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The occupiers do not pay compensation for the killed mobilized
from LNR, DNR and burn the bodies of Russians

The occupiers do not pay compensation for the
killed mobilized from LNR, DNR and burn the
bodies of Russians

In the temporarily occupied Luhansk, a point of extradition of the bodies of the dead "mobilized" residents of
the occupied territories was opened in the Kopiyka store. The so-called "police" of the Russian occupation
army hand over the bodies. At the same time, only death certificates and burial permits are issued to
relatives of the victims. There are no documents on where, how and under what circumstances they died.

Relatives are explained that no payments for the deaths of those mobilized from the "LPR" and "DPR" are
provided, even with a Russian passport. At the same time, relatives of the officially killed Russians were
promised a payment of 12 million rubles. This attitude causes outrage among the local population, but the
"police" of the occupiers do not pay attention to these sentiments.

In the temporarily occupied territories of Donetsk region, forced recruitment to the 1st Army Corps of
Occupiers continues. The vast majority of "recruits" are sent to the hottest spots without proper training.
They are mostly used on the front lines to clear obstacles and dig trenches. There is an extremely low level
of provision and lack of food. Losses among "recruits" reach 70-80%.

To hide the real number of dead, the occupiers are using the Donetsk Metallurgical Plant to burn the corpses
of local "recruits" and volunteers who came from Russia. The exact number of burns is unknown.
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Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих
з ЛНР, ДНР і спалюють тіла росіян

В тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих «мобілізованих» жителів
окупованих територій в магазині «Копійка». Видачею тіл займається так звана «поліція» російської
окупаційної армії. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та
дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули – немає.

Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з «ЛНР» і «ДНР» не передбачено
навіть за наявності російського паспорту. Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно
виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім
«поліція» окупантів не зважає на ці настрої.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу 1
Армійського корпусу окупантів. Переважна частина «новобранців» відправляється в найгарячіші точки
без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та
риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед
«новобранців» сягають 70-80%.

Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний
комбінат для спалення трупів місцевих «новобранців» і добровольців, які прибули з Росії. Точна
кількість спалених невідома.
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