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ПРОПАГАНДА ТА
НАСИЛЬНИЦЬКА
РУСИФІКАЦІЯ
У Новій Каховці з'явилися білборди з гаслами «Русские и украинцы – один народ,
единое целое» та «Россия здесь навсегда».
|https://t.me/uniannet/65737

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі –
ГУР МО), у РФ випустили «Довідник для громадян України з організації спротиву
київському маріонетковому уряду». У виданні даються детальні поради колаборантам
щодо саботажу роботи в соціально значущих напрямках. «Довідник» сповнений
пропаганди ненависті до всього українського з відповідним набором термінології:
«київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» тощо.
|https://t.me/DIUkraine/991

Т.зв. «голова слідчого управління Генпрокуратури ДНР» Олексій Куцурубенко оголосив
про закінчення «слідства» за подіями 16 березня, коли російська армія завдала
авіаудару по Донецькому обласному драматичному театру в місті Маріуполь. За
даними т.зв. «Генпрокуратури ДНР», вибух стався всередині будівлі театру, а
твердження про російський авіаудар є фейком. Куцурубенко заявив, що загальна
кількість загиблих становить 14 людей, а джерелом неприємного запаху навколо
будівлі є не трупний запах від великої кількості тіл, похованих під завалами, а запаси
риби, що протухла, які зберігалися в підвалі.
Варто зазначити, що, за інформацією Маріупольської міської ради, 16 березня в будівлі
драматичного театру загинуло майже 300 мирних жителів; згідно з даними
розслідування видання Associated Press – 600 осіб.
|https://t.me/rian_ru/171538
|https://t.me/andriyshTime/1875
|https://t.me/mariupolrada/8999
|https://bit.ly/3d05tpJ
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Російські окупанти випустили «Абетку Херсона», автором ідеї якої є Олександр Кофман,
мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який раніше обіймав посаду т.зв. «міністра
закордонних справ ДНР». У дитячій брошурі є рядки про те, як Суворов гнав ворогів від
російських берегів, маючи на увазі українські землі - Кінбурнську косу в Миколаївській
області.
|https://t.me/matanaliz_kofman/1366

У Херсоні окупаційна адміністрація намагається насаджати проросійський світогляд
серед української молоді. Одним із головних елементів цієї політики є т.зв. «військовопатріотичне виховання». З цією метою активно формуються «громадські організації»,
на кшталт «молоді будівельники Херсонської області», «молодь Херсона» тощо. Участь
у них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Водночас,
старше покоління регіону залучається до новостворених організацій, серед яких «спілка
матерів Херсонської області», «організація ветеранів Херсонської області».
Для створення уявлення про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного
режиму активно пропагується участь у проєкті «Твій крок», організованому
Міністерством освіти РФ. Анонсовано проведення на окупованих територіях
загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів «Планета великих змін» та «Велика
зміна».
|https://t.me/DIUkraine/942

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку стела на одному з в'їздів у місто була
перейменована на «СеверСЛОНецк», оскільки під час штурму населеного пункту
російськими військовими загинув один із солдатів із позивним «Слон».
|https://t.me/uniannet/65438
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У Маріуполі в точках видачі гуманітарної допомоги роздають газети т.зв. «ДНР».

|https://t.me/andriyshTime/1931

У Маріуполі окупанти формують мілітаризовані загони, де діти та підлітки у формі
марширують та співають радянські пісні. Відповідне відео було опубліковане
керівником телеканалу «Маріупольське ТБ» Миколою Осиченком. За його словами,
зараз працює кілька військово-патріотичних таборів на території захоплених
окупантами агропідприємств Маріупольського району.
|https://t.me/NickolayOsychenko/91

У порту Маріуполя за участю глави т.зв. «ДНР» Дениса Пушиліна було відкрито
меморіальну дошку морякам ВМФ РФ, які загинули під час бойових дій із
«деблокування порту Маріуполя».
|https://ria.ru/20220730/moryaki-1806152875.html
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ПІДГОТОВКА ДО
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМІВ
ЩОДО ПРИЄДНАННЯ ОКУПОВАНИХ
РЕГІОНІВ ДО РФ

