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ТЕРОР 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ОКУПАЦІЙНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ 

 
Тимчасово окупована частина Запорізької області перетворюється на закриту військову 
базу. 
За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, у місті щодня збільшується 
кількість російських військових, мобілізованих та найманців. Для контролю їхньої 
дисципліни надіслано т.зв. «кадирівців».  
Зі страху перед силами спротиву росіяни влаштовують передислокації, тренувальні 
евакуації, посилюють тиск на цивільних осіб у спробі знайти учасників руху опору. 
З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів до Бердянська прибули 
майже 500 військовослужбовців Росгвардії.  

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1089  
|https://bit.ly/3GqOFob 

  
Окупанти зносять історичну будівлю в Маріуполі, яка була одним із його символів — 
майстерню видатного художника Віктора Арнаутова.  
Місцевим мешканцям будівля відома під назвою «Будинок із годинником». Перед 
повномасштабним вторгненням РФ міська влада відреставрувала будинок і встановила 
новий годинник. Під час бойових дій історична будівля була зруйнована.   

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/57592  
|https://t.me/mariupolrada/12231  

 

        
 
 
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у Горностаївці Херсонської області російські 
окупанти  ввели  цілодобову  комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 
3 січня 2023 року. 
Майже на 10 діб місцевим мешканцям заборонено залишати квартиру та переміщатися 
населеним пунктом. 
У  Василівці  Запорізької  області  комендантську  годину  запроваджено  у   період   з   
28 грудня 2022 року по 4 січня 2023 року. Працівникам екстрених служб видають 
спеціальні перепустки. 

|https://bit.ly/3G6sdiB    |https://bit.ly/3jyHQaZ 
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Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово 
захопленій території для прикриття своїх підрозділів.  
Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, у деяких населених пунктах Василівського 
району Запорізької області окупанти у будинках шкіл розмістили особовий склад. При 
цьому навчальний процес продовжується, діти відвідують навчальні заклади. 

|https://bit.ly/3YYGQgE 

 
Під час т.зв. «евакуації» з населених пунктів лівобережжя Херсонської області пацієнтів 
із психіатричних лікарень Нової Каховки та Олешок перевезли до села Стрілецьке на 
Арабатській стрілці, де їх утримують на захопленій базі відпочинку «Геолог».  
Більшість персоналу завезено з Росії, але серед співробітників є і місцеві жителі, які 
погодились доглядати пацієнтів.  

|https://bit.ly/3IcQdTW 

 
У населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили 
адміністративно-поліцейські заходи.  
Військовослужбовці разом із місцевими колаборантами вишукують патріотично 
налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків,  
телефонів та обшукують помешкання. 

|https://bit.ly/3GqPMEm 

 
Окупанти позбавляють мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області 
можливості отримувати якісну медичну допомогу.  
У цивільних лікарнях обмежений прийом пацієнтів через велику кількість поранених 
російських військових. Вільний виїзд до Запоріжжя, куди мешканці прямували, зокрема 
на лікування, закрито. 
Наразі найближчі лікарні, де надають кваліфіковану допомогу, розташовані у Криму. 
Однак можливості для її отримання у цивільних осіб з інших захоплених територій є 
суттєво обмеженими. У лікарнях Криму не діють призначення лікарів та рецепти, 
виписані в окупованій частині Запорізької області; допомогу надають лише за наявності 
російської медичної страховки, яку можна оформити лише за російським паспортом.  

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1104  

 
Із зоокуточка Нової Каховки Херсонської області окупантами було вкрадено тварин і 
перевезено до парку левів «Тайган» в окупованому Криму, куди раніше привезли 
викрадених звірів із Херсона. 

|https://bit.ly/3CfYSkL 
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За повідомленням радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, у 
Мангуші Маріупольського району весь склад сержантів поліції, які зрадили присязі, 
після завершення тижневих курсів військової підготовки на місцевому полігоні було 
відправлено на передову під Бахмутом.  

|https://t.me/andriyshTime/5300  

 
У Маріуполі триває знесення Драматичного театру, на який 16 березня було скинуто 
російські бомби. 
Тоді внаслідок атаки загинули сотні жителів міста, які використовували будівлю театру 
як притулок. За словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, 
окупанти знесли задню та центральну частину театру, а фронтальну залишили як 
«основу реконструкції». Таким чином, були демонтовані саме ті частини будівлі, які є 
доказами скоєння російською армією військового злочину. 

|https://t.me/andriyshTime/5220 
|https://t.me/andriyshTime/5248 

 

   
 
