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ЕЛЕМЕНТИ ТЕРОРУ
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Після звільнення Збройними силами України (далі - ЗСУ) Київської області, на околицях
столиці, зокрема, в Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі було виявлено десятки тіл
мирних жителів, закатованих і вбитих російськими окупантами, а також братські могили
із сотнями тіл українців. Було зафіксовано численні випадки вбивств, зґвалтувань та
скоєння інших тяжких злочинів. Станом на 29 квітня на Київщині виявлено 1187 тіл
мирних громадян, убитих російськими військовим.
|https://bit.ly/3wibiVI |https://bit.ly/3yC0kx5

За словами Мелітопольського міського голови Івана Федорова, “окупаційна влада”
Мелітополя за силової підтримки російських солдатів займається мародерством заходять у будинки та квартири місцевих жителів, у тому числі, тих, хто залишив місто, і
забирають цінні речі. Крім цього, фіксуються факти крадіжки техніки
сільськогосподарського призначення та вивезення її на територію РФ. Одна з цілей –
зрив посівної кампанії в Україні.
|https://bit.ly/3uSkhfq

На Херсонщині російські окупанти забирають у власність аграрні підприємства,
вивозять продукцію зі складів, силою змушують робітників працювати. Тим, хто не
погоджується, погрожують фізичною розправою. Є свідчення власника
агропідприємства про те, що на територію його господарських підрозділів у
Геничеському районі увійшли озброєні “кадирівці” та заявили, що наразі все майно
підприємства належить їм. Керівників підрозділів попередили, що "у разі майнових
втрат їм відріжуть голови".
|https://bit.ly/3P7hVmg

В окупованому Сватівському районі Луганської області влада так званої "ЛНР" змушує
фермерів розпочати посівну кампанію. Аграріїв обіцяють безкоштовно забезпечити
паливно-мастильними матеріалами, але згодом зібраний урожай буде націоналізовано
на користь окупантів, а фермерам буде належати лише невелика частина вирощеного
врожаю. У разі відмови аграріям загрожують конфіскацією сільгосптехніки, посівного
матеріалу та тюремним ув'язненням.
У Херсонській області окупанти спустошили елеватор у селищі Новоолексіївка та
вивезли зерно до окупованого Криму. Було помічено потяг, що виїжджав з півострова
через Керченський міст, на якому було написано «Зерно».
|https://bit.ly/3vSihFE

У Вовчанську Харківської області російські окупанти вивезли потужності одного із
захоплених заводів на територію РФ. За словами голови Харківської обласної військової
адміністрації Олега Синєгубова, у порожніх приміщеннях облаштовано катівню, де
людей піддають тортурам, змушують співпрацювати, ставати до лав Збройних сил Росії.
|https://bit.ly/3vQVBpe
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Російські окупанти грабують архівний та культурний фонди міських музеїв Маріуполя з Музею краєзнавства та Художнього музею було вивезено всі цінні експонати, серед
яких оригінали трьох картин Архипа Куїнджі, оригінал картини Івана Айвазовського та
три унікальні ікони. Окупанти заявляють про намір вивезти експонати до Донецька, а
після оцінки відправити найцінніші на експозицію до Росії.
|https://bit.ly/3slu11b

У зайнятому російськими військовими місті Олешки Херсонської області окупанти
виселяють українців, які мешкають у гуртожитках професійно-технічного училища, для
розміщення в них військовослужбовців РФ. Відомо про заселення 500 російських
солдатів.
|https://bit.ly/3P6XpBY

У Каховці Херсонської області окупанти облаштували катівню в приміщенні поліції, де
б'ють заручників та піддають тортурам електричним струмом. Російські військові з
формальних приводів («порушення правопорядку» або «порушення комендантської
години») затримують на вулицях Каховки не лише активістів або учасників АТО/OOC, а
й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби та не виходили на
мітинги проти окупації.
Як повідомляють свідки, у приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних
осіб, деякі з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують
електрошокерами, б'ють.
Біля поліцейської дільниці - постійна черга з родичів затриманих чоловіків, які
намагаються дізнатися про їхню долю або передати продукти харчування та речі першої
необхідності. Найжорстокішим чином російські військові ставляться до тих, хто має
відношення до силових структур - бійців територіальної оборони та колишніх учасників
АТО/ООС.
|https://t.me/denisovaombudsman/5340

У смт Новоолексіївка Херсонської області, де компактно проживають представники
корінного кримськотатарського народу, російські військові продовжують репресивні дії
- проводять подворові обходи у пошуках проукраїнських активістів, зупиняють та
обшукують автомобілі, затримують людей. Було підірвано три гаражі, з автоматів та
гранатометів було обстріляно двоповерховий житловий будинок у центрі селища,
внаслідок чого загинула як мінімум одна людина.
|https://bit.ly/3LUTV3I

В окупованому Маріуполі запроваджується так звана трудова повинність – мешканці
міста можуть отримати їжу, якщо відпрацюють на розборі завалів.
|https://t.me/mariupolrada/9216

У селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ
провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що "зелених коридорів"
більше не буде, і заборонили людям залишати населений пункт. Крім того, попередили,
що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами ЗСУ, російські солдати розпочнуть обстріл
населеного пункту.
|https://bit.ly/3LXxzhS

У звільненому Тростянці Сумської області правоохоронними органами України
виявлено місця тортур місцевих жителів російськими військовими, де було знайдено
наручники, кийки, металеві кліщі та закривавлений одяг потерпілих. Державне бюро
розслідувань України повідомило щонайменше про 20 таких злочинів.
|https://bit.ly/3vUwUZi
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У Маріуполі російські військові зламують уцілілі будинки та малюють літери "Z" на тих,
які вирішують використовувати для розселення своїх солдатів. Непридатні для
проживання будинки окупанти грабують і залишають відкритими – саме їх планують
використовувати для подальшого компактного розселення маріупольців у зоні
«умовної безпеки».
|https://t.me/andriyshTime/495

