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РОСІЙСЬКА
ПРОПАГАНДА
ЯК ІНСТРУМЕНТ ТИСКУ НА НАСЕЛЕННЯ
На окупованих територіях продовжується мілітаризація молоді:

- у Біловодському районі Луганської області в день 225-річчя створення села
Новодеркул відбулося «урочисте складання присяги та посвята в учасники
військово-патріотичного руху «Молода гвардія» 30 дітей шкільного віку;
- у селищі Мелекіне Донецької області окупанти облаштували військовопатріотичний табір, де дітей та підлітків навчають основ військової підготовки –
збирання та розбирання автоматів, тактичної медицини, військового складання
парашутів, зняття розтяжок.
-

|https://t.me/mariupolrada/10739 |https://t.me/luhanskaVTSA/5181
|https://t.me/andriyshTime/2602
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У Маріуполі т.зв. «волонтери» у футболках із написами «Za большую Россию» роздають
місцевим жителям пропагандистські газети.
|https://t.me/uniannet/68508

В окупованих населених пунктах Донецької області відбулися заходи, присвячені Дню
державного прапора РФ.

- У Маріуполі відбулось «урочисте» шикування, в якому взяли участь юнармійці т.зв.
«ДНР» та волонтери «Молодої Гвардії». На головному флагштоку центральної
площі міста було піднято прапор Росії. Триколор розміром 200 м2 був розгорнутий
на одній із труб заводу «Азовсталь».
- У Волновасі запустили в небо прапор РФ, зроблений із повітряних кульок. У
краєзнавчому музеї міста пройшов тематичний урок «Флаг державы - символ
славы», у міській бібліотеці відбулася антилекція «В моем сердце – Россия». Також
було проведено майстер-клас із виготовлення сувенірів, після якого розпочалася
роздача триколірних куль від лялькового театру «Чіполліно».
- У селищі Нікольське відбулася зустріч мешканців із російськими акторами театру
та кіно Маратом Башаровим, Тетяною Абрамовою та Юрієм Бєляєвим.
|https://www.donetsk.kp.ru/daily/27434/4636211/
|https://t.me/andriyshTime/2455
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У розпорядженні Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі –
ГУР МО) опинилися розроблені росіянами «Методичні вказівки щодо роботи з
населенням звільнених територій Херсонської та Запорізької областей для громадських
організацій та інших відділень».
У «Загальних положеннях» зазначається, що документ поширюється лише серед
інструкторів, афілійованих керівництвом партії «Єдина Росія» і не може бути переданий
для ознайомлення третім особам.
Наприкінці методички викладено можливі питання та варіанти відповідей на них.
Нижче наводяться деякі з них.
|https://t.me/DIUkraine/1156

МОЖЛИВІ
ЗАПИТАННЯ

ВАРІАНТИ ВІДПОВІДЕЙ

ПРИМІТКИ

Україну ділять США та
Європа, незабаром її
державність перестане
існувати

Можна послатися на те, що в
західних областях уже в обігу
польський злотий нарівні з
гривнею

Я не хочу жити в
Росії

Ви просто боїтеся, Росія є
країною великих
можливостей із великою
історією

Повідомити в органи
Військової поліції чи інші
силові структури

Росія нас
бомбитиме?

Ні, РФ здійснює лише
високоточні удари по
військових об'єктах

У разі, якщо посилання йде
на українські новини – ці
новини є неправдивими
задля дискредитації РФ

Росія тут
назавжди?

Так, ви можете не боятися,
РФ не відступає

У разі згадування раніше
звільнених територій, на яких
було здійснено відступ –
вони не входили до планів
СВО

Мені не
подобається
/ім'я чиновника/

У Росії - справжня демократія і
ви зможете вибрати будь-яких
чиновників, які вам будуть
подобатись, а можете й
балотуватися самі

Від цього питання бажано
відходити у спілкуванні,
посилаючись на
аполітичність

Невже
Зеленський нас
ненавидить?

