
 
 

КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

Аналіз порушень прав людини на
півдні України 

(Херсонська та Запорізька області)



ЗАТРИМАННЯ/НАСИЛЬНИЦЬКІ 
ВИКРАДЕННЯ - 294 (84)

За період повномасштабної війни в Україні ми зафіксували
щонайменше 294 випадків затримань, 84 – щодо представників
корінного кримськотатарського народу.

Повний список затриманих можна переглянути за QR-кодом.
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АРЕШТИ - 21 (17)

4 березня заарештували мешканця смт. Риков Заступника
голови Херсонського регіонального меджлісу кримських
татар Насруллу Сейдалієва (участь у добровольчому
батальйоні імені Номана Челебіджихана)
31 березня мешканця Новоолексіївки Рустема Гугурика
(участь у добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджихана)
9 квітня заарештували жителя Херсона Арсена Ібраїмова
(участь у добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджихана)

За період повномасштабної війни в Україні ми зафіксували 21
арешт, 17 - щодо представників корінного кримськотатарського
народу.

Нові арешти:
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АРЕШТИ - 21 (17)

14 квітня заарештували кримського татарина жителя Херсонської області Рустема
Османова (участь у добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана)
Артур Меметшаєв, у якого 11 квітня російські окупанти провели обшук у місті Генічеськ,
знаходиться в СІЗО у Сімферополі. (участь у добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджихана)
У травні російські окупанти в селі Партизани Генічеського району заарештували
кримського татарина Айдера Умерова за звинуваченням в участі в батальйоні імені
Номана Челібіджихана та вивезли до Криму.
20 травня у селі Азовському Генічеського району окупанти заарештували місцевого
жителя Руслана Абдурахманова та вивезли до Криму. Чоловіка звинувачують у участі в
батальйоні імені Номана Челібіджихана. Він знаходиться у СІЗО Сімферополя.
13 травня окупанти викрали мешканку Херсона Ірину Горобцову. Вона наразі перебуває
у катівнях ФСБ. Жінку звинувачують у «протидії спеціальній військовій операції у
порядку, встановленому президентом росії».
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АРЕШТИ - 21 (17)
5 червня окупанти заарештували мешканця Херсонської області Мамеда Долгополова,
якого звинувачують в участі у добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана.
Наразі він перебуває у СІЗО окупованого Криму. Наразі він перебуває на примусовому
лікуванні у псіхіатричній лікарні в окупованому Криму.
18 червня окупанти заарештували українця, жителя села Новоолексіївка Херсонської
області Костянтина Терещенка за підозрою в участі в батальйоні імені Номана
Челебіджихана. Наразі він перебуває у СІЗО окупованого Криму.
21 липня у с. Салькове Генічеського району був заарештований кримський татарин Ігор
Халілов, якого звинувачують в участі у добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджихана. Наразі він перебуває у СІЗО окупованого Криму.
22 липня у Генічеську був затриманий капітан 1-го рангу у відставці, колишній
командир корабля управління ВМС України «Славутич» Олексій Кисельов 1964 року
народження. Олексія також помістили у СІЗО Сімферополя.
26 серпня заарештували жителя Генічеська Херсонської області, кримського татарина
Акіма Гафарова за підозрою в участі в батальйоні імені Номана Челебіджіхана.
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АРЕШТИ - 21 (17)
29 серпня затримали двох кримських татар Халіла Аметова та Мамеда Мустафаєва за
підозрою в участі в батальйоні імені Номана Челебіджіхана. Вони знаходяться у СІЗО
Сімферополя.
У листопаді затримали мешканця Херсонської області. Його звинуватили в участі у
забороненому в Росії «батальйоні імені Номана Челебіджіхана». Наразі знаходиться у
СІЗО Криму.

19 серпня окупанти засудили Рустема Османова до 6 років позбавлення волі за
звинуваченням в участі у кримськотатарському батальйоні
2 вересня Київський районний «суд» окупованого Сімферополя засудив до п'яти років
колонії суворого режиму двох кримських татарин Руслана Абдурахманова та Айдера
Умерова, яких звинуватили «в участі у добровольчому батальйоні імені Номана
Челебіджіхана».