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у
наполовину окупованому Рубіжному російські солдати викрадають дітей та,
погрожуючи розстрілом, змушують їхніх матерів йти на позиції українських військових
задля необхідності отримання гуманітарної допомоги, а після повернення розповідати
окупантам, як облаштовані позиції українських захисників.
|https://t.me/serhiy_hayday/6083

Під час проходження маріупольцями фільтраційних таборів російські окупанти
піддають їх фізичним та психологічним тортурам. Особливе ставлення до чоловіків, які
мають бодай якісь татуювання на тілі.
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповідає: "Якщо їм [російським
солдатам] татуювання видаються схожими до, як вони вважають, націоналістичних
символів, вони дають хлопцю камінець і кажуть: "стирай". І він стирає зі шкіри ці
татуювання, а росіяни регочуть. І це відбувається в Маріуполі, у 21 столітті".
|https://bit.ly/39jZ8n7

За інформацією національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, в Криму
звільняються СІЗО та етапується багато ув'язнених. У ці ізолятори російські окупанти
вивозять незаконно заарештованих українців із Херсонської області, Мелітополя
(Запорізька область) та жорстоко їх катують.
Злочинцям, які залишилися в СІЗО, суворо заборонено контактувати із українськими
полоненими.
|https://bit.ly/3rd8VBs

Російські військові вивозять із Маріуполя до РФ уцілілі апарати ШВЛ, життєво необхідні
хворим на коронавірусну інфекцію.
|https://t.me/mariupolrada/9447

У Мелітополі російські солдати конфіскували магазини "АТБ" за те, що компанія
допомагає ЗСУ і навідріз відмовилася співпрацювати з окупант.
|https://bit.ly/3N0YysX
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ВИКРАДЕННЯ
ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ
Головне управління розвідки Міністерства оборони (далі – ГУР МО) України повідомляє
про масові викрадення чоловіків призовного віку на окупованих територіях Харківської,
Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей, де
проводяться масштабні «фільтраційні заходи». Насамперед, жертвами окупантів стають
ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

Відомо, що в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання
перебувають понад 300 проукраїнських активістів та ветеранів АТО/ООС, яких
допитують і катують.
В селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно
туди прибуло близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму
Росгвардії. Вони шукають та затримують чоловіків призовного віку. Затриманих
українських чоловіків масово вивозять у напрямку окупованого Криму.
Головна мета таких дій – «поповнення обмінного фонду». Українських заручників
планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо
українці не брали участі у бойових діях 2022 року.
Не виключено організацію пропагандистських «парадів перемоги» за участі затриманих
українців. Згідно з отриманою інформацією, їх можуть спробувати видати за
«військовополонених» та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи
відбувались у Донецьку в 2014 році. Тоді українських героїв після численних тортур
змусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та
приниженням.
|https://bit.ly/3vQ774k

Станом на 18 квітня на території Запорізької області зареєстровано 155 фактів
викрадення цивільних осіб російськими окупантами, з яких 86 уже звільнено. У полоні
залишаються ще 69 людей.
|https://t.me/uniannet/48322

1 квітня

Заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної
громади (далі - ОТГ) Конотопського району Олексія Шибаєва було
захоплено в полон російськими військовими. Його затримали на
блокпості біля с. Пересипки Путивльської ОТГ під час супроводу
гуманітарного вантажу. Через два дні Олексія Шибаєва було
звільнено.
|https://bit.ly/3skOxyW
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1 квітня

Російські солдати викрали мера Таврійська Херсонської області
Миколу Різака. За два тижні на сторінці Таврійської міської
територіальної громади у Facebook було опубліковано звернення
міського голови: “У зв'язку з погіршенням стану мого здоров'я та
необхідністю тривалого лікування мною написана заява на
відпустку з подальшим офіційним складанням повноважень
міського голови”.
|https://bit.ly/39xJa95 |https://bit.ly/3FrKQNa

2 квітня

До будинку Олега Кожем'якіна, колишнього депутата Каховської
міської ради, активіста та учасника АТО, увірвалися російські
солдати. Чоловікові одразу одягли наручники та відвезли у
невідомому напрямку. Обшук у будинку тривав три години - весь
цей час будинок був оточений російською військовою технікою.
У полоні Олег Кожем'якін провів десять днів. За словами жителя
Каховського району, якому вдалося вийти з російського полону,
ексдепутата тримали у катівні, влаштованій у будівлі поліції Нової
Каховки. Олега Кожем'якіна постійно били, йому погрожували
"надіслати до Донецька", щоб відновлювати "зруйноване
фашистами місто". Їжі полоненим давали дуже мало, медичної
допомоги не надавали. 13 квітня Олег звернувся за медичною
допомогою - у нього діагностували струс мозку, перелом ребер.
У чоловіка було вибито зуби.
|https://bit.ly/3ym4Gba

3 квітня

З російського полону було звільнено міського голову Сновська
Чернігівської області Олександра Медведьова (провів у полоні
один тиждень) та мера Берислава Херсонської області
Олександра Шаповалова (провів у полоні два тижні). Обидва
мери були захоплені військовими через принципову позицію та
відмови йти на співпрацю з російськими окупантами.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336834/

5 квітня

Російські військові опублікували відеозапис, на якому
зафіксовано фрагмент їх знущання над полоненим міським
головою Вовчанська Анатолієм Степанцем.
На записі вони змушують Степанця говорити фразу "слава Росії".
Також на записі присутня ще одна людина зі зв'язаними руками.
Можливо, це співробітник міської ради, щодо якого було вчинено
насильство.
|https://bit.ly/3P4I6tK
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8 квітня

