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ПРОПАГАНДА ТА
НАСИЛЬНИЦЬКА
РУСИФІКАЦІЯ
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Стела на в'їзді до Маріуполя була перефарбована в кольори російського прапора, у
назві міста українську літеру «і» змінено на російську «и».
|https://t.me/rf200_nooow/6509

Екстреним службам на території Запорізької області було присвоєно російські
телефонні номери з кодом «+7». Нові номери отримали швидка допомога, поліція та
аварійна служба ПАТ «Мелітопольгаз». Дзвінки з sim-карт українських операторів
тарифікуються як дзвінки за кордон.
|https://bit.ly/3Of3F9Y

У Херсоні та Мелітополі були видані перші паспорти РФ за спрощеним порядком
отримання російського громадянства.
|https://bit.ly/3Oq2fcM

1 червня в День захисту дітей у школі №53 м. Маріуполя було проведено відкритий урок
російської мови, вручено подарунок від губернатора Санкт-Петербурга у вигляді
підручників та прописів російською мовою. На вуличному святі дітям роздавали
«Абетку Донбасу».
|https://t.me/andriyshTime/1203
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На честь «дня Росії» 12 червня в окупованих містах відбулися «святкові заходи»: у
Маріуполі на площі Воїнів-визволителів було розгорнуто російський прапор у
2,4 тис.м2; у Херсоні було організовано урочисті збори, на яких були присутні приблизно
30-40 глядачів; у міському парку Мелітополя пройшов концерт. У Бердянську
напередодні було встановлено білборди з привітаннями з «днем Росії».
|https://t.me/andriyshTime/1411
|https://bit.ly/3ugvhE3
|https://bit.ly/3tS8xdk
|https://bit.ly/3Hla6z7

У Маріуполі для посилення антиукраїнських настроїв та формування суспільної думки
щодо відмови від евакуації в Україну поширюються фейкові наративи про те, що:
- усі, хто залишається в місті, є злочинцями й підлягають арешту під час перетину
блокпостів в Україні;
- усі пенсії та соціальні виплати, що надійшли або зберігаються на банківських картках
маріупольців, будуть спрямовані на користь ЗСУ, якщо найближчим часом не будуть
зняті з рахунку;
- усіх чоловіків одразу мобілізують до української армії під час перетину блокпостів в
Україні.
Маріупольська міська рада звертає увагу на абсолютну брехливість цих заяв та просить
активно доносити правдиву інформацію мешканцям міста.
|https://t.me/andriyshTime/1306
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На Херсонщині російські окупанти проводять «соціологічне опитування». Людям
надходять дзвінки з проханням відповісти на низку маніпулятивних питань щодо
їхнього ставлення до РФ, війну, окупацію та особисто Путіна.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основні питання:
як ви оцінюєте ситуацію у вашому регіоні?
як ви оцінюєте ситуацію в Херсоні?
що потрібно зробити «місцевій владі» для покращення умов життя?
як ви ставитеся до «спеціальної військової операції» в Україні?
як ви ставитеся до Володимира Путіна?
як ви ставитеся до російської армії?
на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу Росії чи йти
шляхом т.зв. «Л/ДНР», чи увійти до складу «республіки Крим»?
чи є родичі в Україні та Росії?
що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати йому
спокій, списати борги?
що варто зробити Росії для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги
тощо?

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі –
ГУР МО), більшість жителів Херсона на запитання відповідати відмовляються. Ті, хто
погоджується під тиском, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за безпеку.
Підсумки псевдоопитування, які не мають жодної легітимності, згодом окупаційна
влада може видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів.
Результати «соціального дослідження», де українці нібито «висловили підтримку
окупаційному режиму», можуть стати підставою для приєднання Херсонської області
до РФ навіть за неможливості проведення референдуму.
|https://t.me/DIUkraine/622