Зеленський нічого не
вирішує, все вирішують його
куратори зі США

Згадати, що він є
наркоманом

Що зараз з
Україною?
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У Мелітополі літери в назві парку Горького було перефарбовано в кольори російського
прапора.
|https://t.me/uniannet/68799

У тимчасово окупованому Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів
(переважно складаються з 2-3 жінок) продовжують переписувати населення у всіх
районах.
Мета такого перепису – встановити реальну кількість людей, які залишилися у місті.
Зазначені групи відвідують усі квартири та приватні будинки. Під час перепису
вимагають надати особисті документи із реєстрацією, також з'ясовують, де
перебувають найближчі родичі. Офіційно повідомляють, що встановлюють
місцезнаходження людей для забезпечення їх світлом та газом.
У неофіційних розмовах «волонтери» визнають, що більшість опитаного населення
відмовляється брати участь у можливому «референдумі» щодо приєднання окупованих
територій до РФ або прямо не відповідає на запитання про їхню участь. За їхніми
оцінками лише 5-7% респондентів чітко висловили готовність прийти на «виборчі
дільниці» і «проголосувати». Переважна більшість у місті залишилися жителі віком 4570 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і
до представників окупаційної влади.
Т.зв. «адміністрація» Маріуполя намагається не порушувати тему «референдуму» й
концентрується на піар-акціях із пропаганди результатів роботи із «забезпечення
населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового
періоду».
|https://t.me/DIUkraine/1198

У Херсоні стела на в'їзді до міста була перефарбована в кольори російського прапора.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/38487
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У Маріуполі біля школи №65 окупанти встановлюють погруддя Леніна.
|https://t.me/andriyshTime/2424

ГУМАНІТАРНА
СИТУАЦІЯ

В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
В окупованому Сєвєродонецьку біля міської багатопрофільної лікарні, що постраждала
від обстрілів російської армії, розгорнули так звані «шпиталі-намети», де приймають
лікарі з РФ. Пацієнтів оглядають без ширм чи будь-якої іншої приватності. Роботи із
запуску стаціонарних медичних установ не ведуться.
|https://t.me/serhiy_hayday/7930

Т.зв. «Державним комітетом оборони ДНР» було затверджено перелік перших об'єктів
у Маріуполі, які будуть демонтовані. За інформацією Маріупольської міської ради,
мешканців знесених будинків окупаційна адміністрація планує компактно розселяти по
гуртожитках, які ремонтуються насамперед. Компактне розселення передбачає спільне
проживання різних сімей в одній кімнаті, спільне користування кухнею на поверсі та
загальним санвузлом.
|https://t.me/andriyshTime/2356
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Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомляє, що
Приморський район, більша частина Лівобережного, селища Україна та Волонтерівка
Кальміуського району, а також майже весь сектор приватної забудови не мають доступу
ані до води, ані до електрики. Мешканці міста змушені долати кілометри, щоби набрати
воду з джерела.
|https://t.me/andriyshTime/2522

У Мелітополі Запорізької області понад місяць немає газопостачання. Опалювальний
сезон, який має розпочатися у жовтні, перебуває під загрозою зриву. Міський голова
Іван Федоров вважає, що інформація про будівництво газопроводу з Бердянська не
відповідає дійсності, і наполегливо рекомендує мешканцям Мелітополя евакуюватись
із міста.
|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/462

Жителі Маріуполя влаштували «голодний бунт» після того, як представники
Міжнародного Комітету Червоного Хреста спробували скасувати видачу гуманітарної
допомоги через велику кількість людей. У зв'язку з тим, що окупанти майже припинили
видавати продуктові набори, єдиним джерелом їжі багатьом жителям Маріуполя
залишалася гуманітарна допомога від Червоного Хреста.
|https://t.me/andriyshTime/2594

В окупованому Вовчанську Харківської області розпочався процес видачі SIM-карток із
російським кодом +7 (990). Наразі діє один тариф «Зв'язок без кордонів». Оператор
покриває великі населені пункти в Харківській області, а також працює в Херсонській та
Запорізькій областях.
|https://ria.ru/20220819/sim-karty-1810792941.html