У Запоріжжі російські окупанти викрали 16-річного сина голови
Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка.
Хлопця викрали на російському блокпості у Василівці під час руху
евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя.
За словами Олега Буряка, машину, де їхав 16-річний Влад,
тримали три години, потім усіх відпустили, крім його сина.
Люди, які їхали разом із ним, розповіли, що вони благали
відпустити хлопця, але безуспішно.
|https://bit.ly/3KMWhAp

9 квітня

У Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому
напрямку колишнього голову Херсонської обласної державної
адміністрації (далі – ОДА), народного депутата України VII
скликання Путілова Андрія.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/11337

9 квітня

Стало відомо про викрадення в Ізюмі Харківської області
українського письменника, волонтера Володимира Вакуленка та
його сина Віталія.
|https://bit.ly/3LW9TdM

19 квітня

Було викрадено екс-мера Херсона Володимира Миколаєнка. За
словами його дружини, Володимиру зателефонував його
товариш, покликав на зустріч, після чого чоловік вже не виходив
на зв'язок. Раніше Ніколаєнко повідомляв, що отримував погрози
від проросійських колаборантів. 26 квітня на російському
пропагандистському ресурсі “Известия” вийшов сюжет із
Володимиром Миколаєнком, що доводить його перебування у
російському полоні. Миколаєнко був активним учасником
Євромайдану, мером Херсона з 2014 по 2020 роки, публічно
підтримував курс у ЄС, декомунізацію та пропагував українську
мову.
|https://bit.ly/3Fp5NII

25 квітня

|https://bit.ly/38a5ZiU

Голів двох громад Запорізької області - Новоуспенівської та
Кирилівської — Івана Сеника та Івана Малєєва, звільнили з
полону.
Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був
захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну
позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах
окупації.
Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, був викрадений
російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після
того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/25/7341972
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ДЕПОРТАЦІЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
На прес-конференції 23 квітня Президент України Володимир Зеленський озвучив, що
з початку війни на територію Росії та/або так званих “ДНР” та “ЛНР” з окупованих
територій України примусово було депортовано понад 500 тисяч українців. У той же час
3 травня в Міністерстві оборони РФ заявили, що з 24 лютого 2022 року в Росію
"евакуювали" майже 1,1 млн. осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей з території
України, т.з. "ДНР" та "ЛНР".
|https://bit.ly/3vRmwkI |https://www.interfax.ru/world/839058

У Пензенській області РФ створено три табори для депортованих українців. В одному з
таких таборів перебуває понад 400 людей з Маріуполя — переважно жінки та 147 дітей
різного віку. Люди були вивезені прямо з бомбосховища, має місце гостра нестача
одягу, продуктів, предметів гігієни.
|https://t.me/denisovaombudsman/5194

Російськими окупантами розпочато примусову паспортизацію. За словами
Уповноваженої Верховної Ради України (далі – ВРУ) з прав людини Людмили Денісової,
шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб - жінок, осіб з інвалідністю та
пенсіонерів владою країни-агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про
прийом до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів.
|https://bit.ly/3DY7FaE

Депортовані маріупольці на території РФ отримують листівки з описом пільгових умов
при переселенні на Далекий Схід.
|https://t.me/mariupolrada/9189
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Видання The Independent повідомляє, що президент РФ Володимир Путін підписав указ
про переселення понад 95 тисяч українців із Донецької та Луганської областей у Сибір
та Заполяр'я, на Далекий Схід та Північний Кавказ. Автор статті, посилаючись на офіційні
документи, пише, що 11 тисяч українців було розподілено до Сибіру, 7 тисяч – на
Далекий Схід та 7 тисяч відправили на Північний Кавказ. Маріупольців, яких насильно
вивезли до Росії та непідконтрольних Україні районів Донбасу, змусили підписати
документи про те, що місто обстрілювали ЗСУ.
|https://bit.ly/38cAqFc

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає служителям Російської православної
церкви інформацію про депортованих українців для їхнього централізованого
розселення по церквах і монастирях на території РФ.
|https://bit.ly/3wek72H

У Міністерстві освіти РФ готують міжнародні угоди, які дозволять передавати дітейсиріт, які прибули з т.зв. "ДНР", "ЛНР" та України (більше 2000 дітей станом на квітень
2022 року), у російські сім'ї. Таке усиновлення – порушення норм Конвенції ООН про
права дитини.
|https://bit.ly/38h1iUm

Зі ЗМІ РФ стало відомо про факти незаконного вивезення до Апрелівки (місто в
Підмосков'ї) 27 українських дітей-сиріт. Їх передали під тимчасову опіку до десяти
місцевих сімей. На даний момент відсутня інформація, чи такі діти мають статус сиріт
або позбавлених батьківського піклування і чи мають діти родичів, які бажають їх
забрати в свою сім'ю. Вивіз українських дітей до Росії є злочином, який відповідно до
міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми.
|https://t.me/denisovaombudsman/5359

В окупованому Херсоні російські військовослужбовці викрали 58 дітей-сиріт, які
ховалися у підвалі однієї з церков, та відвезли у невідомому напрямку.
|https://bit.ly/3MZdlEQ
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ПОХОВАННЯ
ТА КРЕМАЦІЯ
ЗАГИБЛИХ МИРНИХ ЖИТЕЛІВ
У Лівобережному районі Маріуполя, біля цвинтаря у с. Виноградне виявлено масове
поховання маріупольців, які загинули внаслідок військових злочинів російських
солдатів. Також отримано інформацію про братську могилу в Мангуші. Враховуючи
супутникові знімки місць поховань, інформацію очевидців про характер та масштаби
поховань, за попередньою оцінкою, протягом квітня у Мангуші поховали від 3 до 9
тисяч маріупольців.
За інформацією співробітників Маріупольської міської ради, в районі об'їзної дороги
окупанти облаштували кілька братських могил розміром до 30 метрів кожна, куди на
вантажівках звозять тіла загиблих.
|https://bit.ly/3yfWTMe
|https://t.me/mariupolrada/9358

