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ПРОПАГАНДА ТА
НАСИЛЬНИЦЬКА
РУСИФІКАЦІЯ
НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
«Заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило
Стремоусов заявив, що в регіоні російська мова нарівні з українською отримає статус
державної та стане основною мовою для діловодства, спілкування та всіх питань
державного значення.
|https://bit.ly/3t5FSB6

У Маріуполі було організовано прес-тур для іноземних «журналістів», основною метою
якого було переконання їх у тому, що Маріуполь був зруйнований діями нібито
української, а не російської армії.
|https://t.me/andriyshTime/939
|https://t.me/andriyshTime/947

Близько 3500 вчителів на тимчасово окупованих територіях вже проходять відповідну
перекваліфікацію з метою підготовки до роботи за «стандартами РФ».
|https://bit.ly/3aFfI1p

У Маріуполі окупантами було оголошено про подовження навчального року до
1 вересня для вивчення протягом літа історії Росії, російської мови та літератури, а
також математики російською мовою. Основна мета – деукраїнізація та підготовка до
навчального року за російською програмою. Планується відкриття 9 шкіл, на даний
момент погодились працювати 53 вчителі.
|https://t.me/andriyshTime/1072
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У Мелітополі вулицю Дмитра Донцова перейменували на честь радянського генерала
Павла Судоплатова, відомого як виконавця вбивства у 1938 року лідера українських
націоналістів Євгена Коновальця.
|https://bit.ly/3NHpJtg

Плакат на білборді у Мелітополі з нагоди
перейменування вулиці

Задля посилення інформаційного тиску на цивільних осіб у Маріуполі окупанти
розгорнули мережу пересувних екранів, за допомогою яких ретранслюють російську
пропаганду. Повідомляється, що до міста пригнали низку машин МНС із вмонтованими
екранами, а також встановили 12 телевізорів діагоналлю 75 дюймів в усіх місцях
масового скупчення людей — у пунктах видачі гуманітарної допомоги, пунктах
оформлення документів та у місцях доступу до води.
|https://bit.ly/3Mb9qUq

У Херсоні окупанти демонтують українські державні символи – з меморіалу на Алеї
Героїв незалежної України бронетранспортером із символікою «Z» було зірвано
український герб.
|https://t.me/uniannet/56329
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У Донецьку вже підготовлено партію російських книг для дітей Маріуполя.

|https://t.me/andriyshTime/1109

У Мелітополі окупанти за участю російської співачки Юлії Чичеріної на в'їзді до міста на
знаку встановили напис «Росія назавжди».
|https://t.me/uniannet/57446

У Херсоні з'явилися білборди/плакати із пропагандистським гаслом «Херсон – місто з
російською історією» зі згадкою партії «Єдина Росія».
|https://bit.ly/3x7JPaw
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БЕЗЧИНСТВА
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ
17 травня 2022 року російські війська поблизу села Давидів Брід Херсонської області
обстріляли із системи залпового вогню «Град» колону цивільних автомобілів з людьми,
які намагалися проїхати до Бериславського району. Щонайменше троє людей загинули,
ще шестеро отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню тяжкості.
|https://t.me/pgo_gov_ua/4138

На російському вантажному судні «Астрахань» у напрямку Ростова-на-Дону було
вивезено 2,5 тисяч тон української рулонної сталі з порту Маріуполя.
|https://www.bbc.com/russian/news-61644650
|https://t.me/andriyshTime/1136

За інформацією прес-секретарки Херсонської міської ради Гаяне Оганесян, ув'язнених
Дарʼївської виправної колонії №10 перевезли до Північної колонії №90, де їх змушують
копати траншеї, а тим, хто відмовляється, росіяни прострілюють ноги.
На базі колонії №10 російські військові планують розмістити потужності для ремонту
військової техніки РФ.
Також окупанти пропонують дати засудженим зброю, щоб ті під прапорами РФ брали
участь у бойових діях проти України. За даними Оганесян, відомі факти побиття
російськими солдатами у Херсонському СІЗО чоловіків, які перебувають під слідством.
|https://bit.ly/38HLDxS

