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ТЕРОР 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ОКУПАЦІЙНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ 
 

У Маріуполі посилюється контроль окупантів через постійний виток інформації. 
У школах перевіряють телефони дітей щодо виявлення проукраїнської позиції, 
складають списки, залякують, через що діти бояться відвідувати навчальні заклади. В 
окупаційних адміністраціях встановлюють обладнання/сервери для повного контролю 
інтернет-трафіку співробітників та відвідувачів. У селищах поряд з Маріуполем, де було 
розквартировано росіян, два дні йшла «зачистка» - обхід кожного будинку 
співробітниками ФСБ з обшуками, перевіркою листування та ґаджетів. 

|https://t.me/andriyshTime/6398   |https://t.me/ywksKpyuwOJhODQ8/94907  

  
В журналі TIME вийшов репортаж «Жахливий місяць російського полону: історія одного 
підвалу в українському селі», присвячений ув'язненню 368 мешканців села Ягідне 
Чернігівської області у підвалі школи протягом місяця. 
У перші дні окупації росіяни загнали людей, включаючи дітей та пенсіонерів, до підвалу 
площею 90 м2. У ньому було так тісно, що спати доводилось сидячи. Люди самі дбали 
про те, як прогодуватись, уночі замість туалету мали одне відро на кожні п'ятдесят 
чоловік. Підвал не провітрювався, від нестачі кисню та жахливих умов утримання люди 
похилого віку вмирали. Росіяни не дозволяли ховати померлих одразу. Коли 
назбиралося кілька тіл, військові дали дві години на похорон. В цей час стався обстріл і 
людям, щоб сховатися, доводилося стрибати до покійників у ями.  

|https://bit.ly/3Zf3kd6   |https://bit.ly/41BBIAv 

 

      
 
 
У Новій Каховці, Брилівці та Новокиївці Херсонської області російські 
військовослужбовці активно ходять додому та перевіряють у громадян наявність 
прописки та документів на право власності житла. 
У разі їхньої відсутності протягом тижня мешканців виселяють, а туди розквартирують 
солдатів російської армії. Залишені будинки опломбовуються з розміщенням 
повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності т.зв. «місцевої 
адміністрації».  

|https://bit.ly/3kxP7Ji  |https://bit.ly/3SKg7lu 
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За інформацією Генерального штабу ЗСУ: 
  

• Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру окупованої 
частини Запорізької області у своїх цілях. Так, на одній із станцій технічного 
обслуговування у місті Токмак, загарбники не лише обслуговують свою 
військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого 
населення автомобілі для подальшого продажу. 
 

• У Новій Каховці у період з 7 по 9 лютого спостерігалися численні випадки 
мародерства. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних 
військ активно завантажували награбоване майно у військові вантажівки. В 
Олешках активізувалося викрадення транспортних засобів. 
 

• У Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні 
заходи щодо мирного населення. Насамперед це стосується тих, хто 
працював в українських державних установах і відмовляється 
співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією та виходити на 
роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не 
отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під 
фільтраційні заходи. 

|https://bit.ly/3SJoTjF   |https://bit.ly/3y4PNZD 
|https://bit.ly/3Zcs99n  |https://bit.ly/3mlmajY 

 
 
Лабораторія гуманітарних досліджень (HRL) Єльської школи громадської охорони 
здоров'я підготувала звіт, присвячений програмі РФ з перевиховання та усиновлення 
дітей з України. 
 

У резюме дослідження йдеться, що федеральні органи влади Росії керують 
масштабною мережею таборів та інших установ, які розташовані в окупованому Криму 
й у самій РФ та в яких протягом минулого року утримувалося не менше 6000 дітей з 
України. 
 
Було визначено місцезнаходження та роль 43 таких установ. Більшість із них є 
оздоровчими таборами, куди дітей привозять нібито на відпочинок, інші є установами, 
що використовуються для розміщення дітей, переданих на виховання або усиновлення 
в Росії. Ці об'єкти служать цілій низці цілей, включаючи «перевиховання» - спробу 
зробити дітей більш проросійськими у своїх особистих і політичних поглядах. Деякі з 
об'єктів знаходяться в Сибіру та на Далекому Сході, біля тихоокеанського узбережжя 
Росії. 
 