На Приморській площі Бердянська Запорізької області було проведено «урочисте
відкриття закладного каменю», на якому зазначено, що на цьому місці буде «пам'ятник
російському солдату-визволителю».
|https://bit.ly/3Oe8e4B

У Херсоні продовжується продаж sim-карт російських мобільних операторів. Нині
спостерігається суттєвий дефіцит карток на ринку мобільних послуг. Під час продажу
SIM-карт продавці фотографують першу та другу сторінку паспорта громадян України.
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Для встановлення повного контролю за телекомунікаційними послугами окупанти
завершують з'єднання мереж окупованої частини Херсонської області та Росії (через
Крим). Доступ до частини українських інтернет-сайтів та послуг онлайн-банкінгу
заблоковано. Телекомунікаційне обладнання українських операторів Kyivstar та
Vodafone налаштоване на роботу через РФ.
|https://t.me/DIUkraine/618

За інформацією ГУР МО, окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів
шкіл області, на яких було висунуто вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес
за російськими освітніми програмами. З майже 60 присутніх директорів шкіл
пропозицію прийняли лише двоє. Відповідно їм доручено провести збори своїх
педагогічних колективів і змусити підлеглих переоформити своє працевлаштування за
російським законодавством, уклавши договори з окупаційною адміністрацією.
Аналогічні збори проведено із працівниками Херсонської дирекції залізничних
перевезень «Укрзалізниці». Представники окупаційної адміністрації повідомили, що
гроші виплачуватимуть лише працівникам, які підуть на співпрацю. Водночас розмір
виплат буде вдвічі меншим від поточних зарплат.
|https://t.me/DIUkraine/618

Журналістка із т.зв. «ДНР» Олена Морозова проводить екскурсії зруйнованою
російською армією будівлею драматичного театру Маріуполя, під час яких розповідає
про «злочини української влади» та про «підлість Збройних сил України», які нібито
облаштували бойові позиції в будівлі театру.
|https://t.me/andriyshTime/1391

У Новопскові на Луганщині окупанти вирішили встановити пам'ятник Леніну.

|https://bit.ly/3y9RZ2F

До Маріуполя з Росії було завезено нову партію підручників з предметів «Російська
мова», «Літературне читання» у кількості 10 тисяч примірників, робочі зошити, прописи.
|https://t.me/andriyshTime/1374
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БЕЗЧИНСТВА
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ
Т.зв. «суд ДНР» засудив трьох іноземців – британців Шона Піннера та Ейдена Есліна, а
також громадянина Марокко Саадуна Брагіма – до смертної кари, звинувативши їх у
«найманстві» та «вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення
«конституційного устрою» угруповання «ДНР». Варто зазначити, що іноземці є чинними
військовослужбовцями Збройних Сил України і фактично є військовополоненими.
|https://bit.ly/3bddB5j

У Маріупольському районі окупанти заарештовують українських волонтерів та
чиновників, які відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.
Відомі факти про те, що т.зв. «суд ДНР» засудив до 10-річного ув'язнення голову одного
з приазовських селищ.
Чекає на вирок псевдореспубліки українська суддя, яка розглядала кілька резонансних
справ щодо сепаратизму. Є інформація про застосування до неї катувань.
Також у в'язниці в Оленівці утримуються кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні
2022 року допомагали в евакуації мешканців Маріуполя та намагалися доставити
продукти з водою до заблокованого міста.
|https://t.me/mariupolrada/9780

Чергове російське судно з украденим українським металом було відправлено з порту
Маріуполя до Ростова-на-Дону.
|https://t.me/andriyshTime/1342
|https://t.me/andriyshTime/1412