 
Вироки:

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ



АРЕШТИ - 21 (17)
6 вересня окупанти засудили до 10 років колонії суворого режиму кримського татарина
Арсена Ібраїмова, якого звинуватили «в участі у добровольчому батальйоні імені
Номана Челебіджіхана».
17 жовтня російський суд в окупованому Криму виніс вирок кримському татарину
Артуру Меметшаєву, якого звинуватили «в участі у добровольчому батальйоні імені
Номана Челебіджіхана». Йому присудили 6,5 років позбавлення волі.
26 жовтня окупанти засудили до 8,5 років колонії суворого режиму кримського
татарина Рустема Гугурика, якого звинуватили «в участі у добровольчому батальйоні
імені Номана Челебіджіхана».
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ОБШУКИ - 26 (19)

28 лютого російські окупанти провели обшук у селі Чонгар у
будинку представника корінного кримськотатарського
народу Артура Меметшаєва.
7 березня у Новоолексіївці провели обшук в офісі та в будинку
активіста національного кримськотатарського руху Вейсера
Сарибілялова.
10 березня озброєні люди у військовій формі армії РФ
проникли до будинку депутата Запорізької облради Лейли
Ібрагімової, яка мешкає в Мелітополі, і провели там обшук.
10 березня провели обшук у краєзнавчому музеї у Мелітополі.

За період повномасштабної війни в Україні ми зафіксували
щонайменше 26 незаконних проникнень у житло (обшуків), 19 - у
будинках представників кримськотатарського народу.
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ОБШУКИ - 26 (19)
24 березня в селі Терпіння Мелітопольського району провели обшук у будинку сім'ї
Леннари Усеїнової.
10 квітня в селі Терпіння Мелітопольського району провели обшук у будинку сім'ї Леннари
Усеїнової.
6 квітня російські окупанти увірвалися з обшуком до будинку мешканки тимчасово
окупованої Новоолексіївки Венери Куртбедінової.
11 квітня російські окупанти провели обшук у місті Генічеськ у будинку представника
корінного кримськотатарського народу Артура Меметшаєва.
14 квітня у смт. Каланчак здійснили незаконне проникнення у житло (обшук) Османова
Рустема, після якого чоловіка затримали та відвезли до Сімферополя.
14 квітня російські окупанти провели обшук у Новоолексіївці у будинку заступника голови
Генічеської районної державної адміністрації, члена Меджлісу кримськотатарського
народу Гульнари Бекірової та колишнього політв'язня Едема Бекірова
14 квітня в селі Терпіння Мелітопольського району провели обшук у будинку сім'ї Леннари
Усеїнової.
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ОБШУКИ - 26 (19)