У Маріуполі зафіксовано роботу 13 мобільних крематоріїв, за допомогою яких російська
армія намагається приховати кількість убитих мирних мешканців. До знищення тіл
загиблих залучаються жителі т.зв. "ДНР" та маріупольці, які погодилися співпрацювати
з окупантами. Великі холодильники промислових складів окупанти використовують для
зберігання тіл.
Військовою розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання
мобільних крематоріїв на території Чернігівської області, а також у Новоайдарі
Луганської області.
|https://bit.ly/3yqY2kh
|https://t.me/denisovaombudsman/4912
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У підземному переході в районі Садків на околиці Маріуполя окупанти влаштували
пункт збору тіл маріупольців, вбитих російськими військовими (на фото). Спеціальні
групи зачистки щоденно звозять сотні трупів у такі пункти по всьому місту. Найбільший
із них розташований у складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим. Далі
окупанти вивозять тіла для знищення у пересувних крематоріях або ховають у братських
могилах.
|https://t.me/mariupolrada/9176

У Бучі, Бородянці та інших населених пунктах Київської області після їхнього звільнення
було виявлено поховання цивільних осіб, які загинули від дій російських солдатів. У
переважній більшості причинами смерті є кульові, а не осколкові поранення.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/7/7337844
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/21/7341039
|https://bit.ly/3FwLsBl
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РОСІЙСЬКА
ПРОПАГАНДА
ЯК ІНСТРУМЕНТ ТИСКУ НА НАСЕЛЕННЯ
У Херсоні поширюються листівки, в яких окупанти намагаються переконати місцеве
населення, що війна почалася через «західні плани» знищити російський та український
народи, що "російська армія не воює з українськими солдатами і не обстрілює мирне
населення", і що винним у всіх теперішніх бідах є “київський режим”. Жителів міста
закликають до співпраці з окупаційною владою, а українських військових – до
роззброєння.
|https://t.me/DIUkraine/348

У Скадовську Херсонської області військові РФ зняли прапори України з будівлі міської
ради й флагштоку у центрі міста та повісили російські триколори. Мер міста Олександр
Яковлєв заявив, що скадовська міськрада не співпрацюватиме з окупантами.
|https://bit.ly/3l7vG6N

19 квітня в Маріуполі, в окремих районах якого продовжуються активні бойові дії,
окупаційною владою була «відкрита» школа. Задля забезпечення картинки для
російських пропагандистських ЗМІ на відкриття школи привезли дітей з усього міста.
|https://bit.ly/387xABs
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В Енергодарі окупанти перефарбували стелу із назвою міста в кольори російського
прапора.
|https://t.me/uniannet/47320

Вчителів із окупованих територій планують перевести на «російські стандарти освіти».
Заняття з «перепрофілювання» освітян із окупованих населених пунктів Херсонської,
Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей мають намір проводити
влітку у Криму.
|https://www.youtube.com/watch?v=Y7OUGNrxwtM

У Херсоні розпочали мовлення російські телеканали, зокрема, запрацювали Перший
канал, «Росія 1», «Росія 24», НТВ та інші.
|https://ura.news/news/1052547905

У Новій Каховці з метою створення імітації підтримки російської окупації було
організовано мітинг, на який було виведено близько 30 людей із російськими
прапорами.
|https://bit.ly/3skn14M
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За інформацією мера Херсона Ігоря Колихаєва, ввечері 25 квітня російськими
військовими було захоплено Херсонську міську раду. Окупанти зняли прапор України,
забрали ключі від будівлі та змінили охорону. Меру та співробітникам виконкому дали
можливість виїхати додому. З 26 квітня Херсонська міськрада перестала працювати,
оскільки всі приміщення тимчасово контролюються російськими солдатами.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/25/7342048/

У Генічеську та Новій Каховці окупанти встановили пам'ятники Леніну, демонтовані
влітку 2015 року в рамках закону про "декомунізацію".
|https://t.me/zedigital/1742 https://t.me/uniannet/47913

У місті Старобільську заплановано відкриття найбільшого на тимчасово окупованій
території Луганської області козачого кадетського корпусу на 400 місць. Таке рішення
було ухвалено наприкінці березня у Луганську під час розширеного засідання щодо
підтримки та розвитку козачого компонента у системі освіти т.зв. "ЛНР". Кадетські
корпуси та класи окупаційна влада планує відкривати у Сєвєродонецьку та Лисичанську.
|https://t.me/denisovaombudsman/5229

У Генічеську Херсонської області від директорів шкіл окупанти вимагають подати списки
вчителів, які готові з першого вересня викладати за російською програмою. Тих
вчителів, хто погоджується, влітку збираються відправити до Криму на перепідготовку.
Решті погрожують звільнити з роботи.
|https://bit.ly/38XCRvi

У Маріуполі окупанти видають свідоцтва про народження самопроголошеної ДНР.
|https://t.me/uniannet/50941
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На окупованих територіях Харківської області російські військовослужбовці та
співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, розповсюджуючи
інформацію, що «це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів», а також,
що «Харків вже майже взято росіянами». Окупанти посилюють контроль за
телефонними та інтернет-мережами, зокрема, розпочали встановлення обладнання
російського мобільного оператора «Мегафон».
|https://t.me/DIUkraine/398

Російські військові розповсюджують у Маріуполі листівки з відповідями на питання
щодо умов життя у місті під час окупації. Питання стосуються, зокрема, проходження
верифікації, виїзду з міста, компенсації за втрачене житло тощо.
|https://t.me/andriyshTime/562