Російськими військовими за сприяння місцевих колаборантів було захоплено
Херсонський державний університет та викрадено проректора навчального закладу
Максима Вінника. Колеги Вінника зазначають, що він має інвалідність та потребує
постійної медичної допомоги.
Ректор ХДУ Олександр Співаковський у своєму відеозверненні повідомив, що центр
управління університету ще у квітні був тимчасово перенесений до Івано-Франківська,
тому захоплення вишу ніяк не вплине на освітній процес.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/14/7352483
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За інформацією Служби безпеки України, російські окупанти масово викрадають
чоловіків на тимчасово окупованих територіях та вимагають викуп. Сума за
«повернення до нормального життя» залежить від статків родини й коливається в
межах від 10 до 30 тисяч доларів.
|https://t.me/SBUkr/4366

9 червня зі свого будинку в Мелітополі було викрадено голову студентської ради
Ногайського професійного коледжу Таврійського державного агротехнічного
університету імені Дмитра Моторного – Артура Ярошевського. Також окупантами було
проведено обшук житла студента, вилучено цінні речі, зокрема техніку.
|https://www.facebook.com/uasukraine/posts/1455567748219365

За інформацією видання The Washington Post, у березні 2022 року з лабораторій
Чорнобильської АЕС росіяни вивезли майно загальною вартістю понад 135 млн доларів.
Йдеться про 698 комп'ютерів, 344 автомобілі, 1500 дозиметрів радіації та спеціальне
програмне забезпечення.
|https://bit.ly/3ybqFBg

На Херсонщині російські окупанти відбирають у місцевих жителів приватні автомобільні
заправні станції, щоб продавати завезене з окупованого Криму паливо.
|https://bit.ly/3HIABoY

У Мелітополі було демонтовано арт-об'єкт, на якому було зображено герб та мапу
України.
|https://t.me/uniannet/60206

У селищі Мала Білозерка Василівського району з території Запорізького залізорудного
комбінату було викрадено 54 вантажні вагони з агломераційною рудою загальною
вагою 3 240 тонн.
|https://bit.ly/3b85Q0q

За інформацією Оперативного командування «Південь», російські військовослужбовці,
перевдягнувшись у форму ЗСУ, ходять по домівках мешканців сіл Херсонської області та
розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи,
що допомагає українській армії, хапають і без пояснень вивозять у невідомому
напрямку.
|https://bit.ly/3zUVqLX
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ФІЛЬТРАЦІЙНІ ТАБОРИ
ТА ДЕПОРТАЦІЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕРОРУ З БОКУ РФ
У попередніх випусках бюлетеня було описано роботу фільтраційної в'язниці на базі
колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52 у Оленівці Донецької області.
Співробітниками Маріупольської міської ради отримано інформацію про
функціонування другої такої в'язниці, яка діє в селищі Молодіжне на базі колишньої
Волноваської виправної колонії № 120. Тут утримуються «неблагонадійні» особи до
винесення вироку або проходження ними фільтрації. У цій в'язниці перебувають понад
20 волонтерів, які здійснювали вивезення мешканців Маріуполя під час евакуації.
Майже всі ці волонтери мали посвідчення Червоного Хреста України.
|https://t.me/andriyshTime/1217

Абоненти мобільного оператора т.зв. «ДНР» «Фенікс» у Маріуполі отримують розсилку
від т.зв. «Міністерства юстиції ДНР» із закликом влаштовуватися на роботу у виправні
колонії, у тому числі й розконсервовані, які фактично є фільтраційними в'язницями.
Наповнення колишніх місць відбуття покарання ув'язненими відбувається через
посилення фільтраційних заходів.
|https://t.me/andriyshTime/1314
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За інформацією начальника Національного центру управління обороною РФ Михайла
Мізінцева, який очолює міжвідомчий координаційний штаб РФ із гуманітарного
реагування в Україні, з початку війни до Росії вивезено 1 690 814 українців, з яких
273 359 – діти.
|https://bit.ly/3QxQFy1

Припинено практику проходження фільтрації безпосередньо в Маріуполі.
Усі, хто її не пройшов, мають організованими автобусами їхати до фільтраційних таборів
у с. Нікольське чи с. Безіменне й у пункті компактного розміщення чекати на фільтрації
кілька днів із ризиком бути депортованим до Росії.
Самостійно пройти фільтрацію можна, виїхавши автомобілем у м. Докучаєвськ
Донецької області, але отримання перепустки на переміщення в окупаційній
комендатурі Маріуполя займає тиждень і довше.
|https://t.me/andriyshTime/1354