У Маріуполі катастрофічно не вистачає медичних кадрів. Жителі міста змушені займати
чергу з раннього ранку для отримання талону на прийом до лікаря. Черга на прийом до
терапевта розписана на тижні наперед, до лікарів вузької спеціальності – на місяці.
|https://t.me/andriyshTime/2440
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Мешканка Сєвєродонецька, яка виїхала з нього раніше, після свого нещодавнього
візиту до міста дала інтерв'ю журналістам, у якому розповіла про гуманітарну ситуацію
в населеному пункті. За її словами, у місті панує гнітюча атмосфера, більша частина
інфраструктури розбита, скрізь стоять розстріляні автомобілі, дороги усіяні уламками та
сміттям.
Для проведення елементарних гігієнічних процедур городянам потрібно займати чергу
у вуличні «помивочні». Окупаційна влада розробила окремий графік купань для жінок
із дітьми та чоловіків. На день такий мобільний душ може прийняти до 100 осіб.
Ремонтні роботи щодо відновлення системи водопостачання не ведуться, у місті
встановлено цистерни з технічною водою. Жінка розповіла, що на власні очі бачила, як
люди набирали відрами воду з калюж і збирали дощову воду по краплинці з дахів.
Для приготування їжі мешканці розводять багаття біля під'їздів. Мешканцям
Сєвєродонецька приблизно раз на тиждень привозять гуманітарну допомогу у вигляді
круп, цукру та води. На території колишнього кафе «Дежавю» відкрито пункт видачі
гарячої їжі. Пообідати також можна в одному з місцевих храмів.
|https://bit.ly/3RNmy5t

БЕЗЧИНСТВА
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ
ТА ОКУПАЦІЙНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

За інформацією начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла
Мізінцева, станом на 24 серпня з початку війни на територію Росії з України та т.зв.
«ЛНР» та «ДНР» було вивезено 3 630 307 осіб, з яких 580 049 – неповнолітні.
|https://bit.ly/3KYPoO9
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Окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих загроз позбавлення батьківських прав
та вилучення дітей із сімей через небажання батьків віддавати дітей до шкіл під
окупацією та спроби долучити їх до онлайн-освіти в Україні. За словами радника
Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, вчителі масово розсилають
повідомлення батькам, попереджаючи, що за умови проживання в місті та відмови від
відвідування шкіл діти будуть вилучені із сімей примусово.
Аналогічна ситуація відбувається на окупованих територіях Херсонської та Запорізької
областей. Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав
ЮНЕСКО терміново відреагувати на ці злочини.
|https://t.me/andriyshTime/2521 |https://bit.ly/3D9dOT6

У Херсоні окупантами було захоплено приміщення бізнес-центру «Бордо». Будівля
оточена російськими військовими, власники бізнес-центру не мають доступу до свого
майна. У готелі комплексу проживають високопоставлені представники окупаційної
адміністрації та пропагандисти з РФ.
|https://bit.ly/3RvaANT

Жителі Енергодару, знеособивши себе, записали відеозвернення до Президента
України, Збройних сил та всіх українців, де вони просять не залишати їх у цій тяжкій
ситуації, в якій вони опинились. Вони розповіли, що поряд із працівниками Запорізької
АЕС перебувають у заручниках у російських військових, які прикриваються мирним
населенням як живим щитом. Під приводом пошуку українських націоналістів та
ветеранів АТО окупанти вриваються у будинки та квартири енергодарців, грабують та
мародерять. Усіх осіб, які їм видаються підозрілими, вивозять у невідомому напрямку.
За словами мешканців міста, вони побоюються результатів регулярного обстрілу
росіянами території Запорізької АЕС.
|https://t.me/uniannet/69676

За інформацією управління поліції в Херсонській області, військовослужбовці РФ
масово обкрадають приватні будинки, вивозять меблі та побутову техніку на
викрадених ними автомобілях. У селах Красносільське, Новодмитрівка та Станіслав
Херсонської області зафіксовано факти мародерства окупантів у будинках, господарі
яких виїхали на підконтрольну Україні територію.
|https://bit.ly/3L1ohlm

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що
мешканцям невеликих містечок непідконтрольної українській владі Луганщини
окупанти обіцяють 60 тисяч рублів за інформацію щодо місцезнаходження чоловіків
призовного віку.
|https://t.me/luhanskaVTSA/5156
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ВИКРАДЕННЯ
ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ
Станом на 31 серпня з початку війни в
Херсонській області зафіксовано
309 фактів викрадення цивільних осіб;
185 людей досі перебувають у російському полоні

Центр громадянських свобод разом з іншими правозахисними організаціями
розробили рекомендації з алгоритмом дій у випадку, якщо ваші рідні та близькі стали
заручниками або ви стали свідком викрадення людини.
|https://t.me/khersonskaODA/926 |https://bit.ly/3L2yUo6

