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ГУМАНІТАРНА
СИТУАЦІЯ

В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
Т.зв. «голова адміністрації Херсонської області» Володимир Сальдо оголосив про
організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського,
Снігурівського та Олександрівського «муніципалітетів» на лівий берег Дніпра.
За його словами, це рішення обумовлене необхідністю створення масштабних
оборонних укріплень на правому березі для того, щоб «відбити будь-який напад
України».
Переміщення та тимчасове розміщення мешканців буде проведено безкоштовно,
силами МНС РФ та «уряду» Херсонської області. Сальдо заявив, що тим мешканцям
області, хто вирішить переїхати до регіонів Росії, уряд РФ надасть житлові сертифікати.
|https://t.me/SALDO_VGA/186

Жителям окупованих територій Херсонської області, які мешкають на правому березі
Дніпра, роздають листівки з наполегливим проханням переїхати на лівий берег.
Окупаційна влада уникає терміну «евакуація» і використовує формулювання «виїзд для
відпочинку та навчання».
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав
місцевих жителів з обережністю поставитися до такого роду переміщення на лівий
берег Дніпра, оскільки можливі провокації від окупантів.
|https://t.me/uniannet/76891
|https://t.me/khersonskaODA/1363

Т.зв. «заступник голови адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов заявив,
що станом на 28 жовтня на лівий берег Дніпра виїхало 36 441 мешканець Херсонської
області.
|https://t.me/Stremousov_Kirill/641
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За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, у рамках проведення
«евакуації» на Херсонщині російські окупанти:
- вивозять із лікарень Херсона все обладнання та медикаменти. Лікарям, які
відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за
особистими речами. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних
препаратів з більшості аптек міста;

- у Новій Каховці відключили інтернет та через гучномовці поширюють інформацію
про необхідність виїзду протягом 48 годин. Окупаційною владою було видано указ,
який зобов'язує підприємців розпродати всі продукти й закрити магазини та ринки;
- транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста Херсона,
перемістили до тимчасово окупованого Криму;
- продовжують демонтаж та вивіз обладнання вишок стільникового зв'язку до
Донецької області для налагодження та розширення покриття т.зв. «національних
операторів зв'язку»;
- у Херсоні вивезли ув'язнених із виправної колонії №90. Територію виправної
установи росіяни використовують для розміщення особового складу та військової
техніки.
|https://bit.ly/3Nusm2A |https://bit.ly/3zDVzTb |https://bit.ly/3Dtj7eK
|https://bit.ly/3DrlD57 |https://bit.ly/3UfFo6r

У Маріуполі залишаються мешканці, які досі змушені жити у зруйнованих будинках без
тепла, світла та води. Їжу вони продовжують готувати на вогнищах у дворі, розбиті вікна
затягли плівкою, що не рятує від холодів. Доведені до відчаю люди записують відео, в
яких звертаються до місцевої влади з проханням подарувати їм «піч-буржуйку».
|https://t.me/kazansky2017/4481

Біля кінотеатру «Савона» у Маріуполі люди, які втратили житло, досі живуть у наметах,
готують їжу на багаттях, сплять у підвалах кінотеатру.
За їхніми словами, ключі від нових будинків роздають лише наближеним до нової
«влади», а їм хоч і обіцяють допомогти, але жодних конкретних дій не робиться.
|https://t.me/mariupolrada/11465
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За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіяни ускладнили виїзд
з окупованої території Запорізької області.
Через блокпост у Василівці щодня пропускають 20-50 осіб, тоді як у минулі місяці
пропускна спроможність становила понад тисячу людей. Для виїзду на підконтрольну
українській владі територію необхідно оформити перепустку в комендатурі Мелітополя.
Термін очікування сягає 20 днів.
Альтернативний шлях виїзду можливий у бік Грузії, Латвії та Естонії через трасу
Бердянськ – Новоазовськ. У Новоазовську місцеві окупанти встановили свій пункт
фільтрації. Оформлення виїзду на місці займає від кількох годин до кількох днів.
|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/709