«Очільник» окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав
указ про створення «виборчої комісії для проведення референдуму про вступ до
складу РФ».
|https://t.me/BalitskyVGA/80

У розпорядженні Служби безпеки України (далі – СБУ) опинилися звернення членів
громадського руху «Донецька республіка» до голови т.зв. «ДНР» Дениса Пушиліна з
проханням ініціювати проведення референдуму про включення псевдореспубліки до
складу РФ. У зверненнях йдеться про те, що «російськомовних людей Донбасу
позбавили батьківщини, відібрали безмежні руські простори, забороняли розмовляти
рідною мовою та шанувати своїх героїв», що «українські націоналісти в складі каральних
батальйонів прийшли на нашу землю, щоби придушити нашу волю та вибити все, що
пов’язане з Росією».

За інформацією СБУ, у складі цього «громадського руху» вже активно діє понад 1000
активістів, які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій.
Для посилення електоральної підтримки окупанти пропонують продуктові набори,
стартові пакети російських мобільних операторів. Через розширення географії
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діяльності організації «Донецька республіка» планується зміна її назви, ймовірно, на
«Велику Росію»; підготовлено варіанти оформлення футболок «агітаторів».
Задля висвітлення ходу підготовки до «референдуму» планується залучити
підконтрольні російській владі медіа-ресурси, щоб охопити пропагандою понад 50
млн глядачів із Росії та Сходу України.
|https://bit.ly/3zU0Q9F

У Ровеньках Луганської області розпочато роботу пікетів на підтримку «референдуму»
про приєднання т.зв. «ЛНР» до РФ. Під час заходів місцевим мешканцям роздають
спеціальний випуск газети «Республіка», присвячений цій темі.
|https://t.me/uniannet/65412
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ЕЛЕМЕНТИ ТЕРОРУ
ОКУПАЦІЙНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
НА ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Розпорядженням т.зв. «голови Каховського адміністративного району» Володимира
Леонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. Надано
дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитися на розсуд
окупантів.
Мешканців окупованих населених пунктів Херсонської області попередили про
посилення заходів покарання у разі порушення комендантської години. Порушникам
загрожують розстрілом на місці.
|https://t.me/DIUkraine/924

18 липня російські окупанти увірвалися до приміщення їдальні №18 Запорізької АЕС під
час обіду українських атомників та, погрожуючи працівникам станції зброєю, вигнали їх
із будівлі. Варто зазначити, що в умовах окупації під постійним тиском військових РФ
ризикуючи стати жертвою російських тортур, персонал ЗАЕС продовжує забезпечувати
ядерну безпеку України та всієї Європи.
|https://t.me/energoatom_ua/8258

У Мелітополі російські війська перешкоджають виїзду людей із міста. За проїзд без
черги через Василівку вимагають хабар від 100 до 500 доларів; ретельно обшукують
людей, відбирають речі та цінності. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, в
окупованому місті досі мешкає близько 60 тисяч людей. Централізована евакуація
відсутня – росіяни не узгоджують гуманітарні коридори, бажаючи, щоб у місті
залишилося якомога більше мешканців, якими можна прикриватися як живим щитом
під час наступу ЗСУ.
|https://bit.ly/3oQTddV

СБУ зібрано докази ядерного тероризму окупантів на території зони відчуження.
Перетворивши Чорнобильську АЕС на тимчасову військову базу в період її контролю
російськими військовими з 24 лютого по 31 березня 2022 року, РФ грубо порушила
Женевську конвенцію, яка прямо забороняла здійснювати напади на ядерні об'єкти в
умовах збройного конфлікту.
Слідчі відзначили такі порушення норм ядерної безпеки:
- пошкодження приміщень та мінування території;
- блокування регулярного зовнішнього моніторингу радіації та безперервного
постачання запасних частин, палива та витратних матеріалів;
- утримання персоналу у стресових умовах, що могло призвести до зростання
ймовірності професійних помилок.
Територія зони відчуження досі не розмінована, що порушує цілісність системи
радіаційної безпеки об'єкта, яку Україна вибудовувала десятиліттями разом із
міжнародними партнерами. Досі залишається високою ймовірність неконтрольованих
вибухів та спричинених ними пожеж.
|https://bit.ly/3d5BM6R
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Військовослужбовці РФ вимагають від адміністрації Запорізької АЕС відчинити їм
машинні зали на 1-му, 2-му та 3-му енергоблоках станції, щоб розташувати там свій
військовий арсенал - танки, вантажівки, зброю, боєкомплекти. При його розміщенні в
машинних залах буде перекрито доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. У разі
пожежі, ризик якої зросте у кілька разів, її гасіння буде значно ускладнено через
неможливість під'їзду спеціалізованого транспорту.
Зберігання зброї та вибухових речовин безпосередньо у машинних залах енергоблоків
найбільшої в Європі АЕС порушує всі норми та вимоги щодо ядерної та радіаційної
безпеки роботи атомних станцій.
|https://t.me/energoatom_ua/8293