Зі складів Бердянська російськими окупантами вагонними нормами вивозиться зерно.
За інформацією жителів міста, вздовж Мелітопольського шосе було помічено
автомобільну колону з понад 30 викрадених фур з причепами, завантаженими зерном
зі складів агрокомпанії в районі заводу «Азовкабель», яка спочатку відмовилася від
співпраці з росіянами та евакуювала з окупованої території свої потужності.
|https://bit.ly/3m2J7VP

23 травня 2022 року російські військові увірвалися до будинку співробітника енергоремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з
автоматичної зброї. З численними кульовими пораненнями чоловіка було
госпіталізовано до міської лікарні Енергодару.
|https://t.me/energoatom_ua/6490
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У мережі з'явилося відео, на якому мешканка Херсона вибачається перед громадянами
та військовослужбовцями РФ за те, що в особистому листуванні зі своїм чоловіком вона
вжила слово «орки» на адресу російських солдатів. Жінка сказала, що вона пройшла
курс денацифікації та визнає свою неправоту. Вибачитись вона закликає і свого
чоловіка, який бажав смерті російським окупантам. У соціальних мережах пишуть, що
жінка намагалася виїхати з окупованого Херсона через Крим, і тому зазнала ретельної
перевірки з боку російських солдатів.
|https://bit.ly/3wZvkEK

ВИКРАДЕННЯ
ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ
У пропагандистських російських ЗМІ
поширюється
сюжет,
у
якому
викрадені
жителі
Мелітополя,
зокрема, адвокати та співробітники
Державної служби з надзвичайних
ситуацій
України
зізнаються
у
коригуванні вогню.

Кожен із полонених по черзі
розповідав про те, що нібито
Адвокат Олег Зубов під час знімання
передавав дані про пересування
пропагандистського сюжету
військової техніки РФ, координував
ракети на підприємства Мелітополя, де базувалася техніка російської армії, передавав
схеми розташування військ РФ та розміщення ППО, дані щодо блокпостів.
Серед полонених:
Сергій Бутнар – співробітник ДСНС (начальник сектору з питань виявлення та
запобігання корупції);
Борис Кліщов – начальник 10-ї пожежної частини ДСНС;
Олег Зубов – адвокат (колишній начальник слідчого відділу поліції);
Гліб Зубов – адвокат (син Олега Зубова);
Ігор Артеменко – начальник служби безпеки Мелітопольського елеватора;
Віталій Гвозденко.
|https://bit.ly/3MbKdcl

У Новоолексіївці російські військові увірвалися до будинку кримського татарина
Мамеда Мусаєва та провели незаконний обшук. Після обшуку Мусаєва та його
дружину відвезли у невідомому напрямку. Є ймовірність, що подружню пару було
вивезено до Генічеська, у підвал 17-го училища.
|https://bit.ly/3NS1Q2t
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Представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала негайно звільнити
викраденого 16 травня російськими окупантами співробітника регіонального
підрозділу Національної суспільної телерадіокомпанії України «Суспільне. Херсон»
Олексія Воронцова і назвала неприпустимим напади на працівників медіа. Відреагував
на викрадення Воронцова також парламентський Комітет з питань свободи слова.
|https://bit.ly/3GEVlgX

18 травня в Енергодарі окупанти приїхали в пожежну частину та провели обшук у
кабінеті начальника 1-го державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна,
після чого опечатали кабінет та вивезли Трояна у невідомому напрямку. За
припущенням працівників, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу
під прапорами РФ.
|https://t.me/orlovdmytroEn/467

Російські окупанти вдруге викрали селищного голову Кирилівки Запорізької області
Івана Малєєва, а також його заступника Ігоря Коробку. Обох із зав'язаними очима та
руками було вивезено у невідомому напрямку.
Також було викрадено директорку місцевого будинку культури Світлану Шиян.
|https://t.me/zoda_gov_ua/8176