15 квітня у смт. Новоолексіївка на посту зупинили автомобіль, у якому перебувала сім'я:
подружжя Ескендер та Фатіма Фука та їхній син Решат Фука. Батька та сина затримали та
відвезли у невідомому напрямку, а з Фатімою Фука попрямували до них у будинок, де
здійснили незаконне проникнення у житло (обшук).
15 квітня в окупованому Мелітополі «кадировці» вчинили напад та незаконне проникнення в
будинок (обшук) Длявера Сейтумерова. Вони приїхали на БТРах, розбили вікна, зламали двері,
проникли до будинку, перевернули та зруйнували. Сім'я Длявера Сейтумерова знаходиться
поза Мелітополем у безпеці.
У квітні в Новоолексіївці провели незаконне проникнення/обшук у житло Олександра
Тиховського, застосовували тортури, забрали два автомобілі, цінності. Вивезли викинули на
поле.
У квітні у Новоолексіївці провели незаконне проникнення/обшук у житло Ілляса Яг'яєва,
забрали цінності, підвішували на турніку, застосовували силу. Вивезли, отямився на цвинтарі.
16 травня в Херсоні окупанти провели незаконне проникнення в житло/обшук Олександра
Павленка, після чого його викрали. Місцезнаходження чоловіка досі залишається невідомим.
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ОБШУКИ - 26 (19)
У травні російські окупанти провели обшук у с. Партизани Генічеського району у будинку
кримського татарина Айдера Умерова, після якого його вивезли до Криму.
20 травня у селі Азовському Генічеського району окупанти провели обшук у місцевого жителя
Руслана Абдурахманова та вивезли до Криму.
24 травня російські окупанти з автоматами увірвалися до квартири працівника одного з
підрозділів Запорізької АЕС Сергія Щвеця та провели там обшук.
25 травня в Енергодарі окупанти провели обшук у квартирі мера міста Дмитра Орлова.
27 травня окупанти провели незаконний обшук у будинку кримського татарина Мусаєва
Мамеда, який проживає в Новоолексіївці. Чоловіка та його дружину Тетяну відвезли у
невідомому напрямку, після чого відпустили.
18 червня в окупованому Мелітополі до будинку завідувачки господарства Мелітопольського
міського краєзнавчого музею Олени Федорець незаконно увірвалися 10 озброєних
автоматами людей у камуфляжах, імовірно співробітники ФСБ рф. Пані Олену відвезли для
«бесіди» у невідомому напрямку. Наразі вона перебуває у застінках ФСБ.
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ОБШУКИ - 26 (19)
18 червня провели обшук у жителя села Новоолексіївка Херсонської області Костянтина
Терещенка за підозрою в участі в батальйоні імені Номана Челебіджихана.
22 червня провели обшук у будинку батьків покійного чоловіка Сусанни Ізмайлової, яка є
відомим у Генічеському районі культпрацівником, хореографом, викладачем народних
танців. Дізнавшись про «обшук», Сусанна приїхала до батьків, а пізніше «обшук» провели в
будинку самої жінки, вилучили смартфони та інші гаджети. Після «обшуку» її забрали за
попередньою інформацією до «підвалу» 17 училища. Наразі вона звільнена.
22 червня провели обшук у будинку Расіма Асанова, якого після «обшуку» забрали за
попередньою інформацією до «підвалу» 17 училища. Наразі він звільнений.
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ВБИВСТВА -  31

24 лютого в селі Семихатка потрапив снаряд до будинку кримського татарина Еміра
Білялова, він загинув
25 лютого під час масового обстрілу загибла Наталія Косова – директорка Санаторної
школи-інтернат Генічеська
24 березня внаслідок обстрілів у Станіславі Херсонської області загинули двоє чоловіків
8 квітня у Херсонській області у Новоолексіївці військові РФ вбили Романа Лілісона
14 квітня окупанти розстріляли 7 людей на Херсонщині та підірвали будинок із
загиблими
20 квітня у Херсоні російські військові на самовільно встановленому блокпості
застрелили мирного жителя
20 квітня у Херсоні вбили блогера Валерія Кулешова
2 травня від тортур російських військових загинув ветеран АТО із села Абрикосівка
Херсонської області Назар Кагальняк.

За період повномасштабної війни в Україні ми зафіксували 31 випадок убивств.
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ВБИВСТВА -  31 
4 травня на Херсонщині загинула одна людина і ще четверо отримали поранення
внаслідок обстрілу окупантами
11 травня до СІЗО Херсону зайшли російські військові, закидали камери
світлошумовими гранатами, а також відкрили вогонь з автоматів. Одного ув’язненого
вбили.
17 травня російський снайпер вбив волонтера Антона Кушніра. Він вивозив людей з
окупованої території Херсонщини, а назад доправляв гуманітарні вантажі.
18 травня на Херсонщині внаслідок обстрілів загинув мешканець області Ігор Докієнко.
29 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами села Миролюбівка на
Херсонщині загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля та 5-річна
дівчинка отримали поранення.
У червні стало відомо, що російські окупанти катували та вбили тероборонівця Віталія
Лапчука з Херсона.
19 червня російські військові вбили працівника Скадовської ДСНС Сергія Бойченка,
який робив обстеження місця вибуху.
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ВБИВСТВА -  31
У Нововоронцовці Бериславського району через обстріли російський військових
загинув чолові
10 серпня під час обстрілу російськими військовими Нововоронцовки, загинула
вчителька місцевої школи Раїса Жовтоног.
У серпні внаслідок обстрілу росіянами загинула жителька Нововоронцовського району
Людмила Ліновська.
25 серпня окупанти обстріляли місто Орхів у Запорізькій області. Загинув 17 річний
юнак.
24 серпня військові РФ розстріляли подружжя Павленків в Архангельському на
Херсонщині.
Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина,
щонайменше четверо людей потрапили в лікарню,
23 листопада в Запорізькій області ракетою вбили немовля, якому виповнилося лише
два дні.