За інформацією Новокаховського міського голови Володимира Коваленка, у Новій
Каховці Херсонської області представники окупаційної адміністрації викрали
директорів ліцеїв №3 та №2 Ірину Дубас та Оксану Якубову.
|https://bit.ly/3DcIiU5

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляє, що російські військові в ніч
проти 23 серпня вивезли до московського слідчого ізолятора «Лефортово» чотирьох
мешканців Мелітополя. Викрадених українців планують засудити до довічного
ув'язнення за нібито диверсійну діяльність.
|https://bit.ly/3xggR8o

16 серпня військовослужбовцями РФ було викрадено голову Верхньорогачицької
територіальної громади в Херсонській області Світлану Коротун, яка відмовилася
співпрацювати з окупантами. Жінку забрали з власного будинку та відвезли в
невідомому напрямку.
|https://bit.ly/3KZlvgC

У Херсоні озброєні російські військові увірвалися до будинку 45-річного місцевого
жителя, на території домоволодіння якого було проведено незаконний обшук.
Знайшовши у гаражі прапор України, окупанти зв'язали чоловікові руки, закрили
обличчя, помістили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Наразі
місцезнаходження чоловіка невідоме.
|https://bit.ly/3KZlvgC
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Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомляє, що перед початком нового
навчального року окупанти почали залякувати освітян. Відомо, що 29 серпня з власних
будинків було викрадено та вивезено в невідомому напрямку кількох педагогів.
|https://t.me/orlovdmytroEn/914

Правління Асоціації міст України вкотре звернулося до відповідних державних установ
та міжнародних організацій із проханням докласти максимальних зусиль до звільнення
захоплених у полон голів громад.
З 24 лютого 2022 року російські окупанти викрали понад 50 посадових осіб місцевого
самоврядування, з яких 34 – це голови громад.
|https://bit.ly/3xc84nQ |https://bit.ly/3xbKUxS

СТАНОМ НА 22 СЕРПНЯ В РОСІЙСЬКОМУ ПОЛОНІ ПЕРЕБУВАЮТЬ:
ЄВГЕНІЙ МАТВЄЄВ – Дніпрорудненський міський голова (Запорізька область);
ОЛЕКСАНДР ШМИГОЛЬ – Вільхівський сільський голова (Харківська область);
ОЛЕКСАНДР БАБИЧ – Голопристанський міський голова (Херсонська область);
ІГОР КОЛИХАЄВ - Херсонський міський голова (Херсонська область);
СЕРГІЙ ХІЛЬЧЕНКО – Хрестівський сільський голова (Херсонська область);
ДМИТРО ЛЯХНО – Горностаївський селищний голова (Херсонська область);
ОЛЕНА ПЕЛЕШОК – Зеленопідський сільський голова (Херсонська область);
СВІТЛАНА КОРОТУН – Верхньорогачицький селищний голова (Херсонська область).

СИТУАЦІЯ

В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ
За інформацією ГУР МО, у Сватовому Луганської області відбулася радіотрансляція
виступу т.зв. «голови ЛНР» Леоніда Пасічника, під час якого було оголошено про
початок «загальної мобілізації» на території псевдореспубліки з 1 вересня.
Як повідомив Пасічник, вона проходитиме у два етапи:
- мобілізація населення, яке отримало паспорти т.зв. «ЛНР»/РФ та відповідних
конкретних військово-облікових спеціальностей;
- решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.
Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловська) Луганської
області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських
заходів (перевірки документів, транспортних засобів тощо), спрямованих на пошук та
затримання дезертирів серед військовослужбовців т.зв. «Л/ДНР» та ЗС РФ.
|https://t.me/DIUkraine/1151
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У Донецьку, Луганську, Сімферополі, Ялті учасники руху опору «Жовта Стрічка»
розмістили українську символіку та листівки з нагадуванням, що їхні міста є частиною
України.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1231 |https://t.me/yellowribbon_ua/1128
|https://t.me/yellowribbon_ua/1131 |https://t.me/yellowribbon_ua/1203
|https://t.me/yellowribbon_ua/1255

Активісти у Севастополі, Алушті, Сімферополі поширили листівки з координатами
місцезнаходження т.зв. «Ради Міністрів АРК», «Уряду м. Севастополь», військової
частини 85388.
|https://t.me/victor_andrusiv/578
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На початок нового навчального року у т.зв. «ЛНР» було підготовлено великий
багатосторінковий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя
історія», з якого планувалося розпочати навчання школярів на тимчасово окупованих
територіях.
Запропонований «план» є традиційним збиранням псевдоісторичних фактів і майже
дослівно повторює пропагандистські виступи російських телевізійних ідеологів про те,
що «Україну створив Ленін, української мови не існує, всі українські герої – злочинці,
Україна має бути знищена».
|https://t.me/DIUkraine/1215
|https://t.me/DIUkraine/1217

В окупованих населених пунктах т.зв. «ДНР» відбулися заходи, присвячені Дню
державного прапора РФ.