У Мелітополі була взята в полон виконувачка обов'язків директора Мелітопольського
багатопрофільного центру професійно-технічної освіти Олеся Дорохова. Із початком
війни жінка організувала Центр допомоги «Від серця до серця», який був єдиним у місті
гуманітарним штабом, де допомагали мешканцям Мелітополя та переселенцям із
Маріуполя. У центрі люди могли отримати харчування, речі першої необхідності, ліки,
волонтери формували пакети для самотніх та лежачих хворих.
|https://bit.ly/3O1Lapb

ФІЛЬТРАЦІЙНІ ТАБОРИ
ТА ДЕПОРТАЦІЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕРОРУ З БОКУ РФ
На кінець травня кількість людей у фільтраційних таборах Безіменне та Козацьке
Новоазовського району зросла з 2 тисяч чоловіків до 3-4 тисяч. Водночас, протягом
п'яти тижнів жодного маріупольця не було звільнено. Умови погіршуються, чоловіків
психологічно «ламають». У приватних розмовах російські військові активно поширюють
таборами інформацію, що чоловіків готують до мобілізації в армію т.зв. «ДНР» через
провал мобілізації у Донецьку та великі втрати на фронті.
|https://t.me/andriyshTime/975
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Повний перелік фільтраційних пунктів Донецької області для мешканців Маріуполя та
Маріупольського району:

Донецьк

Ленінський район, вул. Аксакова, 56
(т. зв. райвідділ МВС)

Докучаєвськ

вул. Незалежності, 19
(т. зв. райвідділ МВС)

Старобешеве

вул. Паши Ангеліної, 30
(т. зв. райвідділ МВС)

Амвросіївка

вул. Карла Лібкнехта, 65
(фільтраційний табір «Успенка»)

Нікольське

т. зв. райвідділ МВС

Мангуш

вул. Титова, 63
(т. зв. райвідділ МВС)

Безіменне

вул. Радянська, 48
(фільтраційний табір «Безіменне»)

Новоазовськ

вул. Комунарів, 69
(т. зв. райвідділ МВС)

Бугас

вул. Радянська, 35
(селищна окупаційна адміністрація)

Траса Одеса – Мелітополь –
Новоазовськ
Автошлях
Сніжне – Маринівка

619-й км
(фільтраційний пост «Мангуш»)
11-й км
(фільтраційний пост «Степанівка»)
|https://t.me/andriyshTime/1054

На території спортивно-оздоровчого комплексу «Ромашка» (Ростовська область,
Неклінівський район, с. Золота Коса, вул. Ломоносова, 20) міститься 540 дітей-сиріт,
депортованих з Донецької області, з яких 267 - з території Волновахи (включаючи
район) та Маріуполя (включаючи район). Готуються документи для надання дітям
громадянства РФ за спрощеною процедурою в рамках змін, внесених до російського
законодавства. Процес курує безпосередньо Уповноважена президента Росії з прав
дитини Марія Львова-Бєлова.
|https://t.me/andriyshTime/1174
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НОВОВВЕДЕННЯ
ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ
НА ТЕРИТОРІЯХ, ПІДКОНТРОЛЬНИХ
РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ
Окупанти беруть під свій контроль важливі об'єкти інфраструктури та установи
фінансово-банківської системи на новозахоплених територіях Донецької області, які
намагаються приєднати до т.зв. «ДНР». Для цього «Державний комітет оборони «ДНР»
ухвалив рішення щодо «націоналізації» стратегічних підприємств. Під цю процедуру
підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах.
|https://t.me/DIUkraine/510

У Маріуполі російськими окупантами розпочато реєстрацію заяв на компенсацію за
зруйноване житло та/або втрату члена сім'ї. За житло передбачається виплата 500 тисяч
рублів, за загиблого члена сім'ї - 3 млн рублів. У заяві маріупольці мають обов'язково
зазначити, що майно «було знищено українськими військовими», а близьких «убито
українською армією». У разі відмови від такої позначки повідомляють, що жодна
компенсація не буде проведена.
Враховуючи психологічний тиск та стан інформаційної блокади, маріупольці подають
заяви з відповідними примітками, внаслідок чого окупантами зібрано десятки тисяч
власноруч складених письмових «свідчень» про «звірства української армії».
|https://t.me/andriyshTime/916