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, т.зв.
«Міністерство будівництва ЛНР» створює у Рубіжному та Станиці Луганській
«маневрений житловий фонд», формування якого проводитиметься виключно за
рахунок зламування житлових приміщень, в яких ніхто не проживає.
Інформацію про такі будинки/квартири «адміністрація» очікує від місцевого населення.
У Рубіжному по місту розповсюджують оголошення з адресами порожніх квартир,
власникам яких необхідно з'явитися протягом 10 днів для «узгодження питань щодо
заселення в ці квартири».
|https://t.me/luhanskaVTSA/6416 |https://t.me/luhanskaVTSA/6539

Живемо потихеньку,
просимо смерті,
а смерті не дають

”

Свою історію розповіла мешканка Маріуполя, чия квартира згоріла під час російського
обстрілу.
Жінка з сім'єю проживає у чужій квартирі без тепла, світла та води, у зруйнованому
будинку, який збираються зносити. Де вони зимуватимуть - не знає. Каже, що до
гуртожитку йти бажання немає, бо там у одній кімнаті змушені тулитися багато людей.
До того ж до гуртожитку не пускають із собаками, а за словами жінки, вона не може
кинути собаку, яка 2,5 місяці жила разом із ними у підвалі.
Інша жителька Маріуполя, жінка похилого віку, просить, щоб дали хоча б світло, бо
почало рано темніти. «Живемо потихеньку, просимо смерті, а смерті не дають», - каже
вона у розпачі.
| https://t.me/andriyshTime/3885
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250 мешканців Лівобережного району Маріуполя, переважно пенсіонери, чиї будинки
були зруйновані, отримали ліжко-місця у гуртожитку «маневреного фонду».
У кімнатах встановлено мінімум меблів, відсутня шафа для особистих речей, туалет та
душ розташовані на поверсі.
Водночас, за словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка,
ордери на квартири у новобудовах отримують місцеві колаборанти та окупанти.
|https://t.me/andriyshTime/3773 |https://t.me/andriyshTime/3818

«Енергоатом» повідомляє, що внаслідок зупинки енергоблоків Запорізької АЕС тепла
вода перестала потрапляти у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура
води впала до +13оС, що призвело до масового вимирання риби у ставку.
Наразі він зариблений тепловодною тілапією та азійським сомом, які були завезені
майже 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну
функцію, знищуючи зелені водорості та забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок
конденсатора турбіни. В умовах, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче
+18оС, риба розмножувалася. Якщо температура води у ставку-охолоджувачі не
підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.
|https://t.me/energoatom_ua/10442
|https://t.me/energoatom_ua/10443

Указом президента РФ 20 жовтня 2022 на анексованих територіях Запорізької,
Херсонської областей, т.зв. «ДНР», «ЛНР» було введено воєнний стан, згідно з яким
запроваджується режим максимального рівня реагування на ризики у сфері безпеки та
створюються штаби територіальної оборони.
|https://t.me/rian_ru/182474
|https://t.me/rian_ru/182476
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ТЕРОР

РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ОКУПАЦІЙНИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ
Бердянська окупаційна адміністрація заявила про початок вибіркової
попереджувальної перевірки мобільних телефонів громадян з метою пошуку підписок
у соціальних мережах на «пропагандистські ресурси терористичного київського
режиму», зокрема на Telegram-канали «Бердянськ. Зараз», «Бердянськ в окупації»,
«Вазелін» та інші. Заходи впливу на порушників - від попередження та штрафу до
кримінальної відповідальності. Необхідність цієї процедури пояснюється режимом
введеного воєнного стану у Запорізькій області, що передбачає військову цензуру.
|https://t.me/glava_brd/641

У Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 рр., який
було встановлено неподалік Донецького академічного обласного драматичного театру.
|https://t.me/andriyshTime/3797
|https://t.me/rian_ru/182454

За словами заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, росіяни
збільшили кількість блокпостів на Херсонщині та посилили на них контроль.
Також за його інформацією, окупанти планують використовувати у власних цілях житло
людей, які залишили регіон. Для цього у всіх, хто евакуювався, уточнюють їхні адреси
проживання.
|https://t.me/SobolevskyiYurii/564

