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БЕЗЧИНСТВА
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ
ТА ОКУПАЦІЙНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

У деокупованому Ізюмі Харківської області було проведено ексгумацію похованих тіл із
місця масового поховання.
З могил було піднято 447 тіл загиблих, з яких 5 дітей, 215 жінок, 194 чоловіки, а також
22 військовослужбовці. Було виявлено останки 11 осіб, стать яких одразу визначити
неможливо. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега
Синєгубова, більшість загиблих мають ознаки насильницької смерті, 30 осіб – сліди
тортур. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та
вогнепальними пораненнями. У кількох чоловіків ампутовані геніталії. Точна причина
загибелі кожного загиблого встановлюватиметься під час додаткових експертних
досліджень.
Синєгубов зазначив, що таке масове поховання не єдине в Ізюмі – було знайдено
щонайменше ще три подібних місця. Також виявлено поховання й у інших звільнених
містах Харківщини.
|https://t.me/synegubov/4304

16 вересня на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив,
що на звільнених територіях Харківської області було виявлено щонайменше десять
місць, де окупанти катували українців. Одне з них було розташовано на території
Балаклійського відділу поліції, де, за його словами, у приміщенні ізолятора тимчасового
тримання було близько 40 осіб. В одній із камер знаходилось вісім жінок, необхідні
санітарно-гігієнічні умови у приміщенні були відсутні.
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На території балаклійського ізолятора чергували кілька російських підрозділів ОМОНу,
ФСБ та підрозділи Росгвардії. Військовослужбовці т.зв. «ЛНР» здійснювали охорону
зовнішнього периметру.
За словами голови Національної поліції, ще одна катувальня перебувала у приміщенні
видавництва, куди було завезено чотири прозорі бокси з будівлі суду. В них протягом
багатьох днів цілодобово тримали людей. На руках колишніх ув'язнених було виявлено
сліди від оголених електричних проводів, якими пускали струм під час допитів. Також
було знайдено молотки та зашморги.
На території Ізюму було виявлено шість місць для катувань - у приміщенні Центру
надання адміністративних послуг, будинках СБУ, прокуратури, поліції. В одному з них
слідчі знайшли журнали зі списком затриманих та інструменти тортур – електричні
кабелі. У Куп'янську місце утримання було облаштоване у підвалі будівлі місцевого
військкомату.
|https://t.me/donbassrealii/10248 |https://interfax.com.ua/news/general/859296.html
|https://bit.ly/3e1cGXn |https://www.youtube.com/watch?v=IAi7WNoC8tU

Катівня в Купʼянську

Харьків
Купʼянськ

Ізюм

Катівня у відділенні поліції Ізюма
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Згодом географія місць незаконного утримання цивільних осіб на звільнених територіях
Харківської області розширилася.

-

У Козачій Лопані було виявлено дві катівні, облаштовані в підвалах залізничного
вокзалу та місцевого магазину.

-

У напівпідвальному приміщенні управління поліції в Куп'янську окупанти тримали
людей, піддаючи їх фізичному та психологічному насильству. У камері, де мають
утримуватися чотири особи, російські військові тримали понад 20 людей. За
словами постраждалих, вони змушені були спати по черзі.

-

У підвальному приміщенні пункту базування т.зв. «поліції ЛНР» у селі Липці
окупанти утримували та піддавали жорстоким тортурам людей, які підтримували
територіальну цілісність України та відмовлялися від співпраці.
|https://t.me/pgo_gov_ua/5916 |https://bit.ly/3LYAKXI
|https://bit.ly/3fAQO5S |https://bit.ly/3fx4oa1