На думку HRL, дії РФ з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 
2022 року фактично можуть бути викраденням — серйозним порушенням прав дітей 
під час збройного конфлікту. 
Поспішне усиновлення та переселення дітей у надзвичайних умовах, переміщення 
дітей через кордони між країнами без необхідності, утримання дітей без зв'язку з їхніми 
сім'ями, тривала опіка над дітьми, навіть якщо зрештою тимчасова, без явної згоди 
батьків у кожному випадку, а також політична та ідеологічна обробка та (у деяких 
випадках) військове навчання неповнолітніх - можуть являти собою потенційні 
порушення Конвенції про права дитини та Женевських конвенцій. 

|https://bit.ly/3ZfWWCe 
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ПРИМУСОВА 
МОБІЛІЗАЦІЯ  
 

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомляє, що у 
Маріуполі було мобілізовано та відправлено на фронт трьох працівників комунального 
підприємства окупантів «Автодор». 
Також до одного з коледжів міста, де викладачі чоловіки отримали російські паспорти, 
надійшло мобілізаційне розпорядження.  

|https://t.me/andriyshTime/6776   |https://t.me/andriyshTime/6787 

 
Окупаційна влада в Луганській області заявляє, що в їхньому розпорядженні є «база 
особистих даних військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації». 
До її формування було залучено дільничних інспекторів та активних громадян, які 
повідомляли про чоловіків, що підлягають призову, за спеціальними телефонами 
довіри.   

|https://t.me/luhanskaVTSA/8765 

 
  
 
 

 
ГУМАНІТАРНА 
СИТУАЦІЯ 
В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ  
 

У Маріуполі фіксуються випадки, коли люди похилого віку, будинки яких демонтовані 
без надання іншого житла, змушені жити на вулиці. 
На фото жінка похилого віку, яка мешкає після зносу її будинку на вулиці в 
Кальміуському районі біля басейну «Нептун».  

|https://t.me/andriyshTime/6369 

 

 



 
 
 

 
5 

Інформаційний бюлетень  / /  01-28 лютого 2023 

Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти обмежують доступ 
до соціальної та гуманітарної допомоги на тимчасово окупованих територіях 
Запорізької області: 
 

- скоротився перелік отримувачів гуманітарної допомоги, зменшилась її кількість; 
- для отримання деяких видів фінансової допомоги вимагають паспорт РФ; 
- соціальне вугілля, незважаючи на обіцянки, видають лише кільком категоріям 

отримувачів. 
 

Водночас окупанти посилюють тиск на мешканців окупованих територій: 
- забирають на підвали, залякують, депортують усіх незгодних із новим 

порядком; 
- примушують отримувати паспорти РФ; 
- обмежують доступ до інформації. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1291 

  
Основний мобільний оператор т.зв. «ЛНР» «Мобільні комунікаційні системи» оголосив 
про відключення мобільного інтернету з 11 лютого. 
У заяві йдеться, що рішення про припинення надання послуги прийнято «відповідно до 
рекомендацій Федеральної антимонопольної служби Росії» та відповідно до 
«розпорядження Міністерства зв'язку та масових комунікацій від 10.09.2022 №31 «Про 
обмеження послуг доступу до мережі Інтернет». 
Повідомляється, що цю послугу буде видалено з усіх тарифних планів. Натомість 
абонентам, які підключили окремі тарифи, збільшать кількість хвилин у мережі.  

|https://bit.ly/3ZkWzGQ 

 
У Старобільську на території хірургічного корпусу місцевого медичного закладу 
окупанти розгорнули військовий госпіталь для лікування тяжко поранених 
військовослужбовців РФ. 
Корпус повністю закритий для користування цивільними особами. 
Через велику кількість поранених військових РФ та нестачу лікарів, в окупованих 
населених пунктах Луганської області для волонтерів планують організувати курси 
навчання сестринській справі.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/8586   |https://t.me/luhanskaVTSA/8676 

 
 

За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра 
Андрющенка: 

 

• Через брак фінансування люди змушені займати черги до банкоматів та 
поштових відділень з 4-5 годин ранку. Не обходиться без сварок та 
бійок. Відомий випадок, коли окупанти стріляли в повітря, щоб 
угамувати людей. 

 

• Триває постійний процес демонтажу пошкоджених від обстрілів 
будинків. Припиняють своє існування цілі квартали міста. 

 

• Серед окупантів побільшало молодих солдатів, які розповідають 
місцевим жителям, що вони проходять строкову службу. Також 
збільшилася присутність «кадирівців» як частини Росгвардії.   