ПРАВО НА ЖИТТЯ, СВОБОДУ, БЕЗПЕКУ ТА
ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ



ДОПИТИ ТА ТОРТУРИ:
Під час війни окупанти продовжують проводити репресивні дії у всьому Генічеському
районі Херсонської області. Вони зупиняють автомобілі, затримують людей, везуть до
17 училища «до підвалу», де окупанти створили об'єкт для «допитів» тортур та
залякування.
У Новій Каховці створили катівню на базі 14 училища.
У Херсоні окупанти створили аналог донецької в'язниці «Ізоляція» для тортур
українців.
У селі Стрілкове Херсонської області російські загарбники на території бази відпочинку
облаштували катівню, у якій мордують українців.



НЕЗАКОННЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ:

1 квітня в окупованому Бердянську росіяни призначили колаборанта на посаду «мера»
Олександра Сауленка.
1 квітня у Каховці російські військові змістили владу та призначили кількох керівників-
колаборантів. «Мером» міста став Філіпчук Павло, «керівник» поліції - Буховець Олег,
«керівник» КВУ «Водоканал» - Гаврилюк Олег.
7 квітня в Енергодарі окупанти призначили нову «главу адміністрації» міста – Андрія
Шевчика.
19 квітня окупанти призначили електрика «директором» гімназії в Енергодарі.
26 квітня Головою Херсонської обласної адміністрації окупанти призначили Володимира
Сальдо, керівником міської адміністрації – Олександра Кобця.
11 травня російські військові призначили Сергія Швайко та Тетяну Калиновську
«керівниками» Скадовська. Швайко — громадянин РФ, раніше працював будівельником.
А Тетяна Калиновська — місцева жителька.
16 травня у Чаплинській територіальній громаді херсонські ґауляйтери призначили
«головою району» Атома Мірібяна. 



НЕЗАКОННЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ:

19 травня окупанти призначили депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюка
«одним із заступників голови» обласної державної адміністрації Володимира Сальдо.
27 травня російські військові призначили «нових керівників» у всіх старостинських
округах Тягинського територіального товариства на Херсонщині.
29 травня російські військові призначили нового директора Херсонського обласного
музично-драматичного театру Валерія Шелудько.
У Херсонській області російська влада призначила «начальника» обласного департаменту
охорони здоров'я – Вадима Ільмієва.
7 червня окупанти призначили колаборанта Ігора Семенчева-молодшого «заступником
керівника ВЦА Херсонської області».
10 червня у Новій Каховці РФ призначила нову «керівницю» Каховського геріатричного
пансіонату Херсонської облради Ларису Колосову.
Колишній голова Комишанської сільради Олександр Фатєєв захопив будівлю старостату
та проголосив себе головою громади.
17 червня у Новій Каховці російські військові призначили «керівником» асфальтового
заводу власника служби таксі - Володимира Стародубцева.
Окупаційна влада призначила «нового ректора» Херсонської державної морської
академії. Ним став працівник закладу Дмитро Круглий.



НЕЗАКОННЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ:

У червні російська окупаційна влада захопила приміщення Херсонського державного
університету та призначила ректором Тетяну Томіліну, яка з 2014 року була
проросійською.
20 червня в окупованому Херсоні представили нового «ректора» морської академії. Ним
став Дмитро Круглий, який раніше працював там
24 червня окупанти призначили так званого «проректора Херсонського державного
університету». Ним став Едуард Волощук.
24 червня у Скадовську призначили так званою «керівницею міської ради» колишню
працівницю міськради Людмилу Хотієнко.
1 липня окупанти у Новій Каховці призначили нового «начальника відділу освіти»
директора ліцею №10 В’ячеслава Рєзнікова.
7 липня гауляйтеру Запорізької області Євгену Балицькому призначили нового
заступника – ексдепутата Держдуми РФ Андрія Козенка.
18 липня окупанти у Каховці Херсонської області призначили директорку дитячого садка
«Сонечко» Катерину Гадомську.
18 липня у Роздольненській школі Каховської територіальної громади окупаційна влада
призначила нову «директорку» - Хлистову Світлану



НЕЗАКОННЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ:

21 липня у Любимівці Каховського району російські військові призначили так званого
«керівника». Ним став продавець самогону Андрій Штепа.
27 липня окупанти призначили так званим «директоромХерсонського базового
медичного коледжу» Олександра Бойка.
31 липня у Херсоні окупанти призначили так звану «тимчасову виконувачку обов'язків
ректора Херсонського національного технічного університету» Галину Райко.
7 серпня окупанти призначили нових «керівників» школи у селі Коробки Каховської
територіальної громади. Нова «директорка» - Ірина Новікова та «завучка» - Світлана
Проценко.
Вчительку російської мови Тетяну Кузьмич, яку раніше затримали в Херсоні СБУ,
призначили заступником міністра освіти по окупованій Херсонській області.



ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗБОРИ:

16 березня у Скадовську окупанти відкрили стрілянину та застосовували сльозогінний
газ до людей, які стояли на площі перед міськрадою.
21 березня окупанти розігнали мирних жителів у центрі Херсона. Були чутні вибухи та
стрілянина, очевидці повідомляють про використання світлошумових гранат.
3 квітня в Каховці військові РФ відкрили вогонь по мирним жителям, що вийшли на
мітинг.
10 квітня у Херсоні на площі біля кіноконцертної зали «Ювілейний» жителі зібралися на
мирний мітинг, але його розігнали російські військові.



ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

У березні у Херсоні закрили роботу українських радіоканали у діапазоні FM.
Транслюються лише російські радіоканали.
27 березня у Херсоні окупанти зламали двері та проникли до офісу Представництва
Президента України в Автономній Республіці Крим.
28 березня в окупованому Генічеську почали видавати рублі.
14 квітня в окупованому Мелітополі російські військові вкрали пенсії місцевих жителів.
18 квітня на Херсонщині окупанти захопили вежі та офісні приміщення мобільного
оператора «Київстар».
19 квітня у Розівці Запорізької області російські окупанти під дулом автоматів провели
«референдум».
У квітні на Запоріжжі у Токмаку окупанти зажадали від підприємців «данину». Крім
цього, змушують возити товари із Криму
20 квітня стало відомо, що окупанти сформували у Мелітополі вже четверту військову
базу поблизу житлових кварталів.
21 квітня на Херсонщині військові РФ оголосили мобілізацію чоловіків.



ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

22 квітня окупанти спустошили елеватор у смт. Новоолексіївка та вивезли все зерно до
окупованого Криму. Також було помічено поїзд, на вагонах якого було написано
«зерно». Він виїжджав із півострова через Керченський міст.
28 квітня стало відомо, що у раніше захопленому Мелітопольському краєзнавчому
музеї російські окупанти разом із новопризначеним «директором» музею Євгеном
Горлачовим знайшли скіфське золото.
У квітні вже стало відомо, що у Генічеську на Херсонщині змушують переходити на
навчання за російською програмою
На початку травня у Каховці окупанти зажадали від підприємців пройти до 15 травня
реєстрацію та отримати дозвіл на господарську діяльність
2 травня стало відомо, що в Херсоні та Запоріжжі інтернет перехоплено ФСБ РФ
4 травня російські окупанти в селі Козачі Табори Олешківської громади вночі
обстріляли дитячий садок
У травні російські окупанти під дулами автоматів організовують туристичний сезон на
Арабатській Стрілці. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку,
кав’ярні, магазини.
13 травня двоє дітей з Бериславського району Херсонської області отримали поранення
через обстріли військовими РФ



ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

18 травня російські окупанти пограбували приміщення Держспоживслужби Херсонської
області.
23 травня до Херсонського художнього музею прийшли озброєні чоловіки у цивільному
одязі для того, щоб «познайомитися» та дізнатися, в яких умовах зберігається колекція
Директор художнього музею Аліна Доценко повідомила, що ці люди мають намір
перевезти колекцію до Криму чи Росії.
28 травня росіяни закрили кордон між тимчасово окупованою Херсонською областю та
підконтрольними Україні територіями.
На Херсонщині та Запорізькій області окупанти створили 19 «комендатур» для
посилення контролю над населенням.
На Херсонщині засуджені Даріївської виправної колонії № 10 російські військові
перемістили до колонії №90 і змушують копати траншеї.
У червні російські окупанти захопили Херсонську обласну універсальну наукову
бібліотеку ім. О.Гончара.
Російські окупанти вирішили визнавати безхазяйними та передавати новим
власникам «покинуті» підприємства українських власників, які не перереєстрували їх у
російській податковій.



ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

15 вересня У Херсоні представники окупаційної влади та озброєні російські військові
зламали двері та захопили приміщення обласної бібліотеки для дітей. Весь
бібліотечний фонд, комп’ютерна техніка та меблі перейшли під контроль військових
РФ, повідомляє поліція Херсонської області.
23-27 вересня на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій
областях незаконна влада оголосила провела «референдуми» про приєднання до рф.
8 жовтня у Херсоні озброєні російські військові розграбували аптеку, офіс приватної
охоронної фірми, нотаріальну контору. З території компаній з будівництва та з надання
охоронних послуг викрали автомобілі, документи і ключі до них.
26 жовтня Військові РФ викрали з приміщення районної державної лікарні
ветеринарної медицини у Білозерці майно, документацію та службовий автомобіль
"ВАЗ-2107".
28 жовтня з підприємства «Херсонміськводоканал» російські військові забрали все
обладнання. А також знищили документацію та викрали вантажний транспорт.
Російські військові вивезли до тимчасово окупованого Криму транспортні засоби, що
знаходились у комунальній власності Херсона.



ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

15 вересня У Херсоні представники окупаційної влади та озброєні російські військові ·У
жовтні російські загарбники почали вивозити з Херсону до Криму транспортні засоби,
що знаходились у комунальній власності міста. Також підтверджується інформація
щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста.
У листопалі стало відомо, що на лівобережній окупованій території Херсонської області
російські військові виганяють місцевих з власних помешкань для облаштування
оборонних рубежів та заселення в порожні будинки.
З 31 жовтня до 3 листопада російські окупанти вивезли з Херсонського художнього
музею п'ять фур з культурними цінностями, запакованими абияк «у якесь ганчір'я».
В Новій Каховці на Херсонщині не працює центральна міська лікарня. Військові РФ
викрали та вивезли все медичне обладнання та машини швидкої допомоги в напрямку
тимчасово окупованого Криму
Із села Преображенка Мирненської громади окупанти викрали 34 дитини. Дітей
вивезли до російського міста Анапа та обіцяли повернути до кінця тижня, але
натомість продовжили час перебування
Окупанти організували так званий профілактичний огляд дітей із Генічеського району
Херсонської області, під час якого зібрали інформацію про більш ніж 400 дітей та
сформували базу даних.
Російські окупанти створили у Генічеську Херсонської області відділення «Юнармії».



ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

 3 грудня почалася евакуація лежачих і маломобільних громадян із Каховки в один із
пансіонатів Генічеського району. Мешканцям, які погодяться виїхати з міста, пообіцяли
«тепло, харчування та медичний догляд».
У проросійських телеграм-каналах Криму опубліковано анонімний донос на школярку
із Херсона, яка під час уроку у Красноперекопську проігнорувала гімн рф та намалювала
у своєму блокноті прапор України.
У школі Генічеська провели урок мужності — військові злочинці з армії рф показали
своє спорядження та зброю, а також розповіли про службу.
У Херсонської області залякують батьків, якщо вони не будуть приводити дітей у школи
для навчання за російської програмою, то будуть позбавлені батьківських прав.
У Херсонській області залякують вчителів, якщо вони не будуть працювати за
російською програмою, то будуть заарештовані.
Поранених окупантів в Мелітополь звозять вантажівками. Під госпіталь
використовують навіть школу.
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