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БЕЗЧИНСТВА
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
З російського полону в результаті обміну було звільнено п'ятьох цивільних осіб,
чотирьох з яких було затримано під час окупації Київської області. Чоловіки провели в
полоні 109 днів. Усі вони зазнавали фізичних і психологічних тортур із боку російських
солдатів. Вітати тюремних наглядачів треба було піонерським салютом. Їх змушували
читати й переказувати радянські книги, вчити і співати гімн РФ, а також цілий набір
російських пісень, серед яких «Мы — русские, с нами Бог!», «Дядя Вова, мы с тобой»,
пісні Газманова. Інколи співати доводилося до шести годин поспіль. Якщо хтось погано
співав, його били чи змушували присідати 150 разів.
|https://t.me/spravdi/11098

Російськими окупантами було демонтовано та вивезено найбільшу в Україні сонячну
електростанцію Тоkmak Solar Energy, що розташовується біля міста Токмак Запорізької
області.
За словами городян, сонячні панелі розбирали, упаковували та вивозили упродовж
тривалого часу. Площа станції сягає 96 гектарів, її потужність – 50 МВт. СЕС була здатна
забезпечувати електроенергією шість районів Запорізької області.
|https://t.me/uniannet/61227

За інформацією Thе Wall Street Journal, на захопленій Запорізькій АЕС в Енергодарі
російські окупанти шукають серед працівників атомної станції українських шпигунів.
Серед 11 тисяч персоналу перебувають понад 500 військовослужбовців РФ, які зі
зброєю патрулюють станцію, дорікають працівникам, що розмовляють українською, а
не російською мовою, перевіряють їхні мобільні телефони щодо лояльності до
української влади. Деякі співробітники в кайданках були відправлені на допити. Багато
хто повернувся з травмами, понад десять працівників зникло безвісти. За словами
міського голови Енергодара Дмитра Орлова, заручників катують струмом, б'ють,
утримують під вартою упродовж тижнів, а іноді й місяців. Вимагають зізнаватись у
«протиправній діяльності» - приховуванні зброї, участі в самообороні міста, називати
прізвища своїх «спільників».
|https://on.wsj.com/3OTt0H0
|https://t.me/orlovdmytroEn/611
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Заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов повідомляє,
що в селах Херсонської області, зокрема, Станіславі та Томиній Балці, окупанти без
явних причин масово затримують та б'ють чоловіків незалежно від віку. Також, за його
словами, росіяни мародерствують, грабують людей, вивозять майно територіальних
громад.
|https://bit.ly/3ansDFJ

У селі Запоріжжя під Токмаком українців, які зірвали російський прапор із будівлі
сільської школи, змусили розмістити його назад під конвоєм озброєних російських
солдатів. Один із чоловіків під тиском вимовляє «Слава Росії».
|https://t.me/uniannet/61766

Видання BBC опублікувало статтю, яка описує тортури та знущання під час проходження
фільтрації українцями, що виїжджали з окупованого Маріуполя. Російськими
військовими перевіряються телефони, переглядаються облікові записи в соціальних
мережах, ставляться провокаційні питання. Усе, що викликає сумніви, може призвести
до побиття, допитів електричним струмом. Затриманих, у тому числі жінок, тримають у
камерах без води та їжі, природні потреби вони змушені справляти в кутку
привселюдно. Під час фільтрації особлива увага приділяється чоловікам боєздатного
віку. Їх перевіряють на наявність синців, які можуть свідчити про нещодавнє
застосування зброї.
На думку українських правозахисників, тортури в процесі проходження фільтрації – це
не просто поодинокий випадок чи акт насильства одного солдата, а цілеспрямована
політика РФ, заздалегідь спланована та добре підготовлена.
|https://www.bbc.com/ukrainian/features-61824321

З порту окупованого Бердянська в море вийшло судно із сімома тисячами тонн
украденого українського зерна. Російські ЗМІ повідомляють, що цінний вантаж пшениці
прямує до «дружніх країн».
|https://ria.ru/20220630/berdyansk-1799166092.html
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27 червня 2022 року представниками т.зв. «Херсонської військово-цивільної
адміністрації», за підтримки представників ФСБ РФ та участю начальника служби
повітряних та кабельних електричних мереж АТ «Херсонобленерго» було захоплено
окремі об'єкти, що належать підприємству та забезпечують постачання й розподіл
електричної енергії споживачам Херсонської області. Під час захоплення
«Херсонобленерго» окупантами був представлений т.зв. "Новий керівник"
підприємства Юрій Жаханович. Окупаційні органи чинять тиск на працівників
підприємства, змушують їх писати заяви про співпрацю.
|https://ksoe.com.ua

У Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить «інвентаризацію»
обладнання місцевих аграрних компаній. Вони пояснюють, що кінцевою метою цих дій
є створення «нового сільськогосподарського підприємства за принципом колективного
господарства». Колишнім співробітникам пояснюють, що в разі повернення на роботу
їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тисяч російських рублів. Ті, хто погодиться
на такі умови, мають повернутися на робочі місця в червні та прийняти російське
громадянство до вересня.
|https://t.me/DIUkraine/712

Херсонські фермери продовжують викидати вирощений урожай через неможливість
його продажу. За їхніми словами, овочі, зокрема капусту, у Криму ніхто не купує через
втрату товарного вигляду внаслідок тривалого (до 3 діб) простою фермерів на кордоні.
Продавати врожай на підконтрольних українській владі територіях окупанти
забороняють.
|https://www.youtube.com/watch?v=4nUQMtbLhIs
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ВИКРАДЕННЯ
ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі –
ГУР МО) на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської
областей випадки викрадення родичів українських військових набувають системного
характеру. Водночас викрадають як дорослих людей, у тому числі жінок та осіб
похилого віку, так і дітей. Згодом росіяни можуть зв'язуватися з українськими
військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку
рідних.
|https://t.me/DIUkraine/733

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомляє, що в окупованому місті росіяни
викрадають та катують людей із метою викупу. Стандартна ціна за визволення одного
заручника – 50 тисяч гривень, які вимагають із самого полоненого чи його родичів.
|https://t.me/orlovdmytroEn/611

У Новій Каховці зі свого робочого місця викрали педагога, директора професійнотехнічного училища №14 Ігоря Сердюка. Чоловік від початку війни надавав допомогу
малозабезпеченим верствам населення. Він домовлявся з місцевим бізнесом про
постачання продуктів до училища, де кухарі готували їжу й безкоштовно годували
нужденних.
|https://bit.ly/3NTU6fV

У Херсоні окупанти викрали міського голову Ігоря Колихаєва, який раніше відмовився
від співпраці з окупаційною адміністрацією та залишався в місті.
Т.зв. «заступник керівника військово-цивільної адміністрації Херсонської області»
Кирило Стремоусов підтвердив, що Колихаєва затримано. За його словами, Колихаєв
«саботував роботу», «закликав ігнорувати процеси» та «нашкодив процесу
денацифікації».
|https://bit.ly/3OUxVYg
|https://ria.ru/20220624/kherson-1797859525.html

28 червня з російського полону було звільнено Голопристанського міського голову
Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з
Херсонської області. Бабич провів у полоні три місяці – 28 березня він був
викрадений через свою патріотичну позицію та відмову співпрацювати з окупантами.
Іван Самойленко потрапив у полон 24 червня під час виїзду разом із працівникамикомунальниками на аварійну дільницю для ремонту електричної мережі.
|https://bit.ly/3NRUjQG
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ГУМАНІТАРНА
СИТУАЦІЯ В МАРІУПОЛІ
Через брак стабільного водопостачання жителі Маріуполя з калюж змушені набирати
воду та прати в них білизну. У районах міста розміщено графіки підвезення питної води,
за якою традиційно вишиковуються величезні черги.
|https://t.me/andriyshTime/1480
|https://t.me/andriyshTime/1485
|https://t.me/andriyshTime/1615
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У той час, як більшість маріупольців не мають доступу ані до питної, ані до технічної
води, а тривалість перебування в громадському душі становить 10 хвилин для
демонстрації «благополучного життя» в місті окупаційна влада організувала полив
вулиць за допомогою спеціальної техніки, під час якого щоразу витрачається кілька
сотень кубометрів води.
|https://t.me/andriyshTime/1665

До щоденних завдань практично кожної сім'ї маріупольців входить приготування їжі на
багатті. Через брак продуктів харчування відомі випадки, коли жителі міста ловлять та
їдять голубів, встановлюючи для них спеціальні пастки із ящиків.
|https://bit.ly/3AzTA3z