-

У Радянському районі Макіївки пройшла акція «Горжусь Россией, горжусь Флагом».
Її учасники вишикувалися у формі серця, в центрі якого розташувався триколор. У
Червоногвардійському районі презентували літературно-музичну композицію
«Под флагом России». Також у всіх районах міста відбулася роздача російської
символіки.

-

У школах Горлівки пройшли творчі онлайн-марафони «Флаг России в детских
руках» та «По любимым местам с флагом РФ». У рамках цих акцій діти викладали в
соціальних мережах фотографії із триколором.

-

У Харцизьку відбувся автопробіг - десятки автомобілів проїхали ключовими
вулицями міста з російськими прапорами.

-

У Шахтарську пройшла акція «Флаг России — гордость наша!», де кожен бажаючий
мав фотографією продемонструвати свою любов до РФ. Також відбулася виставка
дитячих малюнків, було організовано висаджування дубів та катальп на території
меморіального комплексу «Саур-Могила».
|https://bit.ly/3xbq9lL

Чоловіків із реєстрацією в населеному пункті окупованої з 2014 року частини Донецької
області, які є мобілізаційним резервом, не випускають за кордон т.зв. «ДНР» - ані до
Росії, ані до окупованої частини Запорізької області. За інформацією радника
Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, за 40 тисяч рублів можна
«отримати» довідку про непридатність до військової служби, а також дати хабар
«митним органам ДНР» в аналогічному розмірі, щоб спробувати виїхати до РФ.
|https://t.me/andriyshTime/2381

Українські хакери увімкнули гімн України в ефірі радіо «Крим».
|https://bit.ly/3BqGA0g
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Російський суд заарештував діджея караоке-бару в Криму на 10 діб за те, що він
увімкнув українську пісню «Дике поле», у кліпі якої демонструвалася нібито
«нацистська символіка». Діджей, господарка бару та відвідувач, який замовив пісню, на
камеру вибачилися.
|https://t.me/uniannet/68399

ОПІР УКРАЇНЦІВ
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ
Українські партизани на тимчасово окупованих територіях привітали Україну з Днем
Державного прапора та Днем незалежності. У Таврійському, Каховці, Новій Каховці,
Енергодарі, Токмаку та Бердянську з'явилися листівки з привітанням від «Народного
спротиву України».
|https://t.me/DIUkraine/1166 |https://t.me/DIUkraine/1184
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У Новопскові, Бердянську, Мелітополі, Генічеську активісти руху опору «Жовта Стрічка»
нагадують, що їхні міста – це Україна.
|https://t.me/serhiy_hayday/7783 |https://t.me/yellowribbon_ua/1149 |https://t.me/yellowribbon_ua/1154
|https://t.me/yellowribbon_ua/1236 |https://t.me/yellowribbon_ua/1352

У Маріуполі було зроблено та опубліковано фото з українським прапором на тлі
зруйнованих будівель. На прапорі є рядки державного гімну та нагадування, що
Маріуполь – це Україна.
|https://t.me/andriyshTime/2577
|https://t.me/andriyshTime/2581
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Учасник українського підпілля під кодовим ім'ям Сварог дав інтерв'ю The New York
Times, у якому розповів про партизанський рух на окупованих територіях. За словами
чоловіка, партизани роблять усе, щоб окупанти та колаборанти не могли спокійно жити
в захоплених містах - підривають залізничні колії, мінують автомобілі зрадників,
визначають цілі для української артилерії. Також проводяться акції ненасильницького
характеру – активісти розклеюють листівки та розміщують українську символіку.
|https://nyti.ms/3Dl3jvQ

На одній із радіостанцій окупованого Мелітополя протягом 30 хвилин звучав гімн
України.
|https://t.me/riamelitopol/66909