Правозахисники Human Rights Watch задокументували злочини окупантів на півдні
України. Вони провели інтерв'ю з 71 респондентом у Херсонській та Запорізькій
областях, які розповіли про 42 випадки, коли російські сили утримували людей без
зв'язку із зовнішнім світом, або коли люди зникали після затримання. Опитані
розповідали, що їх катували або вони були свідками тортур у вигляді побиття, а в деяких
випадках - ударів струмом. Вказується, що травми включали важкі опіки, порізи, струс
мозку, пошкоджені судини, зламані зуби і кістки, включаючи ребра.
У звіті Human Rights Watch задокументовано тортури трьох представників
територіальної оборони, які утримувалися як військовополонені, двоє з яких загинули.
|https://bit.ly/3Q9wFko

У Херсоні військові РФ заволоділи пасажирським теплоходом, який був
пришвартований на Карантинному острові, і використовують його як переправу через
річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
|https://bit.ly/3vZCycf

29 липня інвестиційна група «Смарт-Холдинг», бенефіціаром якої є колишній народний
депутат від партії «Опозиційний блок» Вадим Новинський, заявила про втрату
контролю над Херсонською верф'ю, яка є одним із провідних суднобудівних
підприємств в Україні. На теперішній час верф захоплена військовими РФ, які не
допускають адміністрацію та працівників на її територію. Генеральний директор ТОВ
«СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», до складу якої входить Херсонська верф, звернувся із
заявою про захоплення підприємства до правоохоронних органів України.
|https://smart-holding.com/uk/press-centre/news/2677

В окупованих населених пунктах Луганської області лишається близько 10-15%
населення. За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія
Гайдая, росіяни мобілізують чоловіків, що залишилися, і відправляють їх на війну зі
своїми співвітчизниками. Дехто йде воювати добровільно. Відомі випадки, коли
чоловіки, проігнорувавши численні попередження про приховану мобілізацію та
повіривши оголошенню із пропозицією працевлаштування з виплатою високої
заробітної плати, за кілька днів вирушають у окопи.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4373
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ФІЛЬТРАЦІЙНІ ТАБОРИ
ТА ДЕПОРТАЦІЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
З полону т.зв. «ДНР» було звільнено 32 водії-волонтери, які наприкінці березня – на
початку квітня займалися перевезенням гуманітарної допомоги із Запоріжжя до
Маріуполя, організацією евакуаційних колон. У свій останній виїзд на блокпосту
Маріуполя волонтерів було затримано російськими військовими та доставлено під
конвоєм до селища Нікольське, а пізніше до колишньої виправної колонії №120 в
окупованому селі Оленівка Донецької області, де вони незаконно утримувалися понад
три місяці.
21 липня у Варшаві відбулася пресконференція, на якій троє з 32 звільнених із полону
водіїв-волонтерів розповіли про обставини їхнього затримання та умови перебування
в полоні.

•

За їхніми словами, полонених утримують у занедбаних будинках, які не
використовувалися з 2010 року. Водопровід відсутній, каналізація
зроблена в такий спосіб, що екскременти збираються в зливній ямі,
смердючий запах від якої відчувається і вдень, і вночі.

•

Навесні в будинках був постійний холод. В одних приміщеннях було
встановлено полиці для сидіння, в інших вони були відсутні, через що
ув'язненим доводилося спати на підлозі. Люди хворіли, медичної
допомоги не надавали, не було навіть елементарних ліків.