 

• На тлі безробіття та дефіциту грошей фіксується чергове зростання цін 
на товари та послуги. 

|https://t.me/andriyshTime/7038 
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Величезні черги мешканців Маріуполя за безкоштовним гарячим обідом стають 
обов'язковою частиною буднів.  

|https://t.me/andriyshTime/6370   |https://t.me/andriyshTime/6661 

 

 
 

      
 

 
Споживчі ціни на продукти харчування в окупованих громадах Луганської області є 
значно вищими, ніж на підконтрольній уряду України території. 
Окремі продукти харчування коштують майже втричі дорожче, зокрема – картопля. 
Буряк та капусту можна купити, переплативши вдвічі. 
Дорожче коштують: птиця (тушки курячі) – на 89,93%, свинина – на 85,68%, сметана – 
на 59,47%, яловичина – на 58,09%, макаронні вироби – на 55,16%, батон – на 53,46%, 
крупа гречана – на 50,57%, олія – на 47,08%, цукор кристалічний – на 46,58%. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8779 

 
 

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації 
(далі – ОВА) Сергія Гайдая: 

 

• У Сєвєродонецьку люди почали отримувати рахунки за комунальні послуги. 
Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та 
електроенергію (де вона була) через відсутність опалення. Однак у лютому 
мешканцям міста виставили рахунки згідно з обсягами споживання.  
 

• У місті так і не змогли налагодити навчальний процес. Очно жодна школа 
Сєвєродонецька не працює. Перевести дітей на дистанційне навчання 
неможливо за відсутності інтернет-зв'язку. Кабельний інтернет у місті не 
відновлено, якості мобільного для навчання не вистачає. Протягом усього 
навчального року діти раз на тиждень приходять до школи, отримують 
завдання на паперових носіях, виконують його вдома та повертають вчителеві 
для перевірки. Для будь-яких консультацій вони мають кілька хвилин на 
тиждень. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8928 
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На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату в Херсонській 
області для військовослужбовців РФ облаштовано черговий військовий шпиталь. 
Цивільних пацієнтів було переведено на інші поверхи.  

|https://bit.ly/3y9USQc 

 
Селищу Борівське Луганської області загрожує підтоплення ґрунтовими водами. 
Надзвичайна ситуація природного характеру склалася через значну зміну екосистеми 
навколо населеного пункту за рік війни. 
Зокрема, знищено гектари лісів.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/8950 

 
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА ТА 
НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ  
 

У Волновасі діють загони «Юнармії» - всеросійського дитячо-юнацького військово-
патріотичного громадського руху, до якого активно залучаються діти та підлітки на 
окупованих територіях.    

|https://t.me/andriyshTime/6572 

 

      
 

 
Окупаційна влада в Скадовську та Каланчаку Херсонської області, погрожуючи 
конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських 
паспортів та переоформлення бізнесу за законодавством РФ. 
У разі відсутності російського паспорта пенсіонерам загрожують залишити їх без 
пенсійних виплат.  

|https://bit.ly/3mm5dG8 
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Радник Маріупольського міського голови Петро 
Андрющенко повідомляє, що найближчими днями буде 
знищено останній український мурал у місті, що 
символізував життя вимушених переселенців з Донецька 
та Луганська, яким дав притулок Маріуполь.  

|https://t.me/andriyshTime/6396 

 
 
 
 
 
 
У Мелітополі дітей змушують співати гімн РФ, писати листи та надсилати малюнки 
російським солдатам. 
Загалом у місті відкрито менше половини шкіл (10-12 з 22), у яких спостерігається 
нестача як вчителів, так і учнів. 
Водночас, український освітній процес не зупиняється. 
За словами Мелітопольського міського голови Івана Федорова, 90% дітей навчаються з 
педагогами, що виїхали, дистанційно за українськими програмами. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1364  

  
У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна 
адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема українських дітей. 
Так, в школах міста Токмак учнів змушують співати гімн РФ перед початком уроків. 
Також школярів змушують оформляти листівки до роковин широкомасштабного 
вторгнення зі словами підтримки та подяки російським окупантам. 

|https://bit.ly/3mlrYdf 

 
В Маріуполі продовжується викорінення української літератури з навчальних закладів. 
Під вікнами Приазовського державного технічного університету, який постраждав від 
російських обстрілів, зібралася купа викинутих книг.  

|https://t.me/andriyshTime/6822 
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За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра 
Андрющенка: 

 

• У місті заборонили всі протестантські та неправославні церкви. Розпочато 
процес вилучення власності та примушування до завершення діяльності. 
 

• Керівники шкіл Маріуполя, с. Сартани, с. Старого Криму, с. Талаківки 
отримали вказівки щодня перевіряти телефони (ґаджети) школярів на 
наявність проукраїнського контенту. ФСБ намагається знайти витік даних із 
Маріуполя, підозрюючи, що батьки використовують ґаджети дітей для 
передачі інформації.  
 