Російські окупанти демонтували стелу з гербом України, встановлену на в'їзді до
Каховки. У Токмаку Запорізької області окупанти зняли український герб із будівлі
міськради.
|https://bit.ly/3ylL9YE
|https://t.me/uniannet/51116
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ПІДГОТОВКА ДО
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМІВ
ГУР МО України попереджає про підготовку окупантами низки псевдореферендумів
для "легалізації" окупаційних адміністрацій.
На окупованій території Херсонської області друкують бюлетені, бланки, брошури,
плакати та буклети для проведення голосування на "референдумі" зі створення
чергової псевдореспубліки "ХНР" та визнання окупаційної влади. Для цього залучено
потужності друкарні у місті Нова Каховка.
Місцеві мешканці переконані – реального голосування не проводитимуть, окрім
показових дільниць, організованих в якості «картинки» для російських ЗМІ.
«Голосування» оформлять за допомогою паспортних даних, зібраних під час отримання
«гуманітарної допомоги». Щоб отримати продуктовий пайок мешканці мали
заповнювати анкети із зазначенням особистої інформації.
"Референдум" щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого
Криму готується також у місті Снігурівка Миколаївської області. Захід організовують
проросійськи налаштовані голова місцевої ради Тетяна Мезіна та колишній голова
Олександр Ларченко.
|https://t.me/DIUkraine/372

Заступник голови підконтрольної Росії «військово-цивільної адміністрації» Херсонської
області Кирило Стремоусов заявив, що проведення «референдуму» в Херсонській
області не планується, і наголосив, що повернення Херсонської області, зайнятої
російськими військовими, назад під контроль України виключено.
|https://ria.ru/20220428/kherson-1785861820.html

В окупованому Розівському районі Запорізької області (межує з Донецькою областю)
відбулися збори, учасники яких «одноголосно проголосували за тимчасове приєднання
до Донецької народної республіки».
Голова Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області Артур
Крупський, коментуючи цю подію, зазначив, що залякані люди під дулами автоматів
змушені були голосувати за незрозумілі речі, які перебувають за межами правового
поля України.
Місцеве населення, переважно люди похилого віку та переселенці з Маріуполя, було
зібрано у місцевому будинку культури. Російські окупанти сказали людям, що
обговорюватимуться питання виплати пенсій та їхні соціально-побутові потреби.
Насправді місцевим жителям було озвучено так званий меморандум щодо проведення
виборів нового "мера", "активу села", а потім пройшло "голосування" за тимчасове
приєднання до т.зв. "ДНР", доки не буде "захоплено" Запоріжжя.
|https://www.youtube.com/watch?v=ud6BFYdDyTQ
|https://bit.ly/3N0Za1J
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ПРОБЛЕМИ
ГУМАНІТАРНОГО ХАРАКТЕРУ
У Херсоні після місяця окупації збільшилася кількість блокпостів російської армії та,
відповідно, перевірок цивільних осіб на них. Це може бути пов'язано з пошуком
українських диверсійно-розвідувальних груп чи власних дезертирів з-поміж
мобілізованих жителів т.зв. "ДНР" та "ЛНР", підрозділи яких були передислоковані в
Херсонську область. За наявною інформацією, жителі ОРДЛО не хочуть воювати, тікають
зі своїх частин, ховаються по селах, забирають цивільний одяг у місцевих жителів.
Багато херсонців, керуючись страхом російського терору в місті, намагаються його
покинути, формують колони з приватних автомобілів по 500 і більше машин й
намагаються виїхати на неокуповану територію України. На встановлених російських
блокпостах окупанти вимагають з тих, хто проїжджає гроші, продукти харчування,
цигарки, алкоголь. По окремих маршрутах люди їдуть до Криму та або залишаються
там, або їдуть до Грузії, Туреччини та інших країн.
Спостерігається погіршення ситуації із забезпеченням лікарських засобів. У зоні ризику
- новонароджені діти та тяжкохворі. Люди, життя яких залежить від постійного прийому
певних ліків, помирають від їхньої відсутності, особливо ті, хто хворіє на онкологію,
цукровий діабет. Соціальні мережі переповнені повідомленнями про придбання ліків
за будь-яку ціну. Незважаючи на потужний волонтерський рух у регіоні, медикаментів
на всіх не вистачає, нерідко на блокпостах російські солдати вилучають ліки для
можливого подальшого перепродажу.
Продовжуються викрадення та побиття людей. Херсонська прокуратура озвучила
цифру у 137 викрадених цивільних осіб. Найбільше під загрозою – колишні чи чинні
працівники СБУ, учасники АТО, представники органів місцевого самоврядування.
|https://bit.ly/37ufXeM

Мер Херсону Ігор Колихаєв, щоб уникнути неоднозначного трактування чинних норм
законодавства, що є підставою для притягнення посадових осіб до відповідальності,
звернувся до української влади з проханням роз'яснити, як місцевій владі працювати в
умовах російської окупації. Йдеться переважно про дії українських чиновників у разі
зміни прапора, запровадження "рубльової зони", спроб встановлення військовими
підрозділами РФ на території громади окупаційної влади.
|https://t.me/uniannet/48096

На окупованих територіях під приводом перепису населення або під час роздачі
гуманітарної допомоги російські солдати збирають персональні дані місцевих жителів.
Зокрема, у приміщенні Центрального відділення поліції Маріуполя окупанти під
виглядом надання послуг "Пенсійного фонду" та "соціальних служб" розпочали
активний збір даних маріупольців. У ході реєстрації збираються відомості не лише про
особу та майно, а й родичів, які перебувають не в Маріуполі.
|https://bit.ly/3FEhVWF

У Херсонській області російські військовослужбовці захопили вежі та офісні приміщення
мобільного оператора "Київстар". Жителі регіону скаржаться на перебої мобільного
зв'язку.
|https://bit.ly/3MShDh0
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Під час внутрішніх фільтраційних заходів у Маріуполі окупанти анонсували проведення
реєстрації житлового фонду. Вся нерухомість, власники якої не нададуть документи,
буде "націоналізована".
|https://t.me/andriyshTime/411

