 
 

ПРИМУСОВА 
МОБІЛІЗАЦІЯ 
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ, 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
На території так званих "ДНР" та "ЛНР" проходить насильницька мобілізація. За словами 
місцевих жителів, багатьох чоловіків забирають на фронт прямо з робочих місць: “Це 
студенти, шахтарі, вчителі, які зовсім не вміють воювати.  
Ті, хто має лише паспорт “ЛНР”, оформляються як "добровольці", ті, хто має 
громадянство РФ, підписують договір. Їх відправляють воювати не лише в межах 
Донбасу, а й везуть до Бєлгорода, звідки практично без підготовки перекидають у 
Харківську область". 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3628  

 
За інформацією Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової, у тимчасово 
окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для їхньої участі у 
війні з Україною. За її словами, серед тих, кого силою відправляють на війну з Україною, 
є і кримські татари, яких шантажують застосуванням сили до їхніх рідних. 

|https://bit.ly/3qGa3NN  

 
У Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих «мобілізованих» мешканців окупованих 
територій у магазині «Копійка». Видачею тіл займається так звана «поліція» російської 
окупаційної армії. При цьому із документів родичам загиблих видають лише свідоцтво 
про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів, де, як і за яких обставин вони 
загинули – немає. 
Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих із т.зв. "ЛНР" та "ДНР" 
не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Водночас, родичам офіційно 
загиблих росіян обіцяна виплата 12 мільйонів рублів. Таке ставлення спричиняє 
обурення серед місцевого населення. 
На тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується набір до складу 
1-го Армійського корпусу окупантів. Переважна частина «новобранців» відправляється 
в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на 
передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький 
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рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед новобранців сягають 70-80%. 
«Мобілізовані» відрізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають 
застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року 
випуску. 
Для приховування реальної кількості загиблих окупанти використовують Донецький 
металургійний комбінат для спалення трупів місцевих «новобранців» та добровольців, 
які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома. 

|https://bit.ly/3ODlQXB   

 
З метою збільшення кількості потенційних «призовників» на території т.зв. "ДНР" 
збільшено віковий ценз "військовозобов'язаних" – з 55 до 65 років. 

| https://bit.ly/3vgY5Nq   

 
До лав окупаційної армії активно залучають студентів з т.зв. "ЛНР". Зокрема всіх учнів 
Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для 
проведення реєстрації. Тим, кому вже виповнилося 18 років, особисто телефонує 
директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у 
закладі оголошено про обов'язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів. 
Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої, викликані великими 
втратами – на окуповані території постійно прибувають тяжко поранені та вантажі з 
тілами. На територію Луганського м'ясокомбінату привезли шістнадцять знищених 
«мобілізованих». Один із них – син директора 33-ї школи Луганська. При цьому рідним 
не повідомляють жодної інформації про місце та обставини загибелі.   

|https://t.me/DIUkraine/182 

 
У так званих "ЛНР" та "ДНР" повернули в обіг гривню. Відповідні документи підписані 
самопроголошеними главами т.зв. республік. 

|https://bit.ly/3KdztcB   |https://bit.ly/37O7K53 

 
За інформацією представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, у 
громадян України, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, 
окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", які 
не мають жодної юридичної сили. 

|https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/335462155294483 
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АНТИРОСІЙСЬКІ 
МІТИНГИ В ОКУПОВАНИХ МІСТАХ 

 
У тимчасово окупованих містах відбуваються масові антиросійські мітинги з 
використанням української символіки, плакатів та гасел проти російської окупації.  
На початкових етапах окупації російські солдати мітинги не придушували. Згодом, по 
мірі незгасання активності жителів міст, для придушення волі до народного опору та 
розгону мирних зборів окупантами стали застосовуватися світлошумові гранати, 
сльозогінний газ, димові шашки, стрілянина з автоматів, через що учасники мітингів 
отримували поранення та травми. 
Мітинги проходили в Херсоні, Каховці, Новотроїцькому, Генічеську, Каланчаку, 
Новоолексіївці, Голій Пристані, Олешках (Херсонська область), Мелітополі, Бердянську, 
Енергодарі, Токмаку, Приморську (Запорізька область), Куп'янську (Харківська область), 
Городні (Чернігівська область), Славутичі (Київська область), Білокуракіно, Новопскові, 
Старобільську (Луганська область). 
 

