
1
Верховна Рада 

України
Степан Івахів Народний депутат України ЗА МАЙБУТНЄ

Звинувачується у перетині державного кордону України під час дії 

воєнного стану.
Антикор

2 Костянтин Іващенко Самопроголошений міський голова Маріуполя. Українська Правда

3 Вікторія Калачова

Зайняла посаду «заступниці голови адміністрації м. Маріуполя». 

Пропагує діяльність керівництва «ДНР» та окупаційної 

адміністрації міста. В інтерв’ю російським ЗМІ заявила про 

підтримку проведення 9 травня у Маріуполі «Бессмертного полку».

Офіс генпрокурора

4 Вадим Істратов

Перейшов на бік окупантів і отримав посаду заступника з 

фінансово-бюджетних питань самопроголошеного міського голови 

Маріуполя.

Українська Правда

5 Дмитро Хаджинов

6 Євген Хармишев

7 Наталя Сотнікова

8 Олена Карпенко 

9 м. Часів Яр Дмитро Верзілов Екс-мер ОПЗЖ
Перетнув кордон з РФ. На кордоні записав відео-звернення, де 

засуджує дії української влади.
YouTube

10
Нікольська 

селищна ОТГ
Василь Мітько Селищний голова

При підтримці:  

«Блок Бойченка», 

«Слуга народу»,

«За майбутнє»

Перейшов на бік РФ, добровільно залишився селищним головою 

при окупаційній владі.

11

с. Урзуф 

(Мангушська 

селищна ОТГ)

Іван Топузов Староста села ㅡ
Перейшов на бік РФ, добровільно залишився старостою села при 

окупаційній владі.

12
Верховна Рада 

України
Євген Шевченко Народний депутат України СЛУГА НАРОДУ

Після затримання Шевченка 07 березня 2022 року СБУ 

розповсюдила відеозапис, на якому нардеп заявив, що був 

завербований управлінням ФСБ Росії по Республіці Татарстан у 

2005 році, після чого отримував та виконував завдання ФСБ в 

Україні.

Українська Правда

13
Запорізька 

обласна рада
Євген Балицький

Депутат обласної ради, екс-

народний депутат України

ОПОЗИЦІЙНИЙ 

БЛОК

Окупаційною владою РФ призначений начальником військово-

цивільної адміністрації Запорізької області.
РИА МЕЛИТОПОЛЬ

м. Маріуполь Депутати міської ради

 

Підтримали окупантів, виступали інформаторами ворожої армії. Голос України

ОПЗЖ

Пресс-лужба ГУ СБ 

України в Донецькій 

та Луганській обл.

https://antikor.com.ua/articles/541038-nardepy-predateli_sluga_uehal_k_okkupantam_zanimatjsja_biznesami_a_millioner_ivahiv_mog_sbehatj
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/4/7337138/
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/psevdozastupnici-golovi-mariupolya-povidomleno-pro-pidozru-u-derzavnii-zradi
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/2/7343489/
http://www.golos.com.ua/news/156726
http://www.golos.com.ua/news/156726
http://www.golos.com.ua/news/156726
https://www.youtube.com/watch?v=7EsMFwyEI5s
https://t.me/GUSSUDonetskLugansk/684
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/7/7329228/
https://ria-m.tv/news/285747/okkupantyi_rf_postavili_evgeniya_balitskogo_na_doljnost_gubernatora_zaporojskoy_oblasti_(foto).html
http://www.golos.com.ua/news/156726
https://t.me/GUSSUDonetskLugansk/684
https://t.me/GUSSUDonetskLugansk/684
https://t.me/GUSSUDonetskLugansk/684


14 Галина Данильченко Депутат міської ради
ОПОЗИЦІЙНИЙ 

БЛОК

Самопроголошена в.о. Мелітопольського міського голови, активно 

здійснювала дії щодо організації та упорядкування окупаційної 

влади на території м. Мелітополь та Мелітопольського району. 

Проголосивши про створення невизнаного законодавством 

України органу – «Комитет народных избранников», закликала 

громадян України до припинення супротиву мешканців міста 

окупаційній владі.

Офіс Генерального 

прокурора

15 Андрій Сигута

Заступник голови 

Мелітопольської районної 

ради

ОПЗЖ
Оголосив себе головою Мелітопольської районної адміністрації. 