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни,
побоюючись звільнення українськими силами правобережної частини Херсонської
області, готують серію терактів на цій території.
Зокрема, під загрозою руйнування опинилася дамба Каховського водосховища та
агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому підрив дамби було сплановано
заздалегідь – основні роботи із замінування було проведено ще у квітні. У середині
жовтня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На греблі
встановлено два військові тентовані «Камази» без водіїв, повністю завантажені
ящиками з вибухівкою. У разі виконання терористичних актів щодо підриву греблі та
ГЕС під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, у тому числі,
Херсон. Масштаби екологічної катастрофи вийдуть далеко за межі України і
стосуватимуться всього Чорноморського регіону.
|https://t.me/DIUkraine/1540
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В Енергодарі з місць компактного проживання російських військових та окупаційної
адміністрації міста почали вивозити награбоване майно. Було зафіксовано масове
пограбування готелю «Скіфський», звідки окупанти пакували в автобуси та вантажівки
телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.
|https://t.me/energoatom_ua/10294

Скадовськ – це Україна

”

У Скадовську було вбито Тетяну Мудренко, 56-річну медсестру з проукраїнською
позицією.
Жінку та її чоловіка Анатолія Орєхова 7 жовтня викрали зі свого будинку місцеві
колаборанти – колишні поліцейські. За словами свідків, напередодні сімейна пара
обігнала автомобіль окупантів. Це викликало їхнє обурення, через що вони зупинили
машину Тетяни і почали перевіряти документи. Чоловік із дружиною почали голосно
вимагати, щоб їх відпустили. Щоб не привертати громадську увагу, окупанти дали їм
виїхати, але ввечері прийшли до них додому та відвезли у невідомому напрямку.
Про викрадення Тетяни та Анатолія написали у місцевій закритій групі.
Наталя, рідна сестра Тетяни, почала розшукувати їх через соціальні мережі,
телефонувати до місцевої поліції з проханням надати інформацію. За тиждень їй
надіслали фотографію Тетяни з моргу разом із висновком судмедексперта, в якому
причиною смерті було вказано удушення.
У місті розповідають, що жінку показово повісили перед будівлею суду, але достеменно
невідомо, чи це правда. Місцеві жителі кажуть, що причиною могла стати фраза Тетяни:
«Скадовськ – це Україна».
Із самого початку окупації Тетяна разом із чоловіком займали проукраїнську позицію –
виходили на мітинги проти захоплення міста, вимагали звільнення з полону мера
Скадовська. Жінка під час окупації їздила велосипедом з українським прапорцем.
Відомо, що її чоловіка відпустили поховати дружину та знову взяли в заручники.
|https://bit.ly/3NtFQvI |https://bit.ly/3sOgqPQ
|https://bit.ly/3NrlRh4

Під час окупації Харківської області окупантами було зруйновано та розкрадено
унікальну дослідницьку радіоастрономічну обсерваторію імені Семена Брауде в селі
Волохів Яр Чугуївського району.
Обсерваторія мала у науковому арсеналі найбільший у світі радіотелескоп
декаметрових довжин хвиль УТР-2, який на даний момент пошкоджено.
|https://bit.ly/3fpYqbp
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49006
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Священика Православної церкви України Святослава Пітерського депортували з
окупованої території Запорізької області «за поширення явно неправдивої інформації
про дії органів влади РФ та Запорізької області, що створює загрозу суспільнополітичній стабільності на території області».
У своїх проповідях він заперечував результати псевдореферендумів щодо приєднання
до РФ частини окупованих українських земель. Представник т.зв. «поліції» зачитав
чоловікові ухвалу псевдоадміністрації регіону. Від повторної пропозиції отримати
паспорт РФ священик відмовився.
|https://t.me/rian_ru/182417 |https://bit.ly/3UiRv2B

За інформацією поліції Херсонської області:

•

У селі Чулаківка з території лікарської амбулаторії озброєні російські військові
забрали службовий автомобіль.

•

У Херсоні окупантами було захоплено підприємство з вирощування овочів та
баштанних культур після відмови її керівництва перереєструватися за
податковим законодавством РФ.

•

У Білозерці з медичного закладу було викрадено 2 службові автомобілі.

•

У Бериславському районі з території будівництва сонячної електростанції
російські військові викрали екскаватор для копання окопів.

•

У Новій Каховці та Скадовському районі зафіксовано викрадення військовими
РФ двох місцевих жителів.