 
 

 
ГУМАНІТАРНА 
СИТУАЦІЯ  

В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

 
Відповідно до постанови уряду РФ, наступного року на тимчасово окупованій території 
Луганської області встановлено регіональний коефіцієнт прожиткового мінімуму у 
розмірі 78% від федерального.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/7506 

 
Місцевий відділ військкомату в Марківці Луганської області оприлюднив оголошення 
про набір добровольців для проходження військової служби за контрактом у т.зв. 
«народній міліції ЛНР». 
З обіцяного – соціальний пакет, а також пільговий стаж служби – один рік за три. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7610 
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У розпорядженні Маріупольської міської ради опинилися документи управління освіти 
окупаційної адміністрації міста, згідно з якими стало відомо, що станом на грудень 2022 
року у Маріуполі проживає 11 022 дітей шкільного віку. 
За словами радника Маріупольського голови Петра Андрющенка, ця цифра відповідає 
оціночним даним щодо загальної кількості населення у місті до 120 тисяч осіб.  

|https://t.me/andriyshTime/5125 

 

 
 
 
Мешканці окупованого Сєвєродонецька повідомляють, що під виглядом ремонтних 
робіт росіяни зламують їхні квартири – як порожні, так і заселені.  
В одному з випадків людина, що залишилася в окупації, зранку пішла по справах, а по 
обіді виявила вирізані двері. 
Радіатори ріжуть разом із трубами під стелю; обіцяють до кінця лютого встановити 
сучасні. Разом з елементами системи опалення, інколи абсолютно новими, у людей 
зникають особисті речі.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/7530 

 
За підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Луганської та 
Донецької областей знизився на 42%. 
За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, через такі 
низькі показники окупанти не планують відновлювати виробництво і поставили 
завдання опрацювати процес закриття шахт. 
Найбільшою проблемою вугільної галузі, окрім російської окупації, є примусова 
мобілізація шахтарів до армії РФ, оскільки шахти й так у середньому були 
укомплектовані менш як на 50%. Серед решти працівників переважають жінки та 
пенсіонери. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7666 
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Середні споживчі ціни на продукти харчування в громадах Луганської області, що 
знаходяться в окупації, значно вищі, ніж на підконтрольній уряду України території.  
Деякі продукти харчування коштують більш ніж удвічі дорожче. Зокрема, картопля, 
буряк та птиця (курячі тушки). Капуста білокачанна дорожча на 99,01%, хліб житньо-
пшеничний – на 88,24%, свинина – на 77,12%, сметана – на 60,01%, батон – на 57,46%, 
цукор – на 49,72 %, олія – на 47,41%, яловичина – на 44,86%. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7536 

 
За словами радника Маріупольського голови Петра Андрющенка, місто страждає від 
навали гризунів.  
Внаслідок відсутності дератизації та профілактичних заходів проти щурів і мишей, а 
також через сезон міграції з полів майже кожна багатоповерхівка стикається з 
проблемами проживання в ній гризунів.  

|https://t.me/andriyshTime/5136  

 
Через важке матеріальне становище жителі Маріуполя змушені звертатися до послуг 
безкоштовного харчування, щоб отримати тарілку супу та каші.  

|https://t.me/andriyshTime/5243    |https://t.me/andriyshTime/5271  
|https://t.me/andriyshTime/5381  

 

           
 

 
 
 
Окупаційна адміністрація Луганської області підпорядкувала зруйновані росіянами 
населені пункти Попаснянського району місту Первомайськ, фактично ліквідувавши 
район.  
Було ухвалено рішення «тимчасово» розселити населення по комунальних установах 
т.зв. «ЛНР». Днями на нове місце поселення було відправлено ще 22 мешканця.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/7650    |https://t.me/luhanskaVTSA/7651 
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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що 
окупаційна влада все більше схиляє людей до думки, що зруйноване житло у т.зв. 
«ЛНР» ніхто їм не відбудовуватиме. 
Маневрений фонд формується вже навіть у захопленому вісім років тому Сорокіному 
(раніше – Краснодон) та населених пунктах району. Днями було оприлюднено адреси 
квартир, які можуть увійти до складу маневреного житлового фонду. Власникам житла 
необхідно з'явитись протягом 10 календарних днів з дня публікації повідомлення для 
згоди або відмови на вселення у житлове приміщення сторонніх людей строком на три 
роки. 
Раніше про формування фонду такого житла повідомляли у Сєвєродонецьку, 
Лисичанську, Кришталевому, Станично-Луганській громаді. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7622    |https://t.me/luhanskaVTSA/7623  