ГУМАНІТАРНА
СИТУАЦІЯ
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
На тимчасово окупованих територіях спостерігаються значні проблеми з доступом до
лікарських засобів. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка,
гуманітарних коридорів для завезення лікарських препаратів до закладів охорони
здоров'я немає. Як повідомляють головні лікарі медичних закладів на
непідконтрольних територіях, є проблеми навіть із фізрозчинами. У певній кількості є
раніше завезені з великим запасом препарати для лікування онкологічних хворих і
пацієнтів, які перебувають на діалізі.
|https://bit.ly/3QBPLjX

На окупованих територіях Херсонської області немає мобільного зв'язку та частково
інтернету. За інформацією Херсонської міської ради, зв'язок вдалося відновити тільки в
деяких населених пунктах, ремонтні роботи продовжуються.
Водночас у Херсоні за браком зв'язку та інтернету не працюють банкомати. Зняти
готівку можна лише в кафе, магазинах та на ринку під 7%.
|https://t.me/uniannet/59491

У Новій Каховці та Бериславі Херсонської області окупанти змушують населення здавати
покупцям із Криму 70% урожаю. Закупівельні ціни іноді становлять близько 10% від
роздрібної ціни. Водночас діє заборона на вивезення врожаю на території,
підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та
черешню населенню безкоштовно.
|https://t.me/DIUkraine/662
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У Василівці Запорізької області прямо на російському блокпості водії фур змушені
викидати тонни овочів, які везли на продаж у Запоріжжя. Російські військові блокують
дорогу й не пропускають фермерів з урожаєм, а також перекривають гуманітарний
коридор на цьому напрямку.
|https://www.youtube.com/watch?v=VZj15Hqr4x4
|https://bit.ly/3tSUXWQ
|https://t.me/tip_mel/1229

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький підписав указ про
«націоналізацію майна, яке належить Україні». У власність області окупанти планують
перевести земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки.
|https://bit.ly/3yb2Mdb

За інформацією ГУР МО, через масову відмову освітян проводити навчальний процес
за російською програмою, окупанти в Мелітополі залучають на посади вчителів людей
без педагогічної освіти. Також помічено збільшення кількості педагогів, відряджених із
РФ та окупованого Криму. Місцевим освітянам, які відмовилися від співпраці з
окупантами, створюють побутові проблеми та загрожують репресіями.
|https://t.me/DIUkraine/662

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про відкриття автомобільного руху з РФ до
анексованого Криму через окуповану частину материкової України.
|https://bit.ly/3xMOOMZ
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ПОВСЯКДЕННІ
ВИКЛИКИ
ДЛЯ МЕШКАНЦІВ МАРІУПОЛЯ
У місті почали видавати пенсії у російських рублях, розмір яких у перерахунку на гривні
становить 2 600 грн. За даними окупаційної адміністрації, зареєструвалося майже
47 тисяч пенсіонерів. За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра
Андрющенка, приблизно 10 тисяч жителів міста принципово не подали документи на
знак протесту проти окупації.
|https://t.me/andriyshTime/1359

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, автомобілі, які залишили
жителі міста, будуть «націоналізовані» окупаційною адміністрацією, якщо їхні власники
не з'являться до 1 липня. У місті активізувалися «ділки», які готові за гроші вивезти
машини з міста.
|https://t.me/andriyshTime/1268