Російські окупанти зобов'язали мешканців Маріуполя оформити перепустки для
пересування містом та перебування на вулиці. Сотні городян змушені вистоювати черги
задля отримання таких перепусток. За припущенням працівників Маріупольської
міської ради, така процедура здійснюється не тільки з метою фільтраційних заходів, але
як підготовка до паспортизації жителів, що залишилися.
|https://t.me/andriyshTime/302

У селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна влада вимагає від
підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Однією з умов
безпечної роботи закладів є відсутність на полицях магазинів товарів українського
виробництва, тому підприємців активно агітують торгувати товарами із Криму та
запроваджувати «рубльову зону».
|https://bit.ly/3M9JCcl

У заблокованому Маріуполі відкрилися так звані "банкомати", які працюють під
контролем російських окупантів. Маріупольці можуть обміняти безготівкові гроші на
готівку за курсом, який складає 2 до 1. Тобто, окупанти забирають у людей половину
від суми. Відомо, що один із таких “банкоматів” запрацював у приміщенні колишнього
супермаркету у Лівобережному районі міста.
|https://t.me/denisovaombudsman/5570

В Енергодарі окупанти запроваджують розрахунок російськими рублями. У місті вже
працюють магазини, де за рублі можна купувати продукти, привезені із Криму, Білорусі
та Росії.
|https://t.me/energoatom_ua/5597

На найбільшій у Європі Чорнобаївській птахофабриці загинуло 4 млн курей. Російські
війська вивели з ладу місцеву електростанцію, що призвело до відключення
автоматизованої системи годівлі птахів.
Робітники намагалися налагодити доставку корму, але машини з вантажем потрапляли
під російські обстріли. Постачання було припинено задля безпеки людей. На фабриці
було прийнято рішення роздати 1,45 мільйона яєць та 90 тисяч курей, що залишилися,
співробітникам підприємства і сусіднім фермам.
|https://bit.ly/37nFyWw
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ПРИМУСОВА
МОБІЛІЗАЦІЯ
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Незважаючи на переважно проукраїнську налаштованість населення окупованих
регіонів та загальну мотивацію мешканців чинити опір російським загарбникам,
окупанти розпочали примусову мобілізацію на підконтрольних їм територіях.
З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито
можливість виїзду з Херсонщини на контрольовані Україною території. Значно
обмежена можливість виїзду в бік РФ.
У Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники ФСБ шукають
людей призовного віку. Передбачається, що вони мають поповнити склад бойових
підрозділів РФ на найбільш проблемних напрямках.
Також окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на
окупованих територіях. Зокрема, у місті Вовчанську Харківської області молодший
медичний персонал Центру первинної медико-санітарної допомоги примусово
вирушає на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим.
У разі відмови медикам загрожують розстрілом.
|https://bit.ly/3KPeRrr

В окупованих районах Маріуполя після встановлення sim-карти мобільного оператора
"Фенікс", на телефон надходить СМС наступного змісту: “Здійснюється відбір
кандидатів до 40 років у ЗС (Збройні сили – прим. авт.). Заробітна плата – збільшена,
повний соціальний пакет, додаткові виплати. Телефон для довідок 84305 (з мобільного
– безкоштовно)”.
|https://t.me/uniannet/45485

В Ізюмі Харківської області через брак людських ресурсів окупанти намагаються
залучити до бойових дій місцеве населення. Чоловікам прохід через блокпости
дозволяється лише за наявності військового квитка. Їх агітують вступити до лав
«народної міліції».
|https://bit.ly/3waBvW6
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КОЛАБОРАЦІОНІЗМ
Окупанти проголосили «головою адміністрації» Маріуполя Костянтина Іващенка,
депутата міської ради від партії “Опозиційна платформа за життя” (далі – ОПЗЖ).
Заступником “голови адміністрації” призначено депутата міської ради від партії ОПЗЖ
Вікторію Калачову, яка пропагувала діяльність керівника т.зв. "ДНР" та окупаційної
адміністрації міста з метою формування думки серед населення та світової спільноти
про нібито законність дій загарбників. Донецькою обласною прокуратурою заочно
повідомлено про підозру вищезгаданим особам у державній зраді, вчиненій в умовах
воєнного стану.
|https://www.youtube.com/watch?v=RpkuZSmNIaE
|https://bit.ly/3v89ZrJ
|https://bit.ly/3kUof2k

Маріупольська міська рада повідомляє про отримання переконливих доказів про
злочини колаборантів із партії ОПЗЖ у Маріуполі. Відомо, що вони не просто пішли на
співпрацю з окупантами, а виступали інформаторами російської армії та фактично
корегували обстріл критичної цивільної інфраструктури - комунальних підприємств та
техніки, складів з продовольством та медикаментами, веж мобільних операторів та
ліній електропередачі, насосних станцій та магістрального водопроводу з резервного
водосховища.
|https://t.me/mariupolrada/9139

1 квітня до приміщення Каховського виконкому увійшли кілька десятків озброєних
військових РФ, зібрали присутніх на своїх робочих місцях співробітників у залі засідань,
попередньо відібравши у них мобільні телефони, та повідомили, що міська влада не
справляється зі своїми обов'язками. Окупанти повідомили, що відтепер містом
керуватиме Павло Філіпчук (екс-депутат Херсонської обласної ради від партії
«Опозиційний блок»), керівником поліції призначається Олег Буховець, керівником
Каховського водоканалу – Олег Гаврилюк.
Працівникам виконкому було запропоновано співпрацювати з окупаційною владою,
інакше всі будуть звільнені. Керівництво Каховської територіальної громади від цієї
пропозиції відмовилося.
|https://bit.ly/3MV6NqD