• У школах Маріупольського району всіх учнів 9 та 11 класів змушують 
оформляти російські паспорти, погрожуючи тим, що без нього вони не 
отримають атестату. Учням 9 класу паспорт можна оформити лише за 
наявності російського паспорта у батьків.  
 

• По всій окупованій частині Донецької області, зокрема в Маріуполі, почали 
блокувати пошукову систему Google також недоступний Zoom. Поки що 
зберігається можливість їх використання тільки через VPN. 

|https://t.me/andriyshTime/6412   |https://t.me/andriyshTime/6678 
|https://t.me/andriyshTime/6758 

 
 
Маріупольських школярів зобов'язали до т.зв. «Дня захисника вітчизни в РФ» зібрати 
солодощі та написати «теплі листи» із вдячністю окупантам. 
Також напередодні 23 лютого відбувся концерт для російських окупантів, перед якими 
виступали українські діти, які прямо чи опосередковано постраждали від обстрілів 
російської армії. 

|https://t.me/andriyshTime/6600   |https://t.me/andriyshTime/6723 
|https://t.me/andriyshTime/6897 

 

      
 
 
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що вчителі, які співпрацюють з 
окупантами та навчають дітей за матеріалами російської пропаганди, цілеспрямовано 
калічать психіку дітей. 
Цинічним за своєю суттю є завдання для школярів Маріуполя підготувати проект «Як 
спецоперація вплинула на психіку дітей». Серед заданих питань – чи відчували діти 
голод, чи ховалися в укриттях, чи бачили вбитих тощо. Результати таких досліджень 
можуть бути використані у пропагандистських цілях. 

|https://t.me/mariupolrada/12738 
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За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая:  
 

• У РФ розробляється програма підготовки кадрів до роботи в окупаційних 
адміністраціях, що має охопити 6000 осіб. Підготовкою працівників 
займатиметься Російська академія народного господарства та державної 
служби за президента РФ. Планується, що більшість випускників курсу 
складатимуть росіяни, але до 20% окупанти планують набрати з місцевих 
колаборантів. 
 

• На Луганщині триває примусова паспортизація. За отримання паспорта РФ 
обіцяють надати пільгову іпотеку, але винятково на окупованих територіях. 
Реалізацією програми займається фінансовий інститут розвитку у житловій 
сфері – акціонерне товариство «ДОМ.РФ», якому держава надаватиме 
субсидії для покриття різниці в іпотечних відсотках. 
 

• На тимчасово окупованих територіях було створено «комісії у справах 
неповнолітніх», що виписують батькам штрафи за підозри на навчання дітей 
онлайн в українських школах. Комісії влаштовують рейди за місцями 
проживання дітей, які пропускають заняття у школах за російськими 
програмами. Під час перевірок окупанти перевіряють телефони, ноутбуки, 
планшети, через які може здійснюватися навчання дітей. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8638   |https://t.me/luhanskaVTSA/8639 
|https://t.me/luhanskaVTSA/8676 

 
 
Одним зі способів змусити мешканців окупованих територій отримувати російський 
паспорт є підвищення податків. 
Т.зв. «управлінням освіти адміністрації Маріуполя» було розіслано телефонограми 
керівникам загальноосвітніх установ міста про те, що з доходів працівників, які 
отримали статус резидента, податок утримується за ставкою 13-15%, для нерезидентів 
– за ставкою 30%. 
Водночас, за словами радника Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, 
на початку окупації росіяни разом із гауляйтерами на всіх рівнях заявляли, що всі 
мешканці окупованих територій автоматично набувають громадянства РФ, тобто є 
резидентами незалежно від паспорта. 

|https://t.me/andriyshTime/7146 

 
Зупинка громадського транспорту, розфарбована в кольори російського прапора, на тлі 
зруйнованих будинків — такий вигляд має «покращення життя» від окупантів у 
Маріуполі. 

|https://t.me/mariupolrada/12592  
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За даними Генерального штабу ЗСУ: 
 

• В одній зі шкіл Мелітополя Запорізької області для дітей з усього міста на 
«добровільній основі» планується складання присяги «юнармійців». Також, 
на базі цього навчального закладу планується сформувати т.зв. 
"Всеросійський корпус рятувальників". 
 

• Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить 
тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за 
російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що 
громадяни України, які не виконають вимог окупантів до травня 2023 року, 
будуть депортовані до Росії. 
 