•

У Херсоні окупанти захопили приміщення, в якому раніше було відділення
банку, служба доставки та інші установи. Приміщення опломбували печатками
із написами «націоналізовано». Пізніше звідти було вивезено всі меблі та
обладнання.
|https://t.me/khersonskaODA/1328

ДЕПОРТАЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ
Інформаційне агентство Assosiated Press, спираючись на проведені інтерв'ю з батьками,
дітьми, офіційними особами України та Росії, вміст отриманих електронних та
паперових листів, російські документи та репортажі російських державних ЗМІ,
випустило розслідування на тему незаконного усиновлення українських дітей. У своїй
публікації журналісти дають інформацію про те, що офіційні особи РФ депортують
українських дітей до Росії або на окуповані нею території, використовують їх у
пропагандистських сюжетах, кажуть їм неправду про те, що вони не потрібні своїм
батькам, дають дітям громадянство РФ та влаштовують їх у російські сім'ї. Йдеться
переважно про дітей із новоокупованих українських територій, які проживали в
будинках-інтернатах, прийомних сім'ях, а також чиї батьки загинули під російськими
обстрілами.
|https://bit.ly/3h1ljCv
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21 жовтня в рамках «евакуації» окупанти вивезли машинами швидкої допомоги у
тимчасово окупований Сімферополь 46 дітей віком до 5 років – вихованців
Херсонського обласного будинку дитини.
Херсонська обласна військова адміністрація направила відповідне звернення до
обласної прокуратури.
|https://t.me/khersonskaODA/1350

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що з Олешківського
дитячого будинку-інтернату Херсонської області до клінічної психіатричної лікарні №5,
що знаходиться в селі Строгонівка Сімферопольського району (Крим), було вивезено 12
дітей віком від 8 до 18 років з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи.
|https://t.me/ermaka2022/1512

За інформацією міського голови Енергодара Дмитра Орлова, деякі батьки, які
відправили з Енергодара та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю Росії,
почали отримувати повідомлення про те, що їхні діти «затримуються на відпочинку в
Росії на невизначений термін», сказали передати теплі речі та «заспокоїли», що діти
ходитимуть там до школи.
|https://t.me/orlovdmytroEn/1184

МОБІЛІЗАЦІЯ
НА ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, окупанти з метою
поповнення своїх втрат у живій силі масово мобілізують чоловіків на тимчасово
окупованих територіях.
Так, у Станиці Луганській працівників комунальних служб примусово поставили на
військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд, за
результатами якого всі виявилися придатними до військової служби.
|https://bit.ly/3NHjKGl

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що у місті відбуваються
мобілізаційні заходи.
Окупанти з вулиць забирають чоловіків та відвозять їх до військкомату чи комендатури,
де ставлять на облік. За словами Федорова, першими під мобілізацію до лав російської
армії на тимчасово окупованих територіях потрапляють колаборанти та всі ті, хто
отримав російські паспорти.
|https://bit.ly/3DPQ0Ue

Окупаційна влада Херсонської області оголосила про формування в Херсоні загонів
«територіальної оборони», куди пропонують вступити чоловікам, які залишилися в
захопленому місті.
|https://bit.ly/3sX3GX3
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ПРОПАГАНДА ТА
НАСИЛЬНИЦЬКА
РУСИФІКАЦІЯ
В Маріуполі відбулося відкриття місцевого відділення всеросійської громадської
організації «Молода Гвардія Єдиної Росії».
|https://t.me/glavamariupol/1396

Після проведення псведореферендумів щодо приєднання окупованих територій
України до РФ в анексованих регіонах було скасовано перехід на зимовий час.
|https://www.interfax.ru/russia/869957
|https://t.me/Stremousov_Kirill/662

За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, окупаційна адміністрація
міста анонсувала, що з 30 жовтня всі мешканці, які проживають у захоплених населених
пунктах Запорізької області, автоматично стають громадянами РФ.
|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/781

Окупаційна адміністрація Маріуполя збирається повернутися до старого герба міста,
коли він ще мав назву «Жданів».
|https://t.me/andriyshTime/3879
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У селі Мангуш Маріупольського району видано перші паспорти РФ маріупольцям.
Як повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, швидкість
обробки даних низька, тож процес видачі паспортів затягується. Насамперед
обслуговуватимуть тих, хто працює на бюджетні установи та зобов'язаний мати
російське громадянство.
|https://t.me/andriyshTime/3947