Катівні в Козачій Лопані

с. Казача
Лопань

с. Липці

В'язниця у Куп'янську

Вовчанськ

Харків
Купяʼнськ
Катівня в Липцях

Ізюм
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Чергову в'язницю виявили правоохоронці на території одного з підприємств
Волчанська Харківської області.
За словами свідків, в одній камері приблизно на 12 м2 військові РФ утримували від 20
до 40 місцевих жителів, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними
співпрацювати.
У приміщенні було знайдено інструменти для тортур, зокрема зашморги та хомути.
Встановлено, що в цьому місці окупанти били ув'язнених, катували їх електричним
струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах тортур зафіксовано дати
перебування людей.
|https://www.facebook.com/watch/?v=484519183554928

67-річного мешканця Ізюма Михайла Чендея окупанти звинуватили в тому, що він
передає інформацію ЗСУ.
Чоловіка два тижні тримали в камері катувань підвалу і били, під час чергового допиту
зламали руку. Після деокупації Ізюма Михайло показав, де мешкав, знайшов позначки
на стіні, за допомогою яких в'язні рахували дні свого перебування. За словами чоловіка,
під час його перебування в камері було чутно жіночі крики.
У підвалі знайдено багато паспортів, серед яких закордонний паспорт 7-річної дівчинки.
Наразі правоохоронними органами встановлюється місце розташування власників
документів.
|https://bit.ly/3rAuj3u

5

Інформаційний бюлетень / / 16-30 вересня 2022

Після деокупації Ізюма місцеві жителі розповіли про випадки мародерства солдатів з
т.зв. «ДНР» та «ЛНР». За їхніми словами, з будинків людей, які виїхали з міста, окупанти
виносили меблі, килими, побутову техніку, посуд, одяг, включаючи спідню білизну.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/42725

Житель Куп'янська, який був ув'язнений під час окупації міста, дав свідчення Службі
безпеки України про те, які тортури застосовували на допитах співробітники ФСБ, щоб
«вибити» з місцевих жителів імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної
оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. За словами чоловіка, на першому допиті
його 40 хвилин били струмом, стріляли з травматичного пістолета, били битами та
трубами. Деяким ув'язненим окупанти випалювали паяльниками хрести на тілі. Росіяни
погрожували затриманим смертю на мінному полі та розправою над родинами, які
залишилися під окупацією.
Умови утримання незаконно ув'язнених українців були жахливими: у невеликій камері,
призначеній для двох людей, утримувалося вісім осіб.
|https://t.me/SBUkr/5116

Директорку Яковенківської гімназії Балаклійської міської ради три доби тримали у
районному відділенні поліції за її відмову співпрацювати з окупантами та
організовувати навчальний процес за російськими програмами.
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/42708

Поліція Харківської області повідомила деталі перебування в полоні громадян ШріЛанки, яким вдалося звільнитися після деокупації області.
За даними начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова,
сім громадян Шрі-Ланки, серед яких одна жінка, на початку повномасштабного
вторгнення РФ перебували у Куп'янську. У травні вони намагалися пішки дійти до
Харкова, але на першому ж російському блокпосту їх затримали, зв'язали їм руки,
одягли мішки на голову та відвезли до імпровізованої в'язниці у Вовчанську. Там шріланкійців тримали в нелюдських умовах, змушували працювати прибиральниками.
Двом із них відривали нігті, одного били дверима по голові. Жінку два місяці тримали у
карцері. Оскільки російські солдати не розмовляли англійською, то іноземці так і не
зрозуміли, що від них хотіли і за що катували.
Після деокупації Вовчанська шрі-ланкійці попрямували пішки до Харкова. Дорогою їх
зустрів охоронець готелю, який притулив їх та зв'язався з українською поліцією. З
іноземцями проводяться слідчі дії, встановлено зв'язок із посольством Шрі-Ланки,
постраждалим забезпечено належні умови для проживання.
|https://bit.ly/3BPTfbS
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Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк
повідомила, що в Ізюмі та Балаклії Харківської області окупантами було повністю
знищено телевізійні вежі. У тих деокупованих населених пунктах, де налагоджено
електропостачання, поступово відновлюється українське мовлення.
|https://bit.ly/3LSPUxv