 
Мітинг 13 березня у Херсоні 

Фото: Андрій Скворцов/Facebook 
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Мітинг в Енергодарі 20 березня з вимогою 

звільнити заступника мера Івана Самойдюка 
Фото: Іван Самойдюк/ Facebook 

 

 
Мітинг 6 березня у Каховці Херсонської області 

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація/ Facebook 

 
 

Мітинг 5 березня у Мелітополі 
Фото: mr.mrs.fox via Мелитопольграм / Telegram 
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ОПІР УКРАЇНЦІВ 

РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 
 

Для привернення уваги до жорстоких злочинів Росії та заклику жителів країн світу вимагати 
від урядів закриття неба над Україною у центрі Львова виставили 109 порожніх дитячих 
візків – за офіційною кількістю дітей, які загинули від рук російських окупантів станом на 
18 березня.1   

|https://t.me/andriysadovyi/648 

 
Одесити захищають символ міста – обкладають пам'ятник Дюку де Рішельє мішками з 
піском. 2  

|https://24tv.ua/ru/pamjatnik-djuku-rishele-odesse-obkladyvajut-meshkami-peskom_n1898043 

 
Співробітники Запорізької АЕС вийшли на дорогу, щоб не пропустити російські війська.3 

|https://www.facebook.com/en.gov.ua/posts/3142718999331722 

 
На польсько-білоруському кордоні активісти блокують рух російських та білоруських 
вантажівок. Головна вимога – припинення торгівлі між Європейським Союзом та РФ.4 

| https://bit.ly/37IveZq 

 

1I   
2I  

 

3I   
4I  
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Школярі м. Чорноморська Одеської області плетуть маскувальні сітки для потреб 
української армії.5 

|https://www.facebook.com/watch/?v=932116260814309 
 

Українці масово роблять татуювання на патріотичну тему.6  
|https://www.youtube.com/watch?v=crQwKt-axi4 

 

Жителі Херсонщини перед тим, як покинути свій будинок, залишили для російських 
солдатів отруєну їжу.7  

|https://t.me/c/1694241587/124 
 

«Укравтодор» випустив новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено».8 
|https://bit.ly/39k16UH 

 
Жителі Генічеська на Херсонщині підпалили військкомат, в якому розташовувалися 
російські солдати.   

| https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5039864022801632 
 

  5I   6I   7I  
 

  8I   
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У селі Білозерка Херсонської області місцеві жителі перекрили дорогу колоні російських 
військовослужбовців. Для розгону окупанти розпочали стрілянину в повітря з автоматів. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/4432 
 

Жителі населеного пункту Чернігівської області блокують прохід російської техніки, через 
що вона була змушена повернутися до Сеньківки — пункту пропуску через державний 
кордон України на кордоні з Білоруссю та Росією. 

|https://t.me/c/1694241587/6 
 

Жителі Куп'янська голіруч кидаються на автомобіль з російськими військовими, який вони 
зі зброєю відібрали у мирних куп'янчан. 

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

Жителі Старобільська блокують колону російських танків. 
|https://racurs.ua/ua/n167825-u-starobilsku-i-energodari-ludy-blokuut-kolonu-tankiv-rf-video.html 

 

Київська СТО переробляє трофейні кулемети російської армії, зняті з підбитої техніки, на 
ручні для українських солдатів та партизанів.9  

|https://www.youtube.com/watch?v=u8uafcb36FE   
 

1 березня мер Чернігова Владислав Атрошенко пообіцяв із власних коштів виплачувати 
гроші за знищення техніки та особового складу противника. Перші виплати було зроблено 
вже наступного дня.10  

|https://suspilne.media/213072-atrosenko-pocav-viplacuvati-grosi-za-vbitih-i-polonenih-rosian  
 

В Ужгороді волонтери готують коктейлі «Молотова». Такі активності відбуваються у 
багатьох регіонах України.11  

|https://suspilne.media/211923-planuut-peredati-u-stolicu-v-uzgorodi-volonteri-gotuut-koktejli-molotova 
 

 

 9I   10I  
 

  11I  