Російські окупанти демонтували у Херсоні пам'ятники російським полководцям
Олександру Суворову та Федору Ушакову, а також російському князю Григорію
Потьомкіну та вивезли їх із міста через «загрозу пошкодження під час обстрілів або
терактів з боку укронацистів».
Також з Херсона було вивезено останки Потьомкіна, які зберігалися у СвятоКатерининському храмі.
|https://t.me/Stremousov_Kirill/595 |https://bit.ly/3U3ACcv
|https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/26/7373633
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СИТУАЦІЯ

В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ
Мешканці Донецька та Луганська нагадують окупантам, що їхні міста – це Україна.
|https://t.me/yellowribbon_ua/2182 |https://t.me/yellowribbon_ua/2337
|https://t.me/yellowribbon_ua/2247

У Донецьку встановили пам'ятник Павлу Судоплатову, радянському генералу,
співробітнику НКВС, який був організатором та виконавцем убивства керівника
Організації українських націоналістів Євгена Коновальця у 1938 році.
|https://t.me/oddr_info/46956
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Активісти руху «Жовта Стрічка» у Сімферополі, Ялті, Євпаторії, Севастополі, Феодосії
продовжують проводити численні рейди вночі, розклеюючи проукраїнські листівки та
малюючи патріотичні графіті.
|https://t.me/yellowribbon_ua/2205 |https://t.me/yellowribbon_ua/2327
|https://t.me/yellowribbon_ua/2367

За інформацією представництва Президента України в Автономній Республіці Крим:

•

Окупаційний суд селища Совєтське 26 жовтня незаконно засудив громадянина
України, представника корінного кримськотатарського народу Азіза
Файзуллаєва до 3 років позбавлення волі за нібито підпал окупаційної
адміністрації села Пушкіне.

•

Кілометрові черги на поромну переправу не закінчуються, люди іноді змушені
чекати близько 3 діб, щоби перебратися на інший берег Керченської протоки. У
цих чергах стоять і вантажівки з медикаментами для кримських аптек, де вже
відчувається нестача ліків.

•

Окупаційні адміністрації Криму мають намір «націоналізувати» майно, що
належить громадянам України, зокрема «Новацентр», Бахчисарайський
цементний завод, «Альмінський комбінат будівельних матеріалів».

•

Представники окупаційної адміністрації Джанкоя відвідали одну з місцевих
шкіл, де показували дітям як правильно стріляти з автомата та розповідали про
«спеціальну військову операцію».
|https://bit.ly/3WhVQFb |https://bit.ly/3SYo70r
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ОПІР УКРАЇНЦІВ
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ

Активісти руху «Жовта Стрічка» у Херсоні, Мелітополі, Бердянську, Генічеську, Новій
Каховці, Енергодарі поширюють українську символіку та не забувають наголошувати,
що їхні міста є частиною України.
|https://t.me/yellowribbon_ua/2296 |https://t.me/yellowribbon_ua/2286
|https://t.me/yellowribbon_ua/2188 |https://t.me/yellowribbon_ua/2310
|https://t.me/yellowribbon_ua/2224
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У рамках дотримання інформаційної гігієни жителі Енергодару, Генічеська, Скадовська,
Дніпрорудного, Херсона, Нижніх Сірогоз, Чаплінки позбавляються агітаційних
російських продуктів: спалюють газети, зривають пропагандистські листівки.
|https://t.me/yellowribbon_ua/2228

Маріупольці нагадують, що їхнє місто залишається українським.
|https://t.me/andriyshTime/3893
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Учасники руху «Жовта Стрічка» у Херсоні вірять у швидку деокупацію міста та
розклеюють патріотичні листівки, незважаючи на репресії окупантів за проукраїнську
позицію.
|https://t.me/yellowribbon_ua/2209 |https://t.me/yellowribbon_ua/2300
|https://t.me/yellowribbon_ua/2188

Мешканці Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки виступають проти
насильницької паспортизації.
|https://t.me/yellowribbon_ua/2241 |https://t.me/yellowribbon_ua/2310
|https://t.me/yellowribbon_ua/2174 |https://t.me/yellowribbon_ua/2188
|https://t.me/yellowribbon_ua/2174

10-річний Давид Никифоряк зі Сторожинця Чернівецької області пече сирні пончики та
продає їх на місцевому ринку, збираючи гроші на тепловізор для солдат ЗСУ.
|https://bit.ly/3FzIRIP

16