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на тимчасово захопленій території
Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії щодо мирного населення.
Є інформація про масове виселення мешканців із їхніх приватних будинків у
Приозерному та Трифонівці. У районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці
окупаційних військ під загрозами вбивства змушують місцеве населення брати участь у
фортифікаційному облаштуванні позицій.
|https://bit.ly/3SIGmqX

Т.зв. «Верховний суд ЛНР» визнав співробітника місії ОБСЄ Дмитра Шабанова винним
у «державній зраді» та засудив його до 13 років ув'язнення.
Дмитро Шабанов працював помічником безпеки Стахановської передової патрульної
бази місії. У квітні співробітника міжнародної організації разом із колегою було
затримано. Пізніше т.зв. «Міністерство держбезпеки ЛНР» звинуватило чоловіка в тому,
що він із серпня 2021 по квітень 2022 року нібито збирав та передавав американським
спецслужбам «таємні відомості про пересування військової техніки та особового складу
підрозділів народної міліції» на території окупованої Луганської області.
Голова ОБСЄ Збіґнєв Рау та Генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід засудили
т.зв. «судові процеси» у квазіреспубліці, ініційовані проти співробітників Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті
організації.
|https://bit.ly/3E6VFWC
|https://www.osce.org/ru/chairmanship/526056

За словами радника Маріупольського голови Петра Андрющенка, 135 дітей із
Донецької області було вивезено літаком міністерства оборони РФ до Москви.
Дітям видають російське громадянство і планують розселення по російських сім'ях в
Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижегородській,
Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях та
Москві. Нині дітей утримують у таборі під Москвою. Програму депортації українських
дітей супроводжує дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова.
|https://t.me/andriyshTime/2992
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МОБІЛІЗАЦІЯ
НА ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Т.зв. «глава військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Євген Балицький
заявив про підписання указу з формування добровольчих батальйонів у регіоні та
створення Центру з прийому заяв на вступ до лав ЗС РФ.
|https://t.me/BalitskyVGA/279
|https://t.me/BalitskyVGA/288

За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, у селі
Портівське Маріупольського району окупанти примусово зібрали всіх чоловіків до 40
років, завантажили їх в автобус та вивезли у бік Донецька. На запитання відповідають,
що забирають на службу до армії.
|https://t.me/andriyshTime/2979

ПРОПАГАНДА
ТА НАСИЛЬНИЦЬКА
РУСИФІКАЦІЯ
У школі №60 Маріуполя в рамках «військово-патріотичного» виховання без дозволу
батьків дітей навчають, як поводитися зі зброєю, та іншим військовим навичкам.
|https://t.me/andriyshTime/2941
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В Енергодарі активно
«Запорізький вісник».

поширюються

екземпляри

пропагандистської

газети

|https://t.me/yellowribbon_ua/1642

У Міському саду Маріуполя було встановлено інсталяцію, присвячену «дружбі»
Маріуполя та Санкт-Петербурга.
|https://t.me/andriyshTime/3043
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Окупанти зняли показове відео примусового видворення «неблагонадійного»
громадянина з окупованої частини Запорізької області.
Російські ЗМІ заявили, що вже четверо людей були «виселені» за проукраїнську
пропаганду, зрив навчального процесу у школах Мелітопольського району та
перешкоджання роботі з т.зв. «Військово-цивільною адміністрацією».
Чоловіка було доставлено до найближчого блокпосту, йому зачитали звинувачення,
після чого відправили пішки за лінію розмежування.
|https://t.me/rian_ru/178215

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі –
ГУР МО), для ідеолого-пропагандистської обробки населення окупанти організовують
низку заходів «військово-патріотичного виховання».
Головна цільова аудиторія – місцева молодь, яка здебільшого не виявляє інтересу до
російської ідеології.