•

Камери були переповнені. У приміщенні, розрахованому на 8–10 осіб,
одночасно перебувало понад 50 осіб. Спати доводилося по черзі, ходити
до туалету майже не було можливості.

•

Води на кожного ув'язненого виділялося 150-200 г на добу, але навіть у
цих обсягах її давали не щодня. Був дефіцит і технічної води - її носили
в'язні в баклажках по 30 літрів. Годували сірим хлібом, а також «якимось
місивом з кількою», яке приносили в брудному, використаному посуді.

•

Затриманим перші тижні не дозволяли ходити до туалету, що було
особливим видом тортур. У камерах були відсутні засоби жіночої гігієни.
Постійно було чути звуки побиття, крики чоловіків, їхні прохання
припинити тортури.

•

За словами волонтера Костянтина Величка, протягом його перебування в
«управлінні по боротьбі з організованою злочинністю», інші полонені,
колишні військові та цивільні, розповідали, що до них застосовували
фізичні тортури - прикріплювали електроди до пальців ніг, клали людину
на стіл, бризкали водою та пускали струм.
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Для звільнення волонтерів було запущено інформаційну кампанію «Волонтер - не
терорист». Загалом у списку затриманих було 33 особи. Досі залишається у полоні
волонтер Сергій Тарасенко.
|https://bit.ly/3vD9QNQ
|https://bit.ly/3zxRjDI

За інформацією начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла
Мізінцева, станом на 20 липня з початку війни на територію Росії з України та т.зв. «ЛНР»
та «ДНР» було вивезено 2 897 868 осіб, з яких 459 890 – неповнолітні.
|https://bit.ly/3ORfF0V

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації
Дар'я Герасимчук зазначила, що на цей час неможливо ані назвати точну кількість дітей,
депортованих на окуповані території чи Росію, ані спростувати/підтвердити цифру,
вказану РФ. За словами Герасимчук, станом на 20 липня кількість звернень до
Національного інформаційного бюро щодо депортації дітей становить 5100.
Омбудсмен повідомила, що з 1 серпня почне діяти інформаційна платформа «Діти
війни», на якій щодня оновлюватиметься інформація про дітей під час воєнних дій.
|https://bit.ly/3OVJ9ee

ВИКРАДЕННЯ
ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ
На захопленій Запорізькій АЕС продовжуються викрадення українських атомників.
17 липня було викрадено начальника служби охорони навколишнього середовища
ЗАЕС Ігоря Квашніна.
18 липня російські військові вивезли в невідомому напрямку заступника начальника
цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія
Піхтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву. Наразі місцезнаходження
викрадених невідоме.
|https://t.me/energoatom_ua/8228 |https://t.me/energoatom_ua/8261

22 липня в Генічеську викрали Олексія Кисельова, колишнього командира корабля
«Славутич» Військово-морських сил України, на цей момент активіста і волонтера.
За інформацією його сина, Олексій перебуває в СІЗО Сімферополя, йому інкримінують
«участь у терористичній організації». Йдеться про батальйон імені Номана
Челебіджіхана, якому затриманий надавав гуманітарну допомогу.
|https://bit.ly/3bz4f4i

У Маріуполі в районі парку Гурова було затримано дівчину 22 років за синьо-жовті
стрічки у волоссі. Утримання закінчилося погрозами, винесенням попередження та
постановкою на особливий контроль.
|https://t.me/andriyshTime/1861 |https://t.me/andriyshTime/1870
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ГУМАНІТАРНА
СИТУАЦІЯ

В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
Жителям Лівобережного та віддалених мікрорайонів Кальміуського районів Маріуполя,
будинки яких суттєво постраждали від російських обстрілів, доводиться облаштовувати
свій побут на вулиці. У двори зруйнованих багатоповерхівок винесено вцілілі меблі,
дитячі іграшки, посуд для приготування їжі на багатті, просто неба розгорнуто польові
кухні. З підручних засобів біля під'їздів маріупольці споруджують літні душі.
|https://t.me/mariupolrada/10339 |https://t.me/andriyshTime/1993
|https://t.me/andriyshTime/2035 |https://t.me/andriyshTime/2057