Херсонці продовжують чинити посильний опір окупації. Учасники руху «Жовта Стрічка»
розклеюють листівки проти отримання російського паспорта, розміщують
проукраїнські графіті, замальовують прапори РФ, псують білборди окупантів, зривають
агітаційну продукцію.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1120 |https://t.me/yellowribbon_ua/1208
|https://t.me/yellowribbon_ua/1224 |https://t.me/yellowribbon_ua/1245
|https://t.me/yellowribbon_ua/1324 |https://t.me/yellowribbon_ua/1216
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В окупованому Вовчанську партизанами було розклеєно листівки з погрозами на
адресу т.зв. «глави військово-цивільної адміністрації Харківської області» Віталія
Ганчева. 1
|https://t.me/yellowribbon_ua/1114

24 серпня маріупольська група спротиву привітала українців із Днем незалежності,
вивісивши у с. Нікольське Маріупольського району прапор України. 2
|https://t.me/andriyshTime/2496

Жителі Енергодару виступають проти атомного тероризму, розклеюючи відповідні
листівки. 3
|https://t.me/yellowribbon_ua/1275
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Національний реєстр рекордів України визнав 5-річну Марію Макєєву з Кривого Рогу
наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ 35 тисяч 492
грн. Дівчинка під музичний супровід свого старшого брата виконувала українські пісні в
центрі Львова, куди її родина тимчасово переїхала під час війни. Виступ Марії тривав 9
годин 54 хвилини. Завдяки зібраним коштам для українських військових було придбано
тепловізор INFIRAY СL35 M.
|https://bit.ly/3Rv6khu
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Десятирічний Влад із Бучі разом із двома друзями миє автомобілі та збирає гроші на
ЗСУ. Першу суму 4500 грн хлопці вже перевели на армію через фонд United24.
|https://bit.ly/3QssW0N

10-річний Максим Бровченко з окупованого Бердянська продає свої картини та
виручені кошти відправляє на потреби української армії. Хлопець, який має розлад
аутистичного спектру, був змушений виїхати з родиною з рідного міста до Запоріжжя.
Максим захоплюється космосом і мріє познайомитись з Ілоном Маском. На його
картинах відображені далекі галактики, яскраві зірки, незвичайні планети та їхні жителі.
Талант юного художника було відзначено на нагородженні дітей – героїв війни в День
молоді 12 серпня.
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Восьмирічна Христина Булаєвська з Вінниці все літо співала в міських парках, поблизу
великих торгових центрів, щоби заробити гроші для ЗСУ. Дівчинці вдалося зібрати
понад 24 тисячі гривень, які будуть спрямовані на купівлю автомобіля та дронів.
|https://bit.ly/3QwrB9n

6-річна Софія Нерсесян провела сольний концерт, на якому зібрала 14,5 тисяч гривень
на допомогу українській армії. Серед визнаних українських хітів «Стефанія», «Ой, у лузі
червона калина» в репертуарі юної співачки є авторська пісня «Одна єдина». Зібрані
кошти дівчинка передала до фонду Сергія Притули.
|https://www.youtube.com/watch?v=9YHqQHtSphU
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85-річний житель міста Суми пожертвував на допомогу ЗСУ 35 тисяч доларів, отриманих
від продажу квартири та дачної ділянки. Волонтери «Громадського фонду «Суми»
консультуються з військовими щодо максимально ефективного використання
отриманих коштів.
|https://bit.ly/3eDnWZT

«Укрзалізниця» запустила «Потяг до перемоги» – 7 вагонів, розписаних українськими
художниками. Кожен вагон присвячений регіону України та подвигам людей, які
виборюють перемогу:
- залізничникам, які евакуювали людей із Харківщини;
- лікарям із Луганщини, які рятували життя під кулями, в окопах та у підвалах;
- захисникам Маріуполя;
- мешканцям Енергодару, які без зброї вийшли проти танків;
- фермерам Миколаївщини, які на лінії вогню збирають урожай;
- учасникам руху опору «Жовта Стрічка», які борються з окупантами на
Херсонщині;
- Богдану Зізі, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію в Євпаторії.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1218
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Волонтери проекту «Добробат» продовжують надавати допомогу громадянам України,
будинки яких постраждали від обстрілу російської армії.
|https://t.me/dobrobat_in_ua/2085

Робота волонтерів із перекриття покрівлі в будинку, що постраждав від обстрілу,
в селі Козаровичі Київської області
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