-

У місті Гола Пристань Скадовського району Херсонщини відбувся «молодіжний
форум» під гаслом «Ми разом із Росією». Для участі в ньому були залучені учні
середніх та старших класів.

-

У Маріуполі всеросійська громадська організація ветеранів «Бойове братство»
планує відкрити своє відділення. Громадська організація «Ветерани десантноштурмових підрозділів республіки Башкортостан звернулася до т.зв. «голові»
Маріуполя Костянтину Іващенку з проханням виділити приміщення для
військово-патріотичного клубу «Юний десантник – ратник» та дитячої навчальнотренувальної бази.
|https://t.me/DIUkraine/1389

На засіданні окупаційної адміністрації Маріуполя було ухвалено рішення зобов'язати
педагогів, медичних працівників та інших працівників бюджетної сфери у період з 1
жовтня до 31 грудня отримати російські паспорти. При цьому, на відміну від пересічних
громадян, вони повинні в безумовному порядку здати паспорти громадян України.
|https://t.me/andriyshTime/3218
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ПРОВЕДЕННЯ
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМІВ
ЩОДО ПРИЄДНАННЯ ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ ДО РФ

19 вересня т.зв. «громадські палати ЛНР і ДНР» звернулися до «парламентів республік»
та їхнього «глави» Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна з проханням негайно провести
референдуми про входження квазіреспублік до складу РФ. Наступного дня, після
одноголосного голосування у «парламентах» за проведення «референдумів» щодо
входження т.зв. «ЛНР» та «ДНР» до складу Росії на правах суб'єкта РФ, Пасічником та
Пушиліним були підписані відповідні «закони». Було оголошено проведення
«референдумів» з 23 по 27 вересня.
На голосування винесено питання: «Вы за вхождение Донецкой/Луганской Народной
Республики в состав РФ на правах субъекта РФ?».

20 вересня громадський рух «Ми разом із Росією» (Запорізька область) та «громадська
рада» Херсонської області синхронно звернулися до т.зв. «глав» їхніх регіонів Євгена
Балицького та Володимира Сальдо відповідно з проханням провести «референдуми»
про входження областей до складу РФ. Того ж дня Балицький та Сальдо підписали
розпорядження про проведення «референдумів» щодо територіальної приналежності
регіонів 23-27 вересня.
На голосування було винесено питання: «Вы за выход Запорожской/Херсонской
области из состава Украины, образование Запорожской/Херсонской областью
самостоятельного государства и вхождение ее в состав РФ на правах субъекта РФ?».
|https://tass.ru/info/15843175 |https://t.me/yellowribbon_ua/1782
|https://www.youtube.com/watch?v=yhtwnAW_HJc

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у
Біловодську на одному з підприємств начальник оголосив усім співробітникам, що
голосування на референдумі є обов'язковим.
Того, хто не братиме в ньому участі, автоматично буде звільнено з роботи. Списки цих
осіб будуть передані т.зв. «Міністерству держбезпеки ЛНР».
|https://t.me/luhanskaVTSA/5925
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На Херсонщині вийшов спецвипуск газети «Наддніпрянська правда» під назвою «Ми
разом із Росією», в якому були наведені цитати колаборантів, що займають керівні
посади на окупованій Херсонщині, з приводу проведення «референдумів».
|https://t.me/yellowribbon_ua/1911

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляє, що першого дня
«голосування» до міста прибуло кілька автобусів із Криму для створення масовки.
За його словами, «виборчі комісії», що складаються з кількох цивільних та озброєних
солдатів РФ, робили обходи по будинках та квартирах, вимагаючи від мелітопольців
проголосувати.
|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/598

В одному із окупованих населених пунктів «пункт голосування» було розгорнуто на
дитячому майданчику.
Для формального збереження таємниці волевиявлення людей відправляли голосувати
на встановлене на майданчику гумове колесо.
|https://t.me/uniannet/73348
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За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка:

-

У Маріуполі «виборчі дільниці» були розташовані в магазинах, кафе та інших
місцях скупчення людей. Жителів зупиняли на вулиці і змушували голосувати,
причому в переважній більшості таємниці голосування не було дотримано.