 
У Маріуполі спостерігаються проблеми із громадським транспортом.  
Мешканці міста змушені більше години чекати на автобуси/маршрутки на зупинках без 
гарантій потрапити всередину через велику кількість пасажирів. 

|https://t.me/andriyshTime/5136 

 

      
 
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА ТА 
НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ  

 
За інформацією Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях 
окупанти намагаються ідентифікувати дітей, які навчаються в українських онлайн-
школах.  
Зокрема, у Бердянську вчителями було проведено перевірку телефонів на виявлення 
спеціальних додатків. Для з'ясування інформації з дітьми проводяться відповідні 
розмови. При виявленні факту українського онлайн-навчання батьків викликають на 
профілактичні бесіди. 

|https://bit.ly/3QaOP6s 
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У Маріуполі, на місці мурала «Мілана»1, який став символом трагедії війни та надії на 
мир та відновлення, з'явилося зображення російського прапора.  

|https://t.me/andriyshTime/5211  

 

 
 
 
У пропагандистських ЗМІ РФ і т.зв. «ДНР» Маріуполь представлений виключно з точки 
зору успішного відновлення міста.  
Днями Маріуполь відвідав міністр будівництва та житлово-комунального господарства 
РФ Ірек Файзуллін. Разом із т.зв. «Головою ДНР» Денисом Пушиліним він побував на 
будівництві багатоповерхових будинків, відвідав відремонтовану школу та вручив п'ять 
ключів від нових квартир. Водночас більшість жителів міста продовжують жити у 
напівзруйнованих будинках, мерзнути у неопалюваних квартирах, залежати від роздачі 
безкоштовних обідів.  

|https://t.me/rian_ru/189782 

 

   
 

 
В окупованому Маріуполі, де десятки тисяч людей були відправлені на примусову 
фільтрацію, сотні з яких були ув’язнені та піддані тортурам, відкрито громадську 
приймальню уповноваженого з прав людини у т.зв. «ДНР». 

|https://t.me/andriyshTime/5292  

 

___________________  
1 Мурал «Мілана» вже згадувався у випуску бюлетеня «Життя в окупації» із оглядом подій 

з 1 по 15 листопада 
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Президент РФ затвердив порядок подання заяв на отримання російського паспорта 
мешканцями т.зв. «ДНР» та «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей, що були 
зареєстровані на цих територіях до 30 вересня 2022 року.  
У документі також прописано положення про визнання громадянином РФ дитини віком 
до 14 років. Крім того, указ затверджує порядок подання та обліку заяв про небажання 
перебувати у громадянстві України. Документ набрав чинності з дня його офіційного 
опублікування – 26 грудня 2022 року. 

|https://www.kommersant.ru/doc/5747947  

 
Видання Associated Press опублікувало розслідування, присвячене стиранню РФ проявів 
української ідентичності у місті.  
Вулицям повертають радянські назви, викладання у школах ведеться за російськими 
програмами, російський рубль витісняє українську гривню. У публікації також порушено 
тему загиблих цивільних осіб з початку повномасштабного вторгнення РФ, наведено 
витяги з інтерв'ю з маріупольцями, які виїхали з міста. 

|https://bit.ly/3GtpbX6 

 
Для заміни реєстраційних документів та номерних знаків транспортних засобів 
мешканцям окупованих територій Луганської області необхідно пред'явити паспорт 
громадянина РФ або посвідку на проживання в Росії.  
Протягом року реєстрація здійснюється безкоштовно та без обов'язкового страхування. 
Заміна прав водія на документ російського зразка проводиться без складання іспитів на 
право керування транспортними засобами та без медичного огляду водіїв. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7506    |https://t.me/luhanskaVTSA/7507 

 
У школі №53 Маріуполя українські підручники та книги українською мовою, які не 
встигли вивезти через ремонт, купою лежать у коридорі, прикриті гардиною. 

|https://t.me/andriyshTime/5410  

 

      
 
 

У Мелітополі Запорізької області окупанти розклеїли пропагандистські листівки з 
помилками – з'явилися плакати «Милетополь – русский город воинской славы». 

|https://t.me/uniannet/84557  
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СИТУАЦІЯ 
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
«Народні ради» т.зв. «ЛНР» та «ДНР» синхронно проголосували за нові регіональні 
«конституції», у яких псевдореспубліки визначаються як суб'єкти РФ.  
Їхнє прийняття «дозволить сформувати органи влади та органи управління в 
російському правовому полі». 