У гуманітарному штабі в будівлі колишнього торговельного центру "Метро" почали
видавати заробітну плату "волонтерам", які були зайняті на розборі завалів та
благоустрою. Замість анонсованої зарплати за півтора місяці працівникам видали по
11 тисяч рублів лише за один місяць. Серед людей почався бунт, через що окупанти
були змушені закрити гуманітарний штаб. Протестувальників російські військові
розганяли пострілами в повітря.
|https://t.me/andriyshTime/1620

Після скасування роздачі гуманітарної допомоги для працездатних осіб мешканці
Маріуполя змушені погоджуватись на пропозиції роботи від окупаційної адміністрації.
Маріупольці приробляють двірниками, намагаючись уникнути розборів завалів
зруйнованих будинків.
|https://t.me/andriyshTime/1482
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У місті розповсюджуються оголошення про запрошення на роботу до охоронної
структури. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко вважає, що ці
пропозиції можуть бути частиною прихованої мобілізації чоловіків для відправлення їх
на фронт.
|https://t.me/andriyshTime/1549

До 30 червня підприємці Маріуполя мають пройти перереєстрацію в «місцевих органах
влади» для продовження господарської діяльності. Інакше майно може бути вилучено
та передано у власність «республіки». Найближчим часом плануються рейди
стихійними ринками для виявлення «порушників».
|https://t.me/andriyshTime/1655

Освітяни, що залишилися в Маріуполі, пропонують вчителям, які перебувають в
евакуації, працевлаштовуватися в школах на окупованих територіях Запорізької та
Херсонської областей.
|https://t.me/andriyshTime/1649
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Окупаційна влада починає знесення зруйнованих будівель. На будинках, мешканців
яких готують до виселення, розміщують оголошення з проханням підготуватися до
переселення до «маневреного житлового фонду», вивезти все майно та виїхати самим
мешканцям. За деякими адресами мешканцям будинку на вивіз особистих речей дали
лише одну добу, через що в день зносу вони влаштували протест, перешкоджаючи
роботі техніки МНС РФ. За підсумками акції протесту окупаційною адміністрацією міста
було ухвалено рішення про те, що знесення будинків проходитиме не менш як за два
тижні після першого інформування мешканців.
|https://t.me/andriyshTime/1623
|https://t.me/andriyshTime/1550
|https://t.me/andriyshTime/1620

За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка,
окупаційною владою міста було прийнято рішення про фактичний порядок знесення та
ремонту пошкоджених будинків:
- розселення людей планується в незайняті вцілілі квартири;
- квартири, в яких власники не з'являться упродовж трьох місяців, будуть визнані
безхазяйними та стануть власністю міста;
- якщо з'являться власники квартир, де вже мешкають люди, то саме власників
розселятимуть в інше вільне житло;
- організація зберігання особистих речей та меблів не передбачена. З огляду на
відсутність будь-яких складів, окрім військових, люди будуть змушені залишати
меблі або у квартирах, або на вулицях;
- початок активної фази зносу планується на другу декаду липня. Першого липня
буде оприлюднено загальний перелік будинків під знесення. Терміни зносу
кожного будинку встановлюватимуться за ситуацією з огляду на кількість його
реальних мешканців.
|https://t.me/andriyshTime/1654

За інформацією ГУР МО у Маріуполі:
- проводиться перепис населення, під час якого в мешканців вимагають надати
документи, що засвідчують особу, а також пройти процедуру дактилоскопії;
- працює кілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання
продемонструвати «налагодження мирного життя»;
- почали працювати приватні похоронні команди з РФ. Ціна їхніх послуг –
10 000 гривень за поховання одного тіла.
|https://t.me/DIUkraine/728
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ПРОПАГАНДА ТА
НАСИЛЬНИЦЬКА
РУСИФІКАЦІЯ
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
За інформацією т.зв. «заступника керівника військово-цивільної адміністрації
Херсонської області» Кирила Стремоусова, всі діти, що народжені на Херсонщині після
24 лютого 2022 року, автоматично отримуватимуть громадянство РФ.
|https://bit.ly/3AAuxNK

На стіні однієї зі шкіл Маріуполя було нанесено зображення, яке прославляє образ
«російського солдата-визволителя».
|https://t.me/andriyshTime/1495