-

«Волевиявлення» громадян також проходило під час поквартирного обходу
«виборчої комісії» у складі двох людей зі скринькою та озброєним солдатом.

-

«Проголосувати» також можна було в офісах партії «Єдина Росія», які мають
електронні бази даних жителів міста, які зверталися за гуманітарною
допомогою.

-

На робочих місцях працівників заводів Маріуполя зранку чекали «мобільні
бригади», які зобов'язували працівників «голосувати» за приєднання
окупованих територій до РФ. У разі відмови погрожували позбавити роботи та
виплати заробітної плати.
|https://t.me/andriyshTime/3001 |https://t.me/andriyshTime/3066
|https://t.me/andriyshTime/3089 |https://t.me/andriyshTime/3142

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая:

-

При поквартирному обході «виборцю» давали аркуш картону, щоб
дотриматись таємниці «голосування», але після того, як поставлено відмітку в
бюлетені, члени комісій його забирали та передивлялися. Під час голосування
проти приєднання територій до РФ робили відповідний запис у блокноті.

-

З метою залякування населення окупанти навмисно розповсюджували чутки,
що тих, хто проголосував «проти», відвозять у невідомому напрямку.

-

Встановлюючи столик для «голосування» біля магазину чи інших громадських
місць, члени «комісії» змушували перехожих проголосувати. Якщо вони не мали
паспорта, дозволяли донести пізніше.
|https://t.me/luhanskaVTSA/5999

В Енергодарі окупанти заборонили мешканцям виїзд на підконтрольну Україні
територію та взагалі за межі міста.
Особливий контроль було застосовано до працівників оперативних змін Запорізької
АЕС. У дні «голосування» місцеві жителі намагалися не виходити на вулицю без
потреби. На всіх зустрічних перехожих російські військові, які патрулювали вулиці міста,
наводили зброю, видавали «бюлетені» та вказували, де саме потрібно поставити
«галочку».
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Зафіксовано непоодинокі випадки примусу «голосувати» за родичів, які давно
померли. Усім, хто наважився висловити свою думку проти приєднання до Росії,
погрожували мобілізацією.
|https://t.me/DIUkraine/1407

У колонії Оленівки Донецької області росіяни змусили на камеру «голосувати»
полонених українських громадян, у яких у паспортах України проставлено відмітку про
їх прописку в населених пунктах, що знаходяться під окупацією т.зв. «ДНР».
|https://t.me/tass_agency/157029

У Маріуполі в останній день референдуму, щоб створити картинку масової участі
жителів, окупанти залучили до «голосування» росіян, які працюють у місті на
будівництві.
|https://t.me/andriyshTime/3199
|https://bit.ly/3E6Ai7O

Після підрахунку «голосів» було оголошено такі результати:
- 87,05% виборців у Херсонській області,
- 93,11% виборців у Запорізькій області,
- 98,42% виборців у т.зв. «ЛНР»,
- 99,23% виборців у т.зв. «ДНР»
«проголосували» ЗА входження до складу РФ.

|https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15883769

30 вересня у Кремлі президентом РФ та «головами» окупованих територій було
підписано документи про вступ до складу Росії чотирьох нових суб'єктів — т.зв. «ДНР»,
«ЛНР», а також Запорізької та Херсонської областей.
|https://tass.ru/politika/15921655
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СИТУАЦІЯ

В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ
Активісти руху спротиву російській окупації «Жовта Стрічка» у Донецьку та Луганську
розповсюджують листівки проти псевдореферендуму та нагадують, що їхні міста – це
Україна.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1667
|https://t.me/yellowribbon_ua/1720