Займається питаннями поновлення роботи шкіл.
Ґрати

16 м. Енергодар  Андрій Шевчик Депутат міської ради ОПЗЖ

Створив “Раду самоорганізації міста”, яка має виконувати функції 

міської влади у співпраці з російськими окупантами. Виключений 

із фракції ОПЗЖ за співпрацю з окупантом.

Українська Правда

17 Олександр Сауленко Кандидат в депутати

Виступив із відео-зверненням про те, що «бере на себе 

повноваження голови міста Бердянська, через повне 

самоусунення чинної влади та небажання йти на співпрацю з ВЦА 

РФ. У зверненні використовував поняття "київська хунта" та 

"братський російський народ".

ЗаБор

18 Кирило Коїнов
Екс-помічник прес-секретаря 

колишнього мера Бердянська

Працює на самопроголошеного мера, займається розміщенням 

зовнішньої реклами окупантів та піар супроводом.

Бердянск в 

оккупации

19 Грицай Михайло
Призначений заступником самопроголошеного міського голови з 

питань інфраструктури, ЖКГ та ПЕК.

20 Світлана Самойленко
Призначена заступницею самопроголошеного міського голови з 

економічних питань та аграрного сектору.

21 Станіслав Селіванов
Призначений заступником самопроголошеного міського голови із 

соціальних питань.

22 Павло Іщук
Призначений заступником самопроголошеного міського голови із 

масових комунікацій, зовнішньої та внутрішньої політики.

23 Наталія Романіченко Працівник будинку культури.
Самопроголошена в.о. голови адміністрації м. Василівка. Записала 

відео-звернення.

24 Сергій Соколовський
 Вчитель середньої школи у 

Степногірській ОТГ

Призначений керівником відділу освіти, молоді та спорту 

окупаційної адміністрації м. Василівка.

25 Віталій Щербак

Голова громадської 

організації “Спілки 

підприємців” Василівки  

Анонсують на голову податкової служби окупаційної адміністрації 

м. Василівка.

26 Армен Алтунян

Відомий в кримінальних 

колах, займався 

волонтерством

Анонсований на посаду начальника народної міліції.

м. Мелітополь

ЗаБор
Люди із команди екс-мера 

Бердянська Валерія Баранова

ЗА МАЙБУТНЄ

СЛУГА НАРОДУ
(працювали у команді 

нардепа від Слуги 

Народу Юлії Яцик)

INFO_Гид🇺🇦Войнам. Василівка

м. Бердянськ

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/329577432538430
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/329577432538430
https://graty.me/uk/chtoby-ne-meshal-ego-fizicheski-ubrali-s-puti-kak-rossiyane-v-zaporozhskoj-oblasti-pohishhayut-ukrainskih-chinovnikov-i-sozdayut-okkupaczionnye-administraczii/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/27/7335008/
https://zabor.zp.ua/new/v-okkupirovannom-berdyanske-poyavilsya-iomera-ot-rossiyskoy-okkupatsionnoy-vlasti-video
https://t.me/berdyansk_occ/299
https://t.me/berdyansk_occ/299
https://zabor.zp.ua/new/u-samoprovozglashennogo-mera-berdyanska-poyavilis-novye-zamestiteli-chto-pro-nikh-izvestno
https://zabor.zp.ua/new/u-samoprovozglashennogo-mera-berdyanska-poyavilis-novye-zamestiteli-chto-pro-nikh-izvestno
https://zabor.zp.ua/new/u-samoprovozglashennogo-mera-berdyanska-poyavilis-novye-zamestiteli-chto-pro-nikh-izvestno
https://t.me/you_INFO_gid/1535
https://t.me/you_INFO_gid/1535
https://t.me/you_INFO_gid/1535
https://zabor.zp.ua/new/u-samoprovozglashennogo-mera-berdyanska-poyavilis-novye-zamestiteli-chto-pro-nikh-izvestno


27 м.Дніпрорудне Микола Пастушенко
Депутат Запорізької обласної 

ради

ОПОЗИЦІЙНИЙ 

БЛОК
Самопроголошений голова міської адміністрації м. Дніпрорудне. Перший Запорізький