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що окупанти змушують
пенсіонерів та підприємців отримувати російські паспорти. Пенсіонерів росіяни
залякують тим, що без паспорта РФ вони не отримають пенсії, а підприємцям кажуть,
що без отримання російського паспорта та реєстрації в органах т.зв. «податкової
інспекції» вони не зможуть провадити свою підприємницьку діяльність.
|https://www.youtube.com/watch?v=nGLFJ0kEJTY
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У Маріуполі планується перейменування вулиць: проспект Миру на проспект Леніна,
вулиця Куїнджі на вулицю Артема.
|https://t.me/andriyshTime/1523

За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка,
референдум про анексію Донецької області призначено на 11 вересня 2022 року.
Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця для його проведення та
сформувати “виборчі комісії”. Проведення псевдореферендуму готують до Дня
визволення Донбасу від нацистських загарбників та радянського Дня міста Маріуполь.
|https://t.me/andriyshTime/1621

У Маріуполі розпочато створення осередку воєнізованої організації "Юнармія".
22 червня до її лав прийняли перших дев'ять підлітків.
"Юнармія" - це російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві
оборони РФ. Була створена у 2016 році. У члени організації приймають дітей віком від
8 до 18 років. Акцент у «Юнармії» робиться на військово-патріотичне виховання із
духовними цінностями.
|https://t.me/andriyshTime/1551
|https://bit.ly/3NMwUQA

У Херсоні окупанти налагодили роботу РАЦСу, в якому свідоцтва про шлюб та інші акти
цивільного стану російського зразка видаються всім особам незалежно від наявності
паспорта РФ.
|https://bit.ly/3PbQWFo

У Новій Каховці продають печиво із символом «z».
|https://t.me/kazansky2017/3069

Міський голова Енергодару Запорізької області Дмитро Орлов описує поточну ситуацію
в місті:
- розпочалося приймання документів для оформлення громадянства РФ;
- заявлено, що найближчим часом буде повністю відключено українських
мобільних операторів, а також термінали, які приймають безготівковий
розрахунок у гривні. Серед жителів міста почався ажіотаж на зняття готівки з
банківських карток за чималий відсоток при переведенні коштів в готівку;
- анонсовано початок роботи кримського інтернет-провайдера;
- припинено видачу пенсіонерам так званої «одноразової матеріальної допомоги»
по 10 тисяч рублів, яка виплачувалася в обмін на надання одержувачами своїх
паспортних даних.
|https://t.me/orlovdmytroEn/626
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СИТУАЦІЯ
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ
У містах анексованого Криму, зокрема у Сімферополі, Алушті, Керчі поширюються
листівки із погрозами на адресу російських окупантів та нагадуванням, що Крим – це
Україна.
|https://t.me/rf200_nooow/6902
|https://t.me/rf200_nooow/7170
|https://bit.ly/3Pv8fBx
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Т.зв. «голова» Криму Сергій Аксьонов проанонсував відкриття з 1 липня регулярного
автобусного та залізничного сполучення між Кримом, Херсонською та Запорізькою
областями. Пізніше він повідомив про перенесення початку залізничного сполучення
на пізніший термін через незавершені роботи з безпеки.
|https://t.me/Aksenov82/1138
|https://t.me/rian_ru/169392

«Законодавчі збори» Севастополя позбавили екс-президента України Леоніда Кучму
звання почесного громадянина міста.
|https://bit.ly/3yt1OYI

Згідно з «офіційним» листом адміністрації центральної міської лікарні окупованого
Первомайська Луганської області т.зв. «міністру охорони здоров'я ЛНР», з 15 травня по
15 червня до медичного закладу було госпіталізовано 893 військовослужбовці РФ і т.зв.
«ЛНР», з яких 124 померли через отримані поранення.
|https://bit.ly/3uAPqoh