В Енергодарі окупанти почали створювати фейкові органи влади. На засіданні
«громадської ради самоорганізації Енергодару» головою «адміністрації міста» було
обрано депутата від партії ОПЗЖ Андрія Шевчика, який власним "наказом" одноосібно
"звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова, а заразом і всіх
керівників та членів виконавчих органів міської ради.
|https://t.me/energoatom_ua/4576

Розпочато кримінальні провадження за звинуваченням у державній зраді мера
Куп'янська Геннадія Мацегори та мера Балаклії Івана Столбового, які пішли на
добровільну співпрацю з окупантами. Обидва чиновники зі своїми сім'ями виїхали на
територію РФ.
|https://bit.ly/3kLeUdr
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Харківською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру Вадиму
Кудікову, депутату Липецької сільської ради Харківської області від партії “Слуга
народу” у державній зраді та колабораційній діяльності. З початком збройної агресії РФ
Кудіков перейшов на бік окупантів і обійняв посаду т.зв. «Голови адміністрації» с. Липці
Харківської області.
Депутат надав представникам держави-агресора доступ до приміщень Глибоцької та
Липецької сільських рад Харківського району. Крім того, він передав окупантам
інформацію про оптимальні шляхи пересування територіями зазначених громад та дані
місцевих жителів, які брали участь у проведенні АТО/ООС.
|https://bit.ly/3kQxznX

У захопленій міській раді Херсона було проведено нараду, на якій окупанти призначили
головою Херсонської ОДА Володимира Сальдо, головою Херсонської міської
адміністрації Олександра Кобеця. Володимир Сальдо – тричі екс-мер Херсона,
колишній народний депутат від «Партії Регіонів», з початку повномасштабної війни
підтримав російську окупацію міста.
Олександр Кобець був водієм чинного мера Херсона Ігоря Колихаєва. Працівникам
виконкому запропонували розглянути можливість подальшої співпраці з окупаційною
владою.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/26/7342209

Правоохоронними органами України затримано голову Середино-Будської
територіальної громади Сумської області, який надавав державі-агресору допомогу у
здійсненні підривної діяльності - передавав інформацію представникам ФСБ про
переміщення частин ЗСУ та види їх озброєння, особисто наказав знищити інженерні
споруди закритого пункту пропуску для того, щоб окупанти змогли увійти до міста.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою.
|https://bit.ly/39004NA

У Херсоні у власному автомобілі було розстріляно Валерія Кулешова – відомого блогера
із проросійськими поглядами. Кулешов був посібником російських окупаційних військ,
довіреною особою колаборантів Кирила Стремоусова та Володимира Сальдо. Загиблий
претендував на посаду начальника окупаційної поліції Херсона.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/13771

У смт Новоайдарі Луганської області виявили вбитим пострілом у голову місцевого
колаборанта Павла Шароградського. Після окупації селища Шароградський надавав
російським солдатам інформацію про українських активістів, учасників АТО/ООС, членів
їхніх сімей, співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.
|https://bit.ly/3vUiwAd
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СИТУАЦІЯ
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
На території т.зв. "ДНР" та "ЛНР" триває примусова мобілізація. Співробітники районних
військкоматів т.зв. «ЛНР» та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи у
пошуках чоловіків призовного віку (18-65 років).
Для підвищення «ефективності» мобілізаційних заходів співробітникам автоінспекції
т.зв. "ЛНР" надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі
Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі і
виписують повістки чоловікам, що знаходяться в автомобілях.
На Алчевський металургійний комбінат прийшла нова рознарядка на 1700 чоловік. Це
четверта та найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. У т.зв. "ДНР" мобілізують осіб з
інвалідністю та співробітників "стратегічних підприємств", яким було гарантовано
"бронь". Особисті документи осіб (на фото), які не підлягають призову, було знайдено
серед паперів знищеного підрозділу т.зв. "армії ДНР".
|https://t.me/DIUkraine/302

Окупаційна влада так званих «ЛНР» та «ДНР» мобілізує у незаконні збройні формування
неповнолітніх учасників «патріотичних клубів» від 16 років. Серед підлітків вже є
загиблі, зокрема Іван Шифман, учасник так званого військово-патріотичного
спортивного клубу «Наследники победы» Територіального штабу м. Комсомольське,
громадської організації «Військово-патріотичний рух «Молода гвардія-Юнармія».
|https://t.me/denisovaombudsman/5166

З 20 квітня в ОРДЛО «у зв'язку з браком спеціалістів» призупинено проведення
медичних оглядів мобілізованого особового складу. Потенційні «призовники» не
мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров'ям.
Тих, хто має явні проблеми зі здоров'ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі
захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують,
але розподіляють їх у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.
Єдина альтернатива примусової мобілізації – виплата хабаря за встановленими цінами
(залежить від віку, спеціальності та стану здоров'я). Зокрема, в окупованій Горлівці
розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рублів, якщо заплатити
безпосередньо на місці затримання. При доправленні до районних відділів т.зв. "МВС"
- від 75 тис. рублів.
|https://bit.ly/39yJGni
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Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської
областей примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для
поранених окупантів. Відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові в таких
установах як Донецький національний університет, Донецький національний технічний
університет, Донбаська національна академія будівництва та архітектури, Донбаська
юридична академія, Донецький національний медичний університет імені Горького,
Луганський медичний університет, Луганський педагогічний університет, Луганська
академія внутрішніх справ.
|https://bit.ly/3N0ny3w