Аналітик громадської організації «Крим SOS» Євген Ярошенко повідомляє, що в рамках
оголошеної в РФ мобілізації, за попередніми оцінками, майже 90% повісток у Криму
отримали кримські татари, які становлять 13–15% населення півострова.
Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду
кримськотатарського народу. Згідно з Женевською конвенцією заклик мешканців
окупованих територій до лав армії є військовим злочином.
|https://ru.interfax.com.ua/news/general/860925.html
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За інформацією ГУР МО:

•

Районним військкоматам тимчасово окупованої Горлівки Донецької області у
взаємодії із силовими структурами окупантів поставлено завдання «мобілізувати»
6000 місцевих жителів. У місті проводиться розшук чоловіків призовного віку.
Продовжуються облави на Центральному ринку, у громадських місцях – магазинах,
торгових центрах, заправках тощо.

•

Враховуючи попередні призовні кампанії та втечу великої кількості чоловіків з
міста, окупанти не можуть набрати достатньої кількості людей під мобілізацію. Ці
заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні у Горлівці залишилися
виключно жінки, діти та люди похилого віку.

•

На полігоні поблизу Тореза Донецької області окупанти облаштували
тренувальний табір для мобілізованих засуджених із Росії. Розпочато набір до
складу окупаційних військ ув'язнених, які утримуються в установах позбавлення
волі на території т.зв. «ДНР». «Новобранці» мають поповнити склад т.зв.
батальйону «Сомалі», 100-ї окремої мотострілецької бригади та 9-го окремого
мотострілецького полку з Росії. Потенційних «контрактників» відбирають за
фізичними критеріями та досвідом бойових дій. Кримінальна стаття та термін
ув'язнення не впливають на відбір. Водночас зазначається невелика кількість
охочих підписати контракт.

•

Влада т.зв. «ДНР» скасувала дію раніше виданих документів про
відстрочку/звільнення від мобілізації. Через це планується «мобілізувати» від 200
до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу
виробництво на заводі «тимчасово призупиняється».
|https://t.me/DIUkraine/1342
|https://t.me/DIUkraine/1366

У Перевальську на Луганщині жінка лягла під колеса автобуса, щоб не дозволити
забрати її примусово мобілізованого чоловіка. Її дії не вирішили проблему – чоловіка,
який є багатодітним батьком, відвезли. Пізніше у соціальних мережах вона написала,
що чоловікові загрожували автоматами, коли він тримав на руках однорічну дитину.
|https://t.me/uniannet/72700
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У Сімферополі активісти розклеюють проукраїнські листівки.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1647
|https://t.me/yellowribbon_ua/1800

Хлопця з Донецька, який написав у Instagram пост на підтримку України, розшукало т.зв.
«Міністерство держбезпеки ДНР» і змусило його записати відео з вибаченнями, в якому
молодик зобов'язався піти у військкомат і записатися в добровольці т.зв. «ДНР».
|https://t.me/andriyshTime/3164

У Криму чоловікам заборонили виїзд без дозволу військового комісара.
Для оформлення необхідних документів необхідно повідомляти мету виїзду,
місцезнаходження та строки повернення на місце реєстрації.
|https://t.me/DIUkraine/1366

17

Інформаційний бюлетень / / 16-30 вересня 2022

ОПІР УКРАЇНЦІВ
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ

Активісти руху опору «Жовта Стрічка» у Херсоні, Енергодарі, Маріуполі, Генічеську
розміщують листівки проти російської окупації.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1621 |https://t.me/yellowribbon_ua/1658
|https://t.me/yellowribbon_ua/1672 |https://t.me/yellowribbon_ua/1683
|https://t.me/yellowribbon_ua/1709 |https://t.me/yellowribbon_ua/1741
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Мелітопольські партизани виготовили та розвісили на цвинтарі надгробні таблички для
колаборантів, на яких вказано поточний 2022 рік, але точної дати смерті немає.
|https://bit.ly/3LWG79v