Особовий склад 4-го стрілецького батальйону 109-го стрілецького полку, сформований
із мешканців т.зв. «ДНР», звернувся до Президента РФ та «глави ДНР» з проханням дати
роз'яснення та вжити заходів реагування з низки питань, пов'язаних із проходженням
служби.
За їхніми словами:
- були незаконно мобілізовані особи, які за станом здоров'я не придатні до
військової служби, а також студенти, які перебувають на очній формі навчання;
- підрозділ сформований із солдатів, які не пройшли обов'язкову військову
підготовку. Батальйон не укомплектований командирами та офіцерами, які мають
бойовий досвід та розуміння того, що відбувається на полі бою;
- жоден із мобілізованих не був ознайомлений із наказами про їхнє зарахування до
батальйону. Після 4-х місяців відсутні документи про проходження солдатами
військової служби;
- за 120 днів мобілізації ніхто жодного разу не був у законній відпустці. Ані солдати,
ані члени їхніх сімей не отримують грошового забезпечення;
- перебуваючи на першій лінії оборони, у зоні ведення активних бойових дій
військовослужбовці не мають засобів захисту – бронежилетів і касок. У травні було
видано старі бронежилети, частково без бронепластин, із видимими механічними
пошкодженнями, експлуатація яких заборонена інструкцією на самому
бронежилеті. Відсутні засоби зв'язку та прилади нічного бачення;
- медичне обслуговування не налагоджене, можливість лікування осіб із хронічними
захворюваннями відсутня;
- вище керівництво повністю ігнорує існуючі проблеми;
- через почастішання артобстрілів і нальотів авіації ЗСУ, без підтримки армії РФ
особовий склад деморалізований, бойовий дух зламаний;
- солдати 4-го стрілецького батальйону 109-го стрілецького полку вимагають ротації
із зони ведення бойових дій, повернення до пункту постійної дислокації,
направлення особового складу на 3-ю лінію оборони для охорони стратегічних
об'єктів на території т.зв. «ДНР», надання відпусток за весь період служби.
|https://t.me/uniannet/62202

В окупованому Донецьку місцеві жителі просять відкрити бомбосховища. За їхніми
словами, у 2014-2015 роках вони могли перечекати обстріли у підвалах будинків, які
пізніше були закриті на замок і залишаються закритими на даний час.
|https://bit.ly/3yr1RnJ
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ОПІР УКРАЇНЦІВ
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ
Партизани Херсона та Новопскова розповсюджують листівки проти російських
окупантів.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/25927
|https://t.me/uniannet/60652
|https://t.me/uniannet/60736
|https://t.me/uniannet/61564
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/26914

В рамках ініціативи «Народний Байрактар» відомим українським телеведучим та
волонтером Сергієм Притулою було оголошено тижневий збір коштів для придбання
трьох безпілотних літальних апаратів «Байрактар» для ЗСУ.
За три дні українцями було зібрано 600 млн грн, які покривають придбання чотирьох
апаратів.
Турецька компанія Baykar оголосила, що подарує Україні три безпілотники Flagtar
TB2 S İHA, а зібрані кошти просить направити на благо народу України.
|https://bit.ly/3NUao8t
|https://bit.ly/3OMB4cx
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Двоюрідні сестри із Самбору Львівської області продають патріотичні малюнки та
виручені кошти відправляють до фонду, який надає допомогу у розмінуванні
окупованих територій України.
|https://t.me/kozytskyy_maksym_official/3149

У Луцьку п'ятикласники продавали черешні, щоб виручені кошти направити на
придбання безпілотників "Байрактар" у рамках ініціативи Сергія Притули.
|https://t.me/uniannet/61468

Фермери Мелітополя, знаючи, що їхній урожай черешень буде відібрано російськими
окупантами, попередньо обробляють плоди отруйними речовинами.
|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/194

У Маріуполі підліток зірвав та викинув російський прапор. Відповідним відео поділився
радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Наприкінці ролика
хлопець закликав не забувати, що окуповані території – це Україна.
|https://t.me/andriyshTime/1498
|https://t.me/andriyshTime/1500
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У День Конституції України в Мелітополі, Таврійську, Новій Каховці активістами
Народного спротиву було розклеєно листівки, які цитують 65-ту статтю Основного
закону про захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
|https://t.me/DIUkraine/778

У Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова пропонує всім охочим на вулиці
зіграти з нею за благодійний внесок. Отримані кошти Валерія надсилає на потреби ЗСУ.
Загалом за годину дівчинці вдалося зібрати 1200 гривень, вигравши 30 партій із 30.
|https://bit.ly/3OMBb7X
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Волонтери проекту «Добробат» продовжують надавати допомогу громадянам України,
чиї будинки постраждали від обстрілу російської армії.

|https://t.me/dobrobat_in_ua/918

Робота волонтерів з розбору завалів в Ірпені Київської області

17