За словами «заступника голови» окупаційної адміністрації Херсонської області Кирила
Стремоусова, на його прохання було заблоковано роботу пошукової системи Google, а
також відеосервісу YouTube та месенджера Viber. Причина — «використання цих мереж
як елементів інформаційного тероризму з боку української влади та їхніх американських
кураторів».
|https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62dae84d9a79470b9e356716

За інформацією ГУР МО, в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих
територіях Донецької області росіяни розміщують автобуси, де облаштовано так звані
«мобільні медичні поліклініки». Стверджується, що їхнє завдання – прийом хворих
серед місцевих мешканців. Відомі факти, що під час огляду в таких «пунктах» хворих
змушують здавати кров для потреб «захисників армії ДНР та російських
військовослужбовців, які воюють в Україні».
|https://t.me/DIUkraine/971

11

Інформаційний бюлетень / / 16-31 липня 2022

На окупованих територіях Харківської області розпочато виплату пенсій у російських
рублях.
|https://bit.ly/3zrjiFb

В окупованому Сєвєродонецьку відсутнє світло, газо- та водопостачання. Жителі міста
змушені у дворах зруйнованих багатоповерхівок випікати хліб на багаттях та
харчуватися рибою, спійманою у річці Сіверський Донець.
|https://t.me/kazansky2017/3464

У Маріуполі було взято зразок питної води, яку мешканці міста набирають зі
спеціальних привезених ємностей, та з дотриманням усіх правил транспортування
доставлено до бактеріологічної лабораторії Запорізького центру контролю та
профілактики хвороб для проведення аналізу. Результати дослідження показали, що
вода не відповідає гігієнічним вимогам до питної води, оскільки в ній були виявлені
коліформні бактерії, що належать до бактерій групи кишкової палички. Для вживання
людьми ця вода недостатньо знезаражена.
|https://t.me/mariupolrada/10341
|https://t.me/andriyshTime/1988
|https://t.me/andriyshTime/1989

У Рубіжному почали впорядковувати стихійні поховання – було вилучено останки 10
мешканців міста. Сотні мешканців міста залишаються похованими поблизу власних
будинків. Наразі лише офіційно встановлених жертв російського вторгнення
налічується понад 400 осіб.
У місті не організовано вивезення сміття, яке накопичилося у дворах ще з весни.
Стихійні звалища є майже у кожному кварталі.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4594
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У Приморському районі Маріуполя продовжується будівництво багатоповерхових
будинків зі збірних бетонних «коробок». На думку радника Маріупольського міського
голови Петра Андрющенка, будівництво будинків йде нашвидкуруч, без дотримання
будівельних норм і правил.
|https://t.me/andriyshTime/1984 |https://t.me/andriyshTime/2011
|https://t.me/andriyshTime/2060 |https://t.me/andriyshTime/2101

На окуповані території Херсонської та Запорізької областей прибули співробітники
органів внутрішніх справ РФ із метою організації роботи «тимчасових управлінь МВС
Росії» та надання практичної допомоги місцевим органам правопорядку.
|https://t.me/mediamvd/12837

«Заступник голови» окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов
заявив, що українську гривню буде виведено з обороту на території Херсонської
області, у регіоні використовуватиметься лише російський рубль.
|https://t.me/tass_agency/148112

Т.зв. «Державним комітетом оборони ДНР» було прийнято дві постанови:

-

про затвердження Порядку знесення будівель та споруд, пошкоджених
унаслідок ведення бойових дій, згідно з яким інформація щодо об'єктів, які
підлягають знесенню, має бути обов'язково опублікована на офіційному сайті
місцевої адміністрації. «Документ» не містить роз'яснень щодо термінів між
ухваленням рішення про демонтаж та безпосередньо зносом, вивезення
особистого майна, надання тимчасового чи постійного притулку людям із
демонтованих будинків.