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін під час візиту до Мелітополя заявив, що на всіх
територіях України, які тимчасово контролюються російськими загарбниками,
планується «максимальний обіг рубля». За його словами, у Запорізькій області жителі
вже у травні отримають пенсії та зарплати в рублях. Загалом процес переходу на рубль
займе чотири місяці.
Також він заявив, що відтепер Запорізька АЕС працюватиме на енергосистему РФ і
постачатиме енергію в Україну лише за плату.
|https://bit.ly/3PSssly

У Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему.
Тепер для в'їзду та виїзду до Маріуполя потрібно отримати перепустку на автомобіль та
пасажирів. Перепустка – одноразова, термін її дії - три дні. Черга на отримання
перепустки розписана наперед на кілька тижнів. Також встановлюються правила для
пересування по Маріупольському району (без в'їзду до Маріуполя) та у самому
Маріуполі між адміністративними районами.
|https://t.me/andriyshTime/1007

З 23 травня в Херсонській області запроваджено бівалютну зону - використання рубля
можливе разом із гривнею. Підприємства та бізнес можуть використовувати будь-яку з
двох валют за курсом 2 рублі за 1 гривню.
|https://bit.ly/3m52cGS
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання
громадянства РФ для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.
|http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205250004

ГУМАНІТАРНА
СИТУАЦІЯ
на окупованих територіях
В окупованій РФ Херсонській області наростає гуманітарна криза. У перші дні
захоплення області окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та
аптек. Українські товари вивезли до Криму та Росії. Волонтерів із гуманітарною
допомогою росіяни не пропускають та грабують гуманітарні вантажі.
За повідомленням мера міста Ігоря Колихаєва, у Херсоні медикаменти закінчаться за
два тижні, вже відсутні розчини для крапельниць, у наявності мало ліків від серцевосудинних захворювань, не вистачає кисню.
В області лишається близько 500 тисяч осіб; на початок війни було близько мільйона
жителів.
|https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/541715887309688

У катастрофічній ситуації знаходиться селище Високопілля Херсонської області, яке
відображає становище у всіх прифронтових селах. Внаслідок ворожих обстрілів із
«Градів» у селищі немає електрики, газу та питної води. Зруйновано всі адміністративні
будівлі, не вистачає продовольства та дитячого харчування. Велика проблема –
відсутність ліків. Серед мешканців селища чимала кількість інсулінозалежних,
онкохворих, людей із захворюванням щитовидної залози.
|https://bit.ly/3PNiQsp

У Херсоні та області 30 травня перестали працювати українські мобільні оператори та
частково домашній інтернет. Голова Херсонської військово-цивільної адміністрації
Геннадій Лагута заявив, що зв'язок відключили російські військові і зараз працює тільки
провайдер «Скайнет» через Крим.
|https://bit.ly/3PVGaEc

Регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони
здоров'я Доріт Ніцан повідомила, що в Маріуполі можливий спалах холери через
зруйновану систему водопостачання. У місті каналізаційні води змішуються з питною
водою, що загрожує поширенням багатьох інфекційних захворювань. ВООЗ готує
протихолерні комплекти та вакцини, співпрацює з іншими неурядовими організаціями,
аби допомогти мешканцям на окупованій території.
|https://bit.ly/3acZEDY
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У Маріуполі відкрилась школа №65. Напередодні батьків змусили прибрати сміття,
закрити вікна плівкою та привести до ладу класи. Фактично набрано 9 класів різного
віку по 35-45 дітей у кожному. Харчування дітей відсутнє. Електрика подається від
одного генератора, тому навчання відбувається без комп'ютерної техніки. Викладання
ведеться російською. Випускникам обіцяють видати дипломи т.зв. «ДНР» і пропонують
відразу вступ до низки російських вишів, які перебувають у економічно депресивних
регіонах і не мають попиту у росіян.
|https://t.me/andriyshTime/1110