28 м. Токмак Володимир Вольвач
Екс-міський голова міста 

Токмак

ОПОЗИЦІЙНИЙ 

БЛОК
Самопроголошений в.о. мера Токмака. inform.zp.ua

29 Володимир Антоненко Міський голова Порядок

30 Андрій Кононенко
Перший заступник міського 

голови
СЛУГА НАРОДУ

31

Михайлівська 

селищна

ОТГ

Іван Сушко
Кандидат у депутати 

сільської ради

ОПОЗИЦІЙНИЙ 

БЛОК

Призначений головою окупаційної адміністрації захопленого 

російськими військами с. Михайлівка.
ЗаБор

32
Чернігівська 

селищна ОТГ
Ілона Щипенко Депутат селищної ради ОПЗЖ Самопроголошена голова Чернігівської селищної ОТГ. ЗаБор

33 м. Славутич Юрій Фомічев Міський голова СЛУГА НАРОДУ

Джерело з Київської області підтверджує інформацію зі ЗМІ щодо 

співпраці Фомічева з РФ. За інформацією джерела, Фомічев зник 

на два дні, а після повернення оголосив про його співпрацю з 

військовими РФ щодо організації безперешкодного пересування 

військових територією міста та встановлення окупаційними 

військами блок-постів на кордонах міста. Після відведення військ 

РФ продовжує виконувати свої обов'язки. Жодних звинувачень на 

його адресу від влади і правоохоронних органів немає. Кандидат 

на посаду міського голови Борисов, який поступився на місцевих 

виборах Фомічеву, має бажання публічно засудити дії міського 

голови.

Українська Правда

34 м. Сватово Людмила Русанова
Екс-голова Сватівської 

районної ради
ОПЗЖ

Отримала паспорт "ЛНР". Проводить наради з підприємцями 

міста, під час яких називає себе «радником на громадських 

засадах» так званої «голови Сватівського району ЛНР».

ВЧАСНО

35 м. Рубіжне Сергій  Хортів Голова міської ради НАШ КРАЙ
Оприлюднив відео, де розповідає про геноцид в Україні та 

український нацизм, називає армію РФ визволителями.
chesno.org

36
Міловська 

селищна ОТГ
Олег Савченко Голова селищної ОТГ ОПЗЖ

Надавав представникам РФ допомогу в проведенні підривної 

діяльності проти України.
chesno.org

37

Станично-

Луганська селищна 

ВЦА

Альберт Зінченко Керівник селищної ВЦА
"Нова Політика"

(у 2010)

Здав населений пункт ворогу, виступив із заявою: «Жители пгт 

Станица Луганская, освобожденного от киевских силовиков, 

приветствуют переход территории в «ЛНР».

Антикор

38
Марківська 

селищна ОТГ
Ігор Дзюба

Голова Марківської селищної 

ОТГ
Самовисування

Надавав представникам РФ допомогу у проведенні підривної 

діяльності проти України.
chesno.org

м. Кам'янка-

Дніпровська

Джерело із Запорізької області підтверджує інформацію про 

співпрацю мера та заступника із військово-цивільною 

адміністрацією РФ, але публічних заяв про співпрацю не робили.

ㅡ

http://1news.zp.ua/rossijskie-okkupanty-naznachili-novogo-mera-goroda-dneprorudnoe-video/
https://www.inform.zp.ua/2022/04/15/147927_vojna-rossii-protiv-ukrainy-situatsiya-v-tokmake-i-molochanske/
https://zabor.zp.ua/new/novyy-kollaborant-glavoy-mikhaylovki-okkupanty-naznachili-tamadu-foto
https://zabor.zp.ua/new/medsestra-nesostoyavshayasya-model-i-deputat-chto-izvestno-o-kollaborantke-ilone-shchipenko-iz-chernigovki
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/26/7334734/
https://vchasnoua.com/donbass/72417-zradnyky-luhanshchyny-holova-rairady-vid-opzzh-stala-pershoiu-volodarkoiu-pasporta-lnr-u-svatovomu
https://www.chesno.org/politician/27838/
https://www.chesno.org/politician/77327/
https://antikor.com.ua/articles/524023-chto_hdet_glavu_stanichno-luganskoj_vga_aljberta_zinchenko_prodavshego_ukrainu_okkupantam
https://www.chesno.org/politician/209943/


39 ㅡ Ігор Кудрявцев 

Суддя Старобільського 

районного суду Луганської 

області

ㅡ

Повідомлено про підозру за забезпечення становлення та 

зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в 

утворенні незаконних судових органів т.зв. "ЛНР".