-

про затвердження Порядку організації робіт із доступу до приміщень без
отримання згоди власника, згідно з яким за тривалої відсутності власника
квартири (не менше 24 годин) дозволено доступ, а по суті зламування
приміщення. Тривалість відсутності встановлюється шляхом опитування сусідів
чи за результатами триразового відвідування з інтервалом щонайменше 6
годин. «Документ» передбачає, що доступ до приміщення без згоди власника
може бути здійснений лише якщо є об'єктивна інформація про небезпеку
виникнення аварійних ситуацій.
|https://glavadnr.ru/doc/GKO/post/Post_GKO_162.pdf |https://t.me/andriyshTime/2018
|https://glavadnr.ru/doc/GKO/post/Post_GKO_164.pdf |https://t.me/andriyshTime/2019
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В окупованому Маріуполі можливість отримання гуманітарної допомоги зберігається
лише для дітей. Маріупольська міська рада припускає, що припинення видачі допомоги
пов'язане із прагненням окупаційної адміністрації змусити мешканців йти на небезпечні
роботи з розбору завалів та розмінування вулиць міста.
|https://t.me/mariupolrada/10350

У Маріуполі з'явився план знесення та ремонту будинків Центрального району міста по
мікрорайонах 17-23. До зими планується демонтувати 35 багатоквартирних будинки,
12 із них віднесено до першої черги. Капітальних чи поточних ремонтів
багатоквартирних будинків у планах немає, вибірково ремонтуватимуться виключно
дитячі садки та школи. За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра
Андрющенка, через демонтаж майже 3700 квартир де-факто без житла залишається
майже 8000 осіб, з яких у місті перебуває щонайменше 1500. Аналогічна ситуація в
інших районах. Маріупольська міська рада опублікувала список будинків, що
підлягають знесенню.
|https://t.me/andriyshTime/1911
|https://t.me/andriyshTime/1912
|https://t.me/andriyshTime/1913

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, на
окупованих територіях Луганської області ціни на продукти суттєво вищі, ніж на
підконтрольній території: на картоплю – на 154,66%, птицю – на 85,92%, цукор – на
59,39%, хліб – на 59,04%, яйця курячі – на 58,89%, свинину – на 46,89%, моркву – на
40,12%, сметану – на 35,51%, макаронні вироби – на 32,34%.
Водночас зі зростанням цін штучно занижується курс гривні до рубля - за реального
співвідношення 2,5:1, за 1 гривню пропонують 1,5 рубля.
|https://t.me/luhanskaVTSA/4459
|https://t.me/luhanskaVTSA/4458
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СИТУАЦІЯ

В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ
Глава т.зв. «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про завершення формування місцевих
адміністрацій у всіх населених пунктах т.зв. «ЛНР», захоплених російською армією.
|https://www.interfax.ru/world/852683

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим оприлюднило
доповідь про серію акцій чи висловлювань на території окупованого півострова проти
вторгнення РФ до України. Документ ґрунтується на відкритій інформації, даних із
власних джерел та окупаційних судових реєстрів.
|https://bit.ly/3JtajYX
|https://bit.ly/3JpTYnE

Українське підпілля у Криму виступає проти мобілізації кримчан.
|https://t.me/yellowribbon_ua/815

Глави т.зв. «ДНР» та «ЛНР» вирішили заблокувати Google на території псевдореспублік.
Свої рішення вони пояснили тим, що «пошукова система Google, за наказом своїх
кураторів з американського уряду, пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і
особливо населення Донбасу».
Відновлення її роботи стане можливим лише «після припинення ведення злочинної
політики та повернення в русло закону, моралі та здорового глузду».
|https://t.me/glava_lnr_info/213
|https://t.me/pushilindenis/2463

У солдатів, яких примусово мобілізували на території ОРДЛО, вилучають особисті
документи задля припинення дезертирства. Також це не дозволить ідентифікувати їх у
разі загибелі, що відкриває шлях до різних фінансових махінацій на користь командного
складу збройних сил РФ.
|https://bit.ly/3vAvdiM
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У виправній колонії №19, що розташована в окупованому місті Хрустальний (раніше –
Красний Луч) Луганської області, насильно утримуються російські військові, які
відмовилися воювати в Україні.
Виданню The Insider вдалося з'ясувати імена 17 людей. Найстаршому з них 33 роки,
більшості – 20-26 років. Усього в ув'язненні може перебувати 133 особи. Для з'ясування
обставин затримання та звільнення відмовників до Луганської області прибули їхні
батьки.
|https://theins.ru/news/253550