Для отримання питної води мешканці міста мають заздалегідь (мінімум за два дні)
записатися в чергу. Причина скорочених поставок – зниження рівня води в природних
джерелах.
З 1 червня гуманітарну допомогу надають виключно людям пенсійного віку. Інші
мешканці можуть її отримати, беручи участь у громадських роботах. Молодь змушують
записуватися в «дружини» та допомагати мобільним патрулям, у тому числі, й у
фільтраційних заходах. За відмову загрожують мобілізацією до армії т.зв. «ДНР».
Для отримання гуманітарної допомоги потрібно також записатися в чергу, що становить
2-3 дні. У день її отримання необхідно вистояти «живу» чергу, перебуваючи під
спекотним сонцем кілька годин.
|https://t.me/andriyshTime/1285
|https://t.me/andriyshTime/1222
|https://t.me/andriyshTime/1341

Черга за питною водою
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Черга за отриманням гуманітарної допомоги

Через брак налагодженого централізованого водопостачання в наметах обладнано
«пункти для здійснення гігієнічних процедур».
|https://www.youtube.com/watch?v=3GOOfiyE75k

Спостерігається гостра нестача лікарів – не лише «вузьких» спеціалістів, а й терапевтів.
Під час звернення маріупольців до медичних закладів їм пропонують самостійно їхати
до Донецька. На даний момент у Маріупольській лікарні №3, яка обслуговує
Центральний та Приморський райони, де мешкає майже 70 тисяч мешканців, прийом
ведуть п'ять лікарів.
|https://t.me/andriyshTime/1338

Через відсутність організованої процедури вивезення сміття у багатьох дворах міста
спостерігаються стихійні звалища. З огляду на високу температуру повітря та брак
налагодженого водопостачання, ця проблема може спричинити поширення
інфекційних захворювань.
|https://t.me/andriyshTime/1209
|https://t.me/andriyshTime/1355

Сміттєзвалище в Кальміуському районі (пр. Металургів 182)
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Складнощі життя в Маріуполі висвітлені в міських оголошеннях - пошук зниклих
безвісти рідних, обмін бензину на можливість зарядити телефон, продаж місць на
фільтрацію в смт Старобешеве.
|https://t.me/andriyshTime/1455

У Маріуполі довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти
надають виключно за фактом смерті з природних причин. У разі загибелі людини під
обстрілом чи смерті від отриманих поранень довідка не видається. Людину ховають
безіменно виключно в братській могилі. Після поховання близьким можуть видати
довідку про «зниклого безвісти».
|https://t.me/andriyshTime/1220

Біля колишнього торговельного центру
облаштовано пункт зберігання тіл загиблих
маріупольців. Після ексгумації померлих зі
зроблених поспіхом під обстрілами могил, а
також прибирання тіл під час розборів завалів –
вони
доставляються
для
подальшого
перепоховання в так званий морг, де вони
лежать прямо на асфальті просто неба за
температури повітря +25оС. За словами свідків,
всюди стоїть різкий трупний запах.
|https://bit.ly/3QE6Qd6
|https://t.me/mariupolnow/11212
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КОЛАБОРАЦІОНІЗМ
Призначеному окупантами «голові адміністрації» Чорнобаївської територіальної
громади Юрію Турульову Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва повідомлено
про підозру в колабораційній діяльності. Підозрюваний добровільно погодився на
зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на
тимчасово окупованій території. До свого призначення голова адміністрації працював
начальником місцевої автостанції.
|https://bit.ly/3zZjKwj

У Маріуполі майже 90 співробітників Національної поліції в Донецькій області
перейшли на службу в т.зв. «ДНР». Радником мера Маріуполя Петром Андрющенком
було опубліковано відповідне відео.
|https://t.me/andriyshTime/1221
|https://t.me/andriyshTime/1265

Колишня співробітниця Маріупольської міської ради Ольга Ботман добровільно пішла
на співпрацю з окупантами та була призначена на посаду заступника «голови
адміністрації» Маріуполя з юридичних питань.
https://t.me/andriyshTime/1230