Вчасно

40 м. Снігурівка Тетяна Мезіна 
Заступниця голови 

Баштанської районної ради

 "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ"

Здійснювала інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку 

російської федерації та її окупаційної влади, а також 

дискредитацію представників чинної місцевої  влади.

Управління СБУ в 

Миколаївській 

області

41 ㅡ Геннадій Герман
Керівник Миколаївської 

окружної прокуратури
ㅡ

У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської 

окружної прокуратури співпрацював із представниками силових 

структур РФ.

slovoidilo

42
Верховна Рада 

України
Ілля Кива Народний депутат України

Публічні заклики та розповсюдження матеріалів із закликами про 

вчинення умисних дій з метою зміни території та державного 

кордону України. Участь в ефірах пропагандистських російських ТВ-

каналів.

Українська Правда

43 м. Полтава Олег Панкратьєв Депутат обласної ради
Намагався залишити країну через західний кордон. Затриманий за 

підозрою в підриві державної влади.
ФОКУС

44 м. Суми Володимир Артюх
Кандидат у депутати 

Сумської міськради
ЗА МАЙБУТНЄ

Намагався передати окупантам списки з даними українських 

патріотів, у тому числі бійців місцевої Тероборони.
Щоста NEWS

45 Віктор Ладуха Міський голова

46 Євген Базим
Перший заступник міського 

голови

47 Олександр Гудименко Депутат міської ради

48 м. Тростянець Олександр Курпіль
Депутат Охтирської районної 

ради
НАШ КРАЙ

Забезпечував ворога продуктами харчування та предметами 

першої необхідності, безперебійним енергопостачанням до місць 

дислокації, допомагав орієнтуватись на місцевості, а також 

поширював через інтернет заклики до мешканців Охтирщини 

щодо підтримання дій окупантів.

СТС

49 м.Середина-Буда  Олександр Ген Голова НАШ КРАЙ

Допомагав окупантам, передавав інформацію про переміщення 

Збройних Сил України та види їх озброєння. Планував "здати" 

місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити 

інженерні споруди закритого пункту пропуску.

Суспільне

ОПЗЖ

м. Буринь Батьківщина

Здійснювали інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку 

дій держави-агресора. Забезпечували збройні формування РФ 

житлом, пальним та продуктами харчування. Наразі затримані 

правоохоронцями, вирішується питання про обрання запобіжних 

заходів.

ТСН

https://vchasnoua.com/donbass/72070-suddia-rehionala-yefremova-stav-posobnykom-okupantiv-ihor-kudriavtsev-prysluzhuvatyme-na-botsi-lnr
https://www.facebook.com/ssu.mykolaiv/posts/365892548907068
https://www.facebook.com/ssu.mykolaiv/posts/365892548907068
https://www.facebook.com/ssu.mykolaiv/posts/365892548907068
https://www.slovoidilo.ua/2022/04/05/novyna/bezpeka/sbu-zatrymala-kerivnyka-mykolayivskoyi-okruzhnoyi-prokuratury-derzhzradu
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/6/7328816/
https://focus.ua/uk/politics/508847-pomoshchnika-ili-kivy-zaderzhali-pri-popytke-sbezhat-iz-ukrainy-foto
https://shostkanews.city/articles/205018/stalo-vidomo-osobu-zradnika-yakij-gotuvav-okupantam-spiski-teroboronivciv
https://tsn.ua/ato/na-sumschini-zatrimali-mera-burini-yogo-zastupnika-ta-deputata-miskradi-pidozryuyut-u-spivpraci-z-okupantami-2050501.html
https://tsn.ua/ato/na-sumschini-zatrimali-mera-burini-yogo-zastupnika-ta-deputata-miskradi-pidozryuyut-u-spivpraci-z-okupantami-2050501.html
https://sts.sumy.ua/emergency/na-sumshhyni-sbu-zatrymala-deputata-rajonnoyi-rady-za-pidozroyu-u-derzhavnij-zradi.html?fbclid=IwAR0lnWyB5HpxPSkjUlGKO_b7UF2morv64Oy9oR7O8wPfG_TRBwJ5LVcihN4
https://suspilne.media/234800-garazi-transport-sto-u-lebedini-rosijski-aviabombi-poskodili-primisenna-privatnih-pidpriemciv/
https://tsn.ua/ato/na-sumschini-zatrimali-mera-burini-yogo-zastupnika-ta-deputata-miskradi-pidozryuyut-u-spivpraci-z-okupantami-2050501.html


50 м. Харків Андрій Лазуренко 
депутат Солоницівської 

селищної ради
ОПЗЖ

Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення 

насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території м. 