У Сімферополі, Керчі, Донецьку розповсюджуються листівки проти окупаційної влади,
розміщується українська символіка.
|https://t.me/yellowribbon_ua/666
|https://t.me/yellowribbon_ua/610
|https://t.me/yellowribbon_ua/690
|https://t.me/yellowribbon_ua/711
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У Криму партизани оголосили війну командиру окремого дивізіону підводних човнів
флоту РФ Анатолію Варочкіну, за командою якого було завдано удару крилатими
ракетами по центру Вінниці 14 липня. Внаслідок атаки загинули 24 особи, серед яких
троє дітей, 80 осіб було госпіталізовано. Загалом медичну допомогу надали 202 людям.
|https://bit.ly/3ORgarP

Партія «Єдина Росія» та громадський рух «Донецька Республіка» підписали угоду про
співпрацю. Під документом свої підписи поставили секретар генеральної ради партії
«Єдина Росія» Андрій Турчак та голова т.зв. «ДНР» Денис Пушилін.
|https://t.me/andriyshTime/1949

Посол т.зв. «ДНР» у Росії під час зустрічі з послом Північної Кореї запропонувала КНДР
взяти участь в організації та роботі міжнародного трибуналу над «військовими
злочинцями – українськими та найманими», передала вітання від «глави ДНР» на
адресу керівництва КНДР та вручила ноту на адресу МЗС Північної Кореї з пропозицією
встановлення дипломатичних відносин.
|https://t.me/dprembassy/212

Особовий склад 109-го полку 2-го батальйону 2-ої роти звернувся до голови т.зв. «ДНР»
Денису Пушиліну та командуванню військової частини №08803 з проханням
відреагувати на наявні проблеми мобілізованих громадян т.зв. «ДНР».
У зверненні йшлося про наступне:
- 26 лютого примусово були призвані студенти очної форми навчання, чоловіки
віком від 55 років та особи, які за станом здоров'я не придатні до військової
служби, що є порушенням відповідних законів т.зв. «ДНР»;
- перед відправкою на фронт мобілізовані не проходили медичної комісії, не мали
змоги пройти необхідну військову підготовку;
- командування відмовляється надавати військовослужбовцям належні відпустки,
внаслідок чого вони п'ятий місяць, перебуваючи на першій лінії оборони, не
можуть пройти лікування наявних захворювань, побачитися з рідними;
- на цей час солдати 109 полку не мають ані моральної, ані фізичної можливості
для виконання бойових завдань.
|https://t.me/rf200_nooow/8274
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Т.зв. «ЛНР» переходить на телефонний код російської системи нумерації. Для дзвінків
на номери стаціонарних телефонів псевдореспубліки необхідно набирати номер у
форматі «857 – код міста – номер абонента».
|https://bit.ly/3byleUp

В анексованому Криму з'явилися таблички з розташуванням укриттів.
|https://t.me/uniannet/66356

Постійний представник Президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що
представники окупаційних адміністрацій на території Криму та Севастополя проводять
«мобілізаційні кампанії» щодо підготовки військових резервів для участі у війні проти
України. За її словами, основним механізмом залучення жителів окупованого Криму на
війну є військовий рекрутинг в університетах, де впродовж восьми років ведеться
активна мілітарна пропаганда серед молоді задля подальшого її залучення до
підписання контрактів з армією РФ.
Ташева наголосила, що в рамках чергової призовної кампанії РФ залучає на військову
службу навіть студентів, які мають відстрочку від призову.
У представництва є інформація, що у Севастополі та Джанкої студенти останнього курсу
профтехучилищ були викликані у військкомати нібито для уточнення особистих даних,
де вони були направлені на медкомісії, після чого всім було вручено повістки про
призов до армії. Для забезпечення цього механізму ПТУ було проведено прискорений
випуск.
|https://www.facebook.com/watch/?v=716701672731120
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ОПІР УКРАЇНЦІВ
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ
Маріупольський студент вийшов на вулиці окупованого міста з українським прапором.
За словами юнака, його батьки під дією російської пропаганди після окупації зайняли
сторону РФ. Хлопець каже, що йому дуже пощастило, бо під час прогулянки не
зустрілися російські військові. Водночас, його мало не побили місцеві шанувальники
російського вторгнення.
|https://bit.ly/3QcMqHH