У Куп'янську відбулася зустріч представників усіх окупованих районів Харківщини, на
якій було створено «тимчасову цивільну адміністрацію Харківської області». Її
«головою» став Віталій Ганчев – колишній міліціонер, який у 2014 році зрадив присязі
та вступив на службу до органів міліції т.зв. «ЛНР».
|https://bit.ly/3Oy0ha5
|https://bit.ly/39H9Gxs

Державним бюро розслідувань було відкрито кримінальну справу стосовно мера
Святогірська Володимира Бандури за підозрою в державній зраді. За версією слідства,
Бандура займався поширенням російських наративів та дискредитацією ЗСУ,
звинувативши українських військових у вбивствах священників і ченців та підпалі скиту
на території Святогірської Лаври. Водночас раніше мер Святогірська публічно
демонстрував проукраїнську позицію, зокрема, на своїй сторінці у Facebook він
використовував формулювання «російські окупанти», «російський агресор»,
розповідав про злочини загарбників, закликав жителів евакуюватися. Деякі ЗМІ
припускають, що, можливо, Бандура перебуває в полоні.
|https://bit.ly/3zTADIG

Народний депутат, обраний мажоритарним округом у Херсонській області від партії
«Слуга народу», Олексій Ковальов пішов на співпрацю з російськими окупантами. Він
відвідав зустріч першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія
Кирієнка «з фермерами Херсонщини» та висловився за «повномасштабну інтеграцію» з
Росією. У травні народного депутата виключили з партії «Слуга народу».
|https://bit.ly/3Ow8trl
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СИТУАЦІЯ
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ
У т.зв. «ДНР» та «ЛНР» обмежили доступ до месенджера Viber. У самопроголошеній
«ЛНР» заявили, що це «відповідь на багатократне почастішання використання сервісу
як частини військової інфраструктури ворога задля отримання даних щодо геолокації та
знаходження критичної військово-цивільної інфраструктури». У т.зв. «ДНР» зазначають,
що рішення ухвалене нібито, щоб уникнути поширення недостовірної інформації
цивільного та військового характеру, прямих загроз адресатам від невстановлених
відправників, пропаганди насильства, інформаційного та психологічного тиску тощо.
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/3/7350359

Представники т.зв. «народної міліції ДНР» через відеозвернення, опубліковане в
соціальних мережах, звернулися до Президента РФ із проханням розібратися із
ситуацією, що склалася з перебуванням 1-ої роти 5-го стрілецького батальйону 113-го
полку на передових позиціях у Херсонській області упродовж 3-х місяців. За словами
організатора звернення, їхня рота не мала належного матеріального, медичного та
продовольчого забезпечення; процедура мобілізації проводилася без медичного
огляду, через що були призвані особи з хронічними захворюваннями, у тому числі
психічними, опікуни, багатодітні батьки. Зі звернення випливає, що вищий штаб ігнорує
всі заявлені проблеми. Також було зазначено, що згідно із заявою глави т.зв. «ДНР»
підрозділи мобілізаційного резерву не задіяні на передовій, але на практиці це не
відповідає дійсності.
|https://bit.ly/3HI74vw

На території т.зв. «ДНР» і «ЛНР» почав працювати російський банк «Промсвязьбанк»,
що перебуває під міжнародними санкціями. Це перша російська кредитно-фінансова
установа в самопроголошених республіках.
|https://www.fontanka.ru/2022/06/09/71399723

ГУР МО було перехоплено розмову чоловіка та жінки, які проживають у т.зв. «ДНР», які
обговорювали, як в ОРДЛО «агітують» за підписання контрактів зі Збройними
силами РФ.
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За словами жінки, незгодних підписувати контракт садять у підвал, щоби стали
зговірливішими. Їй відомо про сімох чоловіків, які погодилися після тортур вступити до
лав ЗС РФ. Їм обіцяли виплачувати щомісяця по 230 тисяч рублів. За її інформацією,
цього ж дня їх відправили на передові позиції. В результаті – один загинув, чотирьох
поранено.
|https://t.me/DIUkraine/626