Харкова та області іншу владу.

Харківська обласна 

прокуратура

51 м. Балаклія Іван Столбовий Міський голова Блок Кернеса

Добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами та 

погодився виконувати обов’язки голови окупаційної адміністрації. 

28 березня він провів нараду з керівництвом Балаклійської міської 

ради, на якій агітував своїх заступників лояльно ставитись до 

окупації та держави-агресора.

НВ

52

с. Вільхівка

(Вільхівська 

сільська ОТГ, 

Харківський р-н)

Надія Антонова Секретар сільської ради СЛУГА НАРОДУ

Перейшла на бік окупантів. Налагодила співпрацю з керівником 

російських військових. Повідомила загарбникам дані ветеранів 

АТО, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити 

білі пов’язки.

Телеграм 

Синєгубова

53 Владислав Соколов
Екс-кандидат на посаду 

міського голови
НАШ КРАЙ

Переконував місцевих жителів сприяти військовим РФ, проводив 

бесіди з головами ОТГ Ізюмського району щодо поширення 

"гумдопомоги" з РФ, надавав окупантам інформацію про 

місцеперебування ЗСУ, місцевих активістів, військових 

тероборони, а також особисто підняв російський прапор над 

будинком Ізюмської райдержадміністрації.

Комментарии

54 Олександр Божков Екс-мер НАШ КРАЙ

Інформував ворожу армію про розташування військ ЗСУ та 

учасників тероборони. Тиражував фейки про начебто здачу 

українською владою Києва, Харкова та Ізюму.

ДБР

55 м. Куп'янськ Геннадій Мацегора Міський голова ОПЗЖ Заявив про ніби-то підконтрольність міста ворожим військам Росії. НВ

56 м. Південне Олександр Брюханов Міський голова СЛУГА НАРОДУ Затримали за підозрою в державній зраді. НВ

57
Старосалтівська 

селищна ОТГ
Едуард Коновалов Селищний голова ㅡ

Відразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно 

перейшов на бік окупантів, постачав їх житлом, агітував населення 

не чинити опір ворогам.

Українська Правда

58

с. Липці (Липецька 

сільська ОТГ, 

Харківський рн)

Вадим Кудіков

Депутат Липецької ОТГ, екс-

помічник екс-глави 

Харківської облради

СЛУГА НАРОДУ
Призначений головою окупаційної адміністрації захопленого 

російськими військами селища Липці.
Вечірній Харків

м. Ізюм

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/325099962984727
https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/325099962984727
https://nv.ua/ukr/kharkiv/ivan-stolboviy-mer-balakliji-pidozryuyetsya-v-derzhzradi-ta-kolaboracionizmi-novini-harkova-50236358.html
https://t.me/synegubov/3119
https://t.me/synegubov/3119
https://kharkov.comments.ua/ua/news/war/2022/11283-hto-zaraz-kerue-izyumom-i-scho-yomu-zagrozhue.html
https://dbr.gov.ua/news/dbr-prodovzhue-efektivnu-borotbu-z-kolaborantami-na-harkivshhini-vikrito-chergovih-zradnikiv?fbclid=IwAR1QVQuJf52p1YncwQtoLeVYlqiPsxP2T0IVOa93aD3EHuRaLe2fgESgEeI
https://nv.ua/ukraine/events/mer-kupyanskaya-predatel-sbu-rassleduet-delo-sinegubov-novosti-ukrainy-50220709.html
https://nv.ua/kharkiv/mer-pivdennogo-harkovskoy-oblasti-bryuhanov-zaderzhan-za-gosizmenu-novosti-harkova-50220903.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/7/7344745/
https://vecherniy.kharkov.ua/news/191695/


59
Верховна Рада 

України
Олексій Ковальов Народний депутат України СЛУГА НАРОДУ

Повернувся та перебуває на тимчасово захопленій території 

Херсонської області, спілкується із російськими військовими. Не 

відвідує пленарні засідання ВРУ, не бере участі у голосуванні за 

важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Політична партія 

«Слуга народу» та фракція партії у парламенті ухвалили рішення 

щодо призупинення членства Ковальова у фракції та звернулися 

до Генпрокурора України та голови СБУ із закликом порушити 

кримінальну справу.