Учасники руху «Жовта Стрічка» підготували статтю з відповідями на запитання щодо
проведення псевдореферендуму та звернулися до мешканців окупованих територій із
закликом повністю його ігнорувати, а також не брати участь у жодних голосуваннях та
опитуваннях.
|https://bit.ly/3eYBxex

Партизани Херсона, Генічеська, Нової Каховки, Мелітополя, Бердянська виступають
проти проведення псевдореферендумів щодо приєднання окупованих територій
до РФ.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1658 |https://t.me/yellowribbon_ua/1683
|https://t.me/yellowribbon_ua/1709 |https://t.me/yellowribbon_ua/1741
|https://t.me/yellowribbon_ua/1772 |https://t.me/yellowribbon_ua/1855
|https://t.me/yellowribbon_ua/1866
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Переселенці з окупованої Луганської області провели акції на підтримку української
Луганщини у містах їхнього проживання.
Відомо про проведення мітингів у Дніпрі, Рівному, Бердичеві, Луцьку, Львові, Обухові,
Хмельницькому. Жителі Лисичанська, Луганська, Кремінної, Сєвєродонецька,
Рубіжного висловлюють своє негативне ставлення до «референдуму», який
відбувається на захоплених територіях Луганської області під дулом автомата.
Аналогічні акції проводяться мешканцями Маріуполя у вільних українських містах.
|https://t.me/luhanskaVTSA/5983 |https://t.me/luhanskaVTSA/6010
|https://t.me/mrplsprotyv/254 |https://t.me/luhanskaVTSA/6032

Громадський рух опору російської окупації «Жовта Стрічка» запустив свій сайт

www.zhovtastrichka.org, на якому можна ознайомитися з напрямками роботи,
існуючими проектами руху («Стоп референдум», «Антипаспортизація», «Ї проти Z» та
ін.), а також залишити заявку на приєднання.
|https://t.me/yellowribbon_ua/1874
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Жителі окупованої Снігурівки Миколаївської області вийшли на акцію протесту проти
проведення «референдуму» та заявили, що їхній край завжди був і буде Україною.
Учасники мітингу, тримаючи в руках українські прапори, закликали мешканців
Снігурівської об'єднаної територіальної громади бойкотувати незаконне
волевиявлення.
|https://t.me/uniannet/73267

Співробітники Старобільської багатопрофільної лікарні у Дніпрі виступили проти
проведення так званого «референдуму».
|https://t.me/luhanskaVTSA/6030

9-річна Єва Сівак із Кременчука обрізала своє довге волосся і виручені гроші віддала
волонтерам для допомоги українській армії.
|https://bit.ly/3rjA99n
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Мешканці Маріуполя фотографуються з українським прапором на тлі зруйнованої
інфраструктури міста.
|https://t.me/andriyshTime/3056 |https://t.me/andriyshTime/3173

У Херсоні 75-річний волонтер на візку Григорій Янченко півроку збирав допомогу ЗСУ
на очах у російських окупантів.
Літній чоловік щодня виїжджав до центру міста із колонкою, включаючи українські пісні.
Усі гроші, які йому давали люди, він пересилав волонтерам на потреби української
армії. За його словами, мешканці міста розуміли, для кого він збирав гроші. За півроку
херсонцям вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Через погрози з боку колаборантів
та окупантів Григорій був змушений виїхати з Херсона. Наразі чоловік проживає у
волонтерському центрі у Запоріжжі.
Григорій Янченко став волонтером із 2014 року. За вісім років йому вдалося зібрати та
передати на фронт понад 4 млн грн1.
|https://bit.ly/3dVUWwK

___________________
1

У випуску бюлетеня «Життя в окупації» з оглядом подій з 1 по 15 липня вже йшлося про
Григорія Янченка, який у свій День народження, одягнувши вишиванку та включивши гімн
України, проїхав своїм візком вулицею окупованого Херсона
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