Російські окупанти блокують виїзд людей із Херсонської області. За словами голови
обласної військової адміністрації Геннадія Лагути, колона на виїзд у бік Кривого Рогу
стоїть уже п'ятий день поспіль.
За весь час окупації росіяни не дали організувати жодного гуманітарного коридору для
вивезення людей і для ввезення харчових продуктів з медикаментами.
|https://bit.ly/3t8WLe2

В окупованих населених пунктах Луганської області, зокрема, Новопскові та
Біловодську, гривня поступово виходить з обігу. За інформацією місцевих телеграмканалів, розрахунок карткою майже неможливий, готівку можна зняти з націнкою 2040%. Ціни на продукти значно зросли.
У Кремінній спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. В окремих районах міста,
де ще можна телефонувати, накопичується велика кількість людей. Для контролю за
розмовами російські окупанти встановлюють своїх чергових, які стежать, щоб люди не
говорили нічого зайвого: як інформації щодо позицій російських військових, так і
випадків мародерства.
|https://t.me/uniannet/56827

У Херсонській області на захопленій російськими
військовими Каховській ГЕС працівники змушені у
великих обсягах скидати воду з Каховського
водосховища, оскільки не працюють два гідроагрегати,
які через окупацію немає можливості відремонтувати.
В результаті вже затопило набережну та міський парк ім.
Степана Фалдзінського у Новій Каховці.
Під загрозою навколишні села та Херсон.
|https://bit.ly/3t9iWAF

25 травня у газеті «Ізюмський Телеграф» окупаційна
адміністрація закликала місцеве населення виходити зі
сховищ та йти працювати «за їжу».
У майбутньому обіцяють платити зарплату грошима.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/21416

Стаття в газеті
«Ізюмський телеграф»
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СИТУАЦІЯ
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ
У Євпаторії (Крим) 27-річний художник Богдан Зіза облив жовтою та блакитною фарбою
двері та фасад будівлі міської адміністрації та кинув у будівлю запалений «коктейль
Молотова», виступивши таким чином проти російської агресії. Після затримання хлопця
правоохоронними органами з'явилося відео, на якому він визнав, що провів акцію в
Євпаторії, вибачився за неї і сказав, що готовий понести покарання — «спокутувати
свою провину непосильною працею». Із моменту затримання місцезнаходження Зізи
невідоме.
|https://bit.ly/3M5DmS2

В окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні шляхом
оформлення до лікарні за неіснуючими діагнозами та підроблення медичних довідок.
Попри великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України дедалі
збільшується.
|https://t.me/DIUkraine/506

Влада т.зв. «ЛНР» не виплачує компенсації сім'ям загиблих та поранених в ході війни з
Україною. Після лікування поранень та контузій солдати т.зв. «ЛНР» отримують виписки,
у яких зазначено «остеохондроз», «виразка» чи інші хвороби, які не передбачають
компенсаційних виплат. Ця ситуація викликає гостре почуття несправедливості з боку
місцевого населення.
16-17 травня у Луганську відбулися стихійні акції протесту дружин та родичів
«мобілізованих» на війну проти України. Основна вимога протестувальників –
повернення мобілізованих додому.
Загальна кількість учасників мітингів – близько 700 осіб.
|https://t.me/DIUkraine/509
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Жителька Сорокиного (раніше – Краснодон) т.зв. «ЛНР» розповідає про протести проти
насильницької мобілізації в місті. За її словами, шахтарів забирають на війну прямо з
шахт та відправляють на передову без попередніх навчань. Коли дружини
мобілізованих чоловіків вийшли на стихійний мітинг до місцевого військкомату, їх стали
ображати та залякувати.
Пізніше дружин мобілізованих луганчан оголосили зрадницями батьківщини.
|https://t.me/kazansky2017/2756
|https://t.me/kazansky2017/2811