НВ

60
Херсонська 

обласна рада
Віталій Булюк Депутат Херсонської облради НАШ КРАЙ

Призначений заступником голови окупаційної ВЦА Херсонської 

області Володимира Сальдо.
Суспільне

61 Володимир Сальдо Екс-мер м.Херсон

БЛОК 

ВОЛОДИМИРА 

САЛЬДО

Призначений головою окупаційної адміністрації Херсонської 

області.
Українська Правда

62 Олександр Кобець Водій В.Сальдо ㅡ

Наказом обласного військового коменданта РФ надано 

повноваження Херсонського міського голови. Кобець озвучив, що 

відтепер він "координуватиме процеси, що забезпечують 

життєдіяльність міста".

Українська Правда

63 Сергій Черевко
Депутат Корабельної 

райради міста 

БЛОК 

ВОЛОДИМИРА 

САЛЬДО

chesno.org

64 Кирило Стремоусов

Кандидат на посаду 

Херсонського міського 

голови у 2020 р.

Самовисування chesno.org

65 Ігор Семенчев
Депутат Херсонської міської 

ради

БЛОК 

ВОЛОДИМИРА 

САЛЬДО

Закликав місцевих мешканців скласти зброю та припинити бойові 

дії. Брав участь у проведенні проросійського мітингу із 

пропагандою комуністичного, тоталітарного режиму, який 

транслювався у російських ЗМІ та у соцмережах.

Офіс генпрокурора

66  Ілля Карамаліков Депутат міської ради
Партія Колихаєва 

«Нам тут жити"

Надає ворогу дані про українських патріотів в області, розселяв 

російських військових, поширював російську пропаганду.

Херсонська обласна 

прокуратура

67 м. Каховка Павло Філіпчук 
Кандидат на посаду міського 

голови у 2020 р.
Самовисування

Самопроголошений в.о. міського голови, закликав у своєму ФБ 

змиритись з окупацією міста Каховки.
chesno.org

68 Клочко Андрій Депутат районної ради ОПЗЖ

Самопроголошений міський голова Генічеська, співпрацює з 

окупаційними військами. Був помічений у роздачі гуманітарки від 

армії РФ.

Центр 

журналистских 

расследований

69 Олександр Пінаєв
Екс-мер Генічеська

(2010 рік)
Ліва опозиція

Через соцмережі закликав підкоритися і сприяти окупаційним 

військам РФ.
chesno.org

70 ㅡ Сергій  Криворучко

Начальник управління 

Служби безпеки України 

Херсонської області

ㅡ
Президент України  позбавив Сергія Криворучка звання генерала 

за зраду. Наголосив, що такі “антигерої” порушують присягу.
Liga.net

м. Херсон Участь у засіданні так званого "Комітету спасіння За мир і порядок".

м. Генічеськ

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/oleksiy-kovalov-nardep-vid-slugi-narodu-viyavivsya-kolaborantom-novini-ukrajini-50237540.html
https://suspilne.media/241265-deputata-hersonskoi-oblradi-priznacili-odnim-iz-zastupnikiv-golovi-okupacijnoi-oblderzadministracii/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/26/7342209/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/26/7342209/
https://www.chesno.org/politician/166163/
https://www.chesno.org/politician/157618/
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/deputatu-xersonskoyi-miskradi-povidomleno-pro-pidozru-u-kolaboracionizmi
https://kherson.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=312619
https://kherson.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=312619
https://www.chesno.org/politician/208562/
https://investigator.org.ua/ua/publication/241583/
https://investigator.org.ua/ua/publication/241583/
https://investigator.org.ua/ua/publication/241583/
https://www.chesno.org/politician/21151/
https://news.liga.net/ua/politics/news/za-izmenu-generalskih-zvaniy-lisheny-eks-rukovoditeli-sbu-naumov-i-krivoruchko-zelenskiy