|https://www.rbc.ru/politics/30/12/2022/63ae970d9a79476d42e863e1  

 
Через значні втрати окупанти продовжують перепрофілювання лікарень у військові 
госпіталі.  
Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 
та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. 
Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до 
інших лікувальних закладів. 
Як стало відомо з відкритих джерел, в одній із лікарень зараз перебуває понад 1000 
поранених окупантів. На всіх не вистачає медичного персоналу, помічників хірургів. На 
таку кількість пацієнтів у медзакладах бракує у достатній кількості медичних препаратів, 
ліжок, постільної білизни. 

|https://bit.ly/3vtrtPW 

 
У Макіївці Донецької області вдовам шахтарів, які були мобілізовані та загинули під час 
т.зв. «спеціальної військової операції», від «Союзу жінок Росії» і т.зв. «Громадської 
палати ДНР» у чорних пакетах було вручено 30 наборів із продуктами харчування та 
засобами особистої гігієни. 

|https://t.me/uniannet/84478  

 

 
 
 
У Горлівці Донецької області через брак донорської крові для поранених військових 
російської армії всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров згідно 
складеного графіку. 

|https://bit.ly/3Q3yEYs 
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Активісти руху спротиву «Жовта Стрічка» у Керчі, Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, 
Донецьку, Луганську продовжують чинити опір в окупації, розповсюджуючи 
проукраїнські листівки та нагадуючи, що їхні міста – це Україна. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2934    |https://t.me/yellowribbon_ua/2960 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3003    |https://t.me/yellowribbon_ua/3011 
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ОПІР УКРАЇНЦІВ  

РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 
 

Незважаючи на репресії, фізичний та психологічний тиск з боку окупантів, загальну 
втому від війни український опір веде боротьбу з російською окупацією.  
Активісти Мелітополя, Генічеська, Чернігівки, Бердянська, Енергодару продовжують 
приєднуватися до руху «Жовта Стрічка» та розповсюджувати листівки проти російської 
паспортизації, малювати патріотичні графіті, вішати жовті стрічки. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2925    |https://t.me/yellowribbon_ua/2930  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2986    |https://t.me/yellowribbon_ua/2954 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2981    |https://t.me/yellowribbon_ua/2997  

|https://t.me/yellowribbon_ua/3017  
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У Мелітополі пам'ятник Леніну, який знаходиться на близькій відстані до будівлі 
окупаційної поліції, був облитий червоною фарбою.  

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1050  

 

 
 
 
Жителі Маріуполя продовжують висловлювати свою незгоду з російською окупацією та 
вірять у звільнення міста ЗСУ. 

|https://t.me/andriyshTime/5347  

 

 
 
 
У Прилуках Чернігівської області 9-річна Оксана пожертвувала довгим волоссям, яке не 
стригла жодного разу в житті. За косу вагою 112 грамів та довжиною майже 70 см було 
виручено 5300 гривень.  
Гроші сім'я дівчинки передала місцевому благодійному фонду, щоб купити для 
земляків, що воюють під Бахмутом, тактичну каску із кріпленням під тепловізор. 

|https://bit.ly/3VAEUb6 
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У столичному національному центрі «Український дім» відбувся захід «Маріуполь. 
Культурна деокупація», ініційований Маріупольською міською державною 
адміністрацією, на якому експерти та діячі культури обговорили необхідність 
формування бачення майбутнього Маріуполя, створення платформи, яка об'єднає як 
маріупольців, що мешкають в окупації, так і тих, хто евакуювався. 

|https://t.me/mariupolrada/12188  
|https://www.youtube.com/watch?v=UWVVwxN0_po  

 

      
 
 
Укрзалізниця стала офіційним перевізником Святого Миколая.  
Поїзд-резиденція вирушив до деокупованих міст і сіл Харківської, Донецької, 
Миколаївської та Херсонської областей, щоб вручити дітям подарунки. 

|https://bit.ly/3Q3cIwt 
|https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3119  

 

      
 
 
Волонтери проекту «Добробат» продовжують надавати допомогу у відновленні 
будівель, які постраждали від обстрілу російської армії. 

|https://t.me/dobrobat_in_ua/4362  

 

      
Робота волонтерів з ремонту вікон у дитячому садку Салтівського району Харкова 
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Відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук відвідав 
Херсон, звільнений від російської окупації 11 листопада.  
Під звуки вибухів співак виконав свій хіт «Лодка» на Антонівському мосту, 
зруйнованому під час воєнних дій. 

|https://t.me/khersonskaODA/2758 

 
 

      
 
 

 
 