За інформацією ГУР МО України у боях на маріупольському напрямку окупанти
залучили весь особовий склад т.зв. "МВС ДНР", включаючи військовослужбовців
"внутрішніх військ ДНР" та курсантів "Донецької академії МВС".
Встановлено, що за час участі у бойових діях т.зв. «МВС ДНР» зазнало великих втрат.
Маріупольський напрямок:
• до 1000 осіб – безповоротні втрати, у т.ч. 26 курсантів;
• понад 2800 осіб – санітарні втрати;
Інші напрями:
• близько 500 осіб – безповоротні втрати;
• близько 2100 осіб – санітарні втрати.
Брак "правоохоронців" негативно впливає на ситуацію із забезпеченням "громадського
правопорядку" та значно ускладнює подальшу примусову мобілізацію.
Т.зв. міністр внутрішніх справ “ДНР” ухвалив рішення про призначення спеціального
службового розслідування щодо начальника “Донецької академії МВС” та начальників
апарату “Внутрішні війська МВС” за фактом втрат серед особового складу.
|https://t.me/DIUkraine/393

Голова т.зв. «ДНР» Денис Пушилін підписав указ, згідно з яким рухоме та нерухоме
майно, розташоване на території “звільнених” населених пунктів “республіки”, яке було
українською державною та комунальною власністю (за винятком житлового фонду),
відтепер підлягає обліку як державна власність “ДНР”.
|https://bit.ly/3vTCGKH

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупаційна влада на тимчасово окупованій
території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо
повернення на зазначені території людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року
до РФ. Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, громадяни повинні повернутися
до населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування
на території Росії.
|https://bit.ly/3Fp0Wam

Глава т.зв. “ДНР” Денис Пушилін підписав розпорядження, згідно з яким провадження
діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території т.зв. ДНР визнається
неправомірною, а перебування її співробітників небажаним.
|https://glavadnr.ru/doc/GKO/rasp/Rasp_GKO_5.pdf
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ОПІР УКРАЇНЦІВ
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ
Українці продовжують чинити спротив загарбникам на тимчасово окупованих
територіях. У Херсоні місцеві жителі масово вивішують українську символіку на будівлях
міста. В Енергодарі місцеві вчителі відмовляються працювати на умовах окупаційної
адміністрації та намагаються дистанційно проводити заняття за українською
програмою. У Скадовську окупанти змінили прапори України на адміністративних
будинках на триколори. У відповідь працівники міської ради відмовилися виходити на
роботу та заявили, що не співпрацюватимуть із ворогом.
|https://t.me/kherson_miskrada/4278

2 квітня в Енергодарі відбувся мітинг на підтримку України, який було розігнано
російськими військовими. Проти людей застосовано світлошумові гранати, було чутно
автоматні черги. Окремих учасників мітингу затримували та відвозили на автозаках.
Внаслідок вибухів та обстрілів було поранено чотирьох жителів міста.
|https://t.me/energodar_ukr/89

3 квітня у містах Херсонської області – Херсоні та Каховці пройшли мітинги проти
російської окупації. У Каховці російські військові почали стріляти та застосували проти
учасників акції світлошумові гранати та сльозогінний газ.
|https://bit.ly/39Oaal7
|https://investigator.org.ua/news-2/241461

27 квітня у Херсоні жителі міста вийшли на мітинг проти псевдореферендуму щодо
створення т.зв. "ХНР". Російськими військовими були застосовані сльозогінний газ та
світлошумові шашки. Внаслідок мирного протесту постраждали четверо людей: у
літньої жінки - розрив легені та опіки грудної клітки, у чоловіка 50 років – відкритий
перелом ноги; ще двоє чоловіків отримали хімічні опіки очей та носоглотки.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/27/7342388/
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"Ми в цьому шапіто брати участь не будемо" - такими словами вчителі школи в одному
із захоплених населених пунктів Донецької області зустріли вимогу окупаційної
адміністрації вийти на роботу.
|https://bit.ly/3jEJ29S

Жителі Рубіжного, примусово вивезені до окупованого Луганська, вивісили на будівлі
гуртожитку педагогічного інституту, де їх розмістили, український прапор та влаштували
там мітинг із вимогою повернути їх до України. Люди обурювалися, що «визволителі»
зруйнували їхні будинки, а замість нормального життя змушують жити в гуртожитку, на
пайках.
|https://bit.ly/37smjeA

У Херсоні, Каховці та Мелітополі поширюються листівки із попередженнями для
російських окупантів.
|https://t.me/BerezaJuice/14015 |https://t.me/Tsaplienko/6585
|https://t.me/uniannet/50579

На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський
рух. Соціально-побутова ситуація дуже складна, тому люди продовжують
самоорганізовуватися заради взаємодопомоги.
У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по будинках харчові продукти та
необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають
кошти, принципово відмовляючись від російської «допомоги».
У Куп'янському районі, де немає водопостачання, волонтери організували доставку
технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води
залишається вкрай напруженою.
Відомо, що російські військовослужбовці відбирали у місцевих жителів генератори для
використання у своїх цілях.
|https://t.me/DIUkraine/398

Житель окупованої Якимівки Мелітопольського району зірвав із флагштока російський
прапор та викинув його в урну.
|https://t.me/uniannet/48910

В окупованому селі Перемога Київської області мешканка “запозичила” у російських
військових ящик із боєприпасами та віддала його українським солдатам після
визволення села.
|https://t.me/c/1694241587/134
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У Чернівцях 11-річний переселенець із Покровська Донецької області шукає роботу,
щоб перевести на потреби ЗСУ зароблені гроші. Підліток розклеїв оголошення з
переліком видів роботи, яку може виконувати. Серед зазначеного – винос сміття, вигул
собак, покупка води. Перші зароблені ним гроші вже пішли на благо країни. 1
|https://t.me/c/1694241587/135

Одеський бізнесмен Андрій Ставніцер повідомив ВСУ точні координати свого будинку
в окупованому населеному пункті на Київщині, у дворі якого російські солдати
розмістили 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ Торнадо-Г і Гради. Жива сила
супротивника та його техніка були знищені разом із будинком. 2
|https://bit.ly/3ynsT0W
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