Дружини мобілізованих військових із т.зв. «ДНР» записали відеозвернення, у якому
розповіли, що вже майже чотири місяці вони не знають про місцезнаходження своїх
чоловіків, які 24 лютого в рамках мобілізаційної кампанії були включені до особового
складу військової частини 08801 міста Комсомольське Донецької області (нині –
Кальміуське), та зараз служать у другому батальйоні 121-го полку. За інформацією
жінок, 6 червня мобілізованих мали повернути до частини, але до місця постійної
дислокації повернулася лише одна рота; місцезнаходження решти двохсот осіб
невідоме. Звернення родичів військових до всіх можливих інстанцій залишилися без
результатів.
За словами жінок, за всі чотири місяці солдати не мали ані відпусток, ані відповідних
виплат. Крім того, під час мобілізації не було проходження медичної комісії, через що
були призвані, зокрема, особи з інвалідністю.
|https://www.youtube.com/watch?v=yQEvssvhkp8

В Алчевську т.зв. «ЛНР» на стенді «Алчевці – Герої радянського союзу та повні кавалери
ордена Слави» обличчя трьох із шести реальних людей замінили портретами
закордонних знаменитостей - голлівудських акторів Джонні Деппа та Ештона Катчера,
а також французького футболіста та тренера Зінедіна Зідана.
|https://bit.ly/3OCvysF

У Сімферополі невідомий спробував підпалити військкомат на вулиці Сельвінського. Він
кинув пляшку з горючою сумішшю у вікно, але та розбилася об ґрати. Слідчими
вивчаються записи з камер відеоспостереження для знаходження порушника та
притягнення до відповідальності.
|https://t.me/shot_shot/40287
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Судакський міський суд засудив 60-річну пенсіонерку Валерію Гольденберг до двох
років колонії-поселення за те, що вона вилила кров та фекалії на могилу мінометника
810-ї бригади морської піхоти РФ Валентина Ісайчева, який загинув у Бердянську на
десантному кораблі. Її визнали винною в нарузі над могилою за мотивами політичної
ворожнечі.
Жінку ще 9 квітня відправили до СІЗО, згодом на YouTube-каналі «Крымский репортаж.
Сандро» з'явилося відео з її вибаченням перед родиною військового.
Валерія Гольденберг народилася в Полтаві, останні 17 років жила в Криму. За її словами,
свій вчинок вона зробила «із почуття помсти та співчуття до народу України».
|https://theins.ru/news/251968

В окупованому Криму створили словник, у якому пропонується російська заміна
популярним словам, запозиченим з англійської мови.
|https://www.crimea.kp.ru/daily/27403/4599601
|https://t.me/mash_na_volne/1425

ОПІР УКРАЇНЦІВ
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ
На Херсонщині російські військові, погрожуючи зброєю, вимагали від власника
агропідприємства віддати ключі від комбайна «на потреби армії». Фермери відповіли
категоричною відмовою. За подальшої ескалації розмови охорона підприємства
відкрила вогонь, внаслідок чого двох солдатів було вбито, решта втекли.
|https://bit.ly/3OcqN97

У «день Росії» 12 червня в Херсоні включали гімн України через портативні колонки, які
залишали у різних місцях.
|https://t.me/uniannet/59843
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У Херсоні на будинках з'являються написи в кольорах українського прапора, що
відображають ставлення херсонців до російської окупації.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/23884

У Херсоні подякували вчителям за їхню працю в окупації.
|https://bit.ly/3HMxjB5
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Партизани Херсона, Мелітополя та Каховки розповсюджують листівки проти російських
окупантів.
|https://t.me/rf200_nooow/6392
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/24290
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/24650
|https://t.me/rf200_nooow/6518

Волонтери проєкту «Добробат» продовжують надавати допомогу громадянам України,
чиї будинки постраждали від обстрілу російської армії.
|https://t.me/dobrobat_in_ua/538

Робота волонтерів з відновлення покрівлі в селі Ягідне Чернігівської області

19