Масова мобілізація у т.зв. «ДНР» викликала гострий дефіцит співробітників на більшості
об'єктів. Зокрема, керівництво «Донецької залізниці» звернулося до окупаційних
адміністрацій з проханням демобілізувати їхніх працівників для виконання
невідкладних завдань з ремонту та обслуговування залізничної інфраструктури.
З метою економії фінансових ресурсів донецькі «керівники» зменшують для
«мобілізованих» заробітну плату за основним місцем роботи. Роботодавцям дозволили
нараховувати їм так званий «голий» оклад без надбавок та премій, що значно менше
звичайного середньомісячного заробітку.
|https://t.me/DIUkraine/510

На думку «в.о. генерального директора» підприємства «Вода Донбасу» Віталія Кіжаєва,
яке він висловив в ефірі одного з регіональних телевізійних каналів т.зв. «ДНР», запасу
питної води в окупованому Донецьку залишилося на 20-25 днів. За його словами,
водопостачання може налагодитись, коли вся Донецька область опиниться в зоні
російської окупації.
|https://www.ostro.org/donetsk/society/news/636363

У Сімферополі у зв'язку із проведенням «спеціальної операції» та зростанням потреб
Міністерства оборони РФ тимчасово призупинено надання безкоштовних медичних
послуг у районній клінічній лікарні.
|https://t.me/rf200_nooow/5735

Через велику кількість поранених, що надходять до медичних установ т.зв. «ЛНР», у
«республіці» виникли проблеми із нестачею донорської крові.
Російським інформаційним агентством «РІА-Новини» було опубліковано лист
«головного лікаря республіканської станції переливання крові» на адресу «міністра
охорони здоров'я ЛНР» із проханням посприяти в отриманні донорської крові та її
компонентів.
|https://t.me/rf200_nooow/5593
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ОПІР УКРАЇНЦІВ
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ
У Херсоні розповсюджуються листівки проти російських окупантів.

|https://t.me/pryamiy/31359|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/20089
|https://bit.ly/3Nd0Eqj |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/21253

20 травня в Енергодарі Запорізької області біля палацу культури «Сучасник» пожежна
частина вийшла на мовчазний протест проти окупантів, які викрали начальника
пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. За словами мера Енергодара Дмитра
Орлова, мітинг був розігнаний - окупанти застосували до рятувальників силові методи,
почали бити людей та пошкоджувати пожежно-рятувальну техніку.
|https://bit.ly/3M8C4p4
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На набережній Голої Пристані Херсонської області невідомими активістами було знято
російський триколор з флагштока та пошкоджено трос для підйому прапора.
|https://t.me/mostks/3490

До Дня вишиванки патріоти окупованого Херсона висловили свою позицію –
розфарбували бордюри у кольори національного прапору, зробили написи у синьожовтих тонах.
|https://t.me/zedigital/1907

Жителька Херсона, яка працює у тролейбусному депо тимчасово окупованого міста,
дала інтерв'ю іноземним журналістам, у якому відкрито висловила підтримку Україні,
незважаючи на існуючі ризики бути затриманою російськими солдатами.
|https://t.me/uniannet/56803

В окупованому Херсоні вуличним музикантом із протезом ноги було виконано гімн
України.
|https://t.me/channelmolniya/8623

9-річна дівчинка з Чернігова обрізала волосся, яке ніколи не підстригала, та виручені
3,5 тисячі гривень віддала на потреби Збройних сил України. 1
|https://t.me/c/1758339986/813

Листівки із погрозами на адресу російських військових з'явилися у Бердянську, Токмаку,
Мелітополі, Великому Бурлуку та в інших тимчасово окупованих містах. 2
|https://bit.ly/3x2ZiHM

У Бериславі на Херсонщині на постаменті під флагштоком знятого окупантами
українського прапора місцеві жителі намалювали державний прапор України. 3
|https://bit.ly/3zblJgP

I

1

I

2

I

3

15

Інформаційний бюлетень / / 16-31 травня 2022

Триває робота проекту «Добробат» з відновлення інфраструктури, зруйнованої
російськими солдатами.
|https://t.me/dobrobat_in_ua/328

Розбір завалів волонтерами проекту «Добробат»
у Загальцях Київської області
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