Маріупольський студент біля драматичного театру Маріуполя,
на який 16 березня 2022 року було здійснено авіаналіт російської армії

За даними руху опору «Жовта стрічка», у Херсоні окупаційна влада залучає російських
студентів та неповнолітніх дітей, які вступили до «Юнармії», до діяльності із
зафарбовування зображень українського прапора на стінах будівель, зриву листівок та
стрічок, а також із поширення проросійських листівок.
|https://t.me/yellowribbon_ua/702
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У Херсоні, Бериславі, Куп'янську, Мелітополі, Чаплинці продовжується мирний опір –
активісти розклеюють патріотичні листівки, зав'язують синьо-жовті стрічки, малюють
український прапор.
|https://t.me/yellowribbon_ua/703 |https://t.me/yellowribbon_ua/692
|https://t.me/yellowribbon_ua/688 |https://t.me/yellowribbon_ua/685
|https://t.me/yellowribbon_ua/668 |https://t.me/yellowribbon_ua/673
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У Мелітополі партизани розповсюджують листівки проти колаборантів.

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/32464

У Херсоні з'явилися листівки із погрозами на адресу російських окупантів.
|https://t.me/DIUkraine/981

У Токмаку Запорізької області активісти привітали мешканців міста із Днем української
державності.
|https://t.me/yellowribbon_ua/787
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Діти продають печиво та збирають гроші на потреби ЗСУ.

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/32276

Дев'ятирічна Ліда з Мукачевого передала ЗСУ подаровані їй на День народження гроші.
Напередодні свята дівчинка вирішила, що найкращий подарунок – це мир та закінчення
війни перемогою України. Родина та рідні допомогли їй зібрати 6 тисяч гривень та 40
євро. Половину коштів передали на лікування поранених бійців, а другу частину – на
покупку автомобіля для військових.
|https://bit.ly/3BB3r9V
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Десятирічна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова продовжує збирати кошти для
української армії. На цей раз дівчинка кинула виклик співробітникам антикорупційного
суду. Той, хто програв партію, робить грошовий внесок для ЗСУ.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/33858

У Маріуполі учасники руху опору нагадали російським окупантам, що Маріуполь – це
Україна та Збройні сили України вже поряд. У мережі з'явилися відповідні відео та
фотографії.
|https://t.me/andriyshTime/1888
|https://t.me/andriyshTime/1948

За інформацією британської газети The Guardian, семеро художників, драматургів та
фотографів у Херсоні створили таємну арт-резиденцію, де під загрозою арешту
створювали роботи під загальною назвою «Проживання в окупації». Пізніше декому
вдалося залишити місто, інші залишилися жити в окупованій Херсонщині. Куратор
резиденції Юлія Манукян, яка наразі перебуває в Одесі, вважає, що мистецтво може
стати потужним актом опору, адже фронт культури це місце, де виробляється вільне
майбутнє.
|https://bit.ly/3QdYHuS
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У Тернополі 12-річний переселенець із Бердянська Денис Гуренко готує та продає
лимонад, щоб зібрані гроші передати на потреби українським військовим. Таким чином
хлопець виконує завдання з уроку фінансової грамотності, поставлене волонтерами
ініціативи для переселенців «Безпечний простір». Денис та ще вісім дітей отримали по
50 гривень, щоб за тиждень виконати завдання – примножити первісну суму у кілька
разів. Дідусь Дениса підтримує свого онука, допомагає йому облаштувати торгове
місце.
|https://bit.ly/3vC1YMR

6-річна Іра Васильєва з Рівного робить прикраси ручної роботи, продає їх, а зібрані
кошти передає для бригади, де служив її батько. Іра - донька військового, який загинув
27 березня на Миколаївщині під час виконання бойового завдання. Дівчинці вже
вдалося зібрати кошти на два тепловізори, наступна мета – автомобіль для військових.
|https://bit.ly/3BB3Jh1
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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/1475

Робота волонтерів по розбору завалів у Гостомелі Київської області
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