• У школах Скадовського району Херсонської області утворюються кадетські 
класи з посиленою військовою підготовкою. Російські окупанти обіцяють, що 
випускникам цих класів нібито надаватимуться пільги при вступі на 
контрактну військову службу через призначення на сержантські посади. 

|https://bit.ly/3SFVir0   |https://bit.ly/3KOR924 
|https://bit.ly/3KP2OxW 

 
За інформацією голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, вчителів на окупованій території 
Луганщини змушують отримувати російський паспорт за прискореною процедурою, 
інакше на них чекає звільнення. 
При цьому педагоги мають написати заяву на відмову від українського громадянства, 
хоча законодавством РФ дозволено мати два паспорти.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/8411 

 
У Маріуполі продовжується примусова російська паспортизація паралельно із 
примусом до відмови мешканців міста від українського громадянства. 
Без паспорта РФ неможливо влаштуватися на роботу, отримати соціальні виплати та 
пенсії. Для його оформлення мешканці міста змушені вистоювати величезні черги. 

|https://t.me/andriyshTime/6991 
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Вчителям шкіл і викладачам вишів на окупованих територіях було роздано матеріали, 
які вони повинні були використовувати на вступному пропагандистському уроці «Моя 
історія», «покликаному відобразити багатовікову історію великої російської держави, 
до складу  якої історично входило все Північне Причорномор'я та регіон, що за 
Катерини ІІ отримав назву Новоросія». 
Метою даного «уроку» було «складання комплексного уявлення про нерозривний 
зв'язок Росії та південно-західних земель у її прикордонні, на яких знаходяться 
Луганська Народна Республіка, Донецька Народна Республіка, Херсонська, Запорізька 
області та Крим». 
Матеріали «уроку» складалися з пропагандистських тез, що спотворюють історичні 
факти та підкреслюють «велич» Росії. 
Нижче наведено фінальну частину «конспекту», присвячену «причинам» та 
«результатам»   російського   повномасштабного  вторгнення  в  Україну  24  лютого  
2022 року:   
 

Після Євромайдану 2014 року, після трагічних подій в Одесі, після обстрілів Донецька, в яких загинули 
сотні дітей та дорослих, Захід відкрито пішов на те, щоб перетворити Україну на штурмову базу 
проти Росії. 
На це Росія відповіла запобіжним ударом. 
Було визнано незалежність Донецької та Луганської Народних Республік, 24 лютого 2022 р. 
розпочалася спецоперація, кінцевою метою якої оголошено денацифікацію та демілітаризацію 
України. 
У ході спецоперації було звільнено не лише територію Донецької та Луганської Народних Республік – 
Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, а й Херсонську область, Мелітополь та Бердянськ у 
Запорізькій області, Куп'янськ та Ізюм – у Харківській. 
Напружена боротьба, яка вимагає віддачі всіх сил, не може не закінчитися перемогою і звільненням 
наших земель і наших людей від терору бандерівців. А народ звільнених територій: росіяни, українці, 
представники всіх етносів нашої великої багатонаціональної Батьківщини – не повернуться під владу 
неонацистів. 

|https://t.me/andriyshTime/6792   |https://t.me/andriyshTime/6788  

 

 
СИТУАЦІЯ  
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
У зв'язку з великою кількістю загиблих військовослужбовців ОРДЛО співробітники 
моргів не справляються зі своїми обов'язками. 
У Луганську розповсюджуються оголошення про роботу в морзі - пропонуються вакансії 
вантажників-санітарів з повною зайнятістю, вихідними за погодженням. Досвід роботи 
не потрібний, перший день – випробувальний, оплата щотижнева. 
Зафіксовано випадки у Кадіївці, коли людей зупиняли на вулиці, відвозили у морги та 
змушували кілька годин там відпрацювати. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8298 

” 
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У населених пунктах т.зв. «ДНР» пройшла акція «Посилка солдату» зі збору для 
військовослужбовців псевдореспубліки продуктів харчування, предметів особистої 
гігієни, медикаментів. 

|https://t.me/andriyshTime/6731 

 

      
  
 
Працівникам бюджетних організацій Горлівки Донецької області доведено під 
особистий підпис розпорядження окупаційної адміністрації міста про необхідність 
набуття громадянства РФ. 
Співробітників, які до 1 липня не отримають паспорти, буде звільнено з посад. 

|https://bit.ly/3Zwhczs 

  
За інформацією голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, мешканців т.зв. «ЛНР» 
поінформували про зростання комунальних тарифів у середньому на 17,6%. 
Крім того, протягом кількох років відбуватиметься процес вирівнювання розміру 
тарифів на комунальні послуги порівняно з іншими регіонами РФ. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8745 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В одному з кафе окупованого Донецька офіціантки заспівали 
гімн України, після чого їх змусили перепрошувати на камеру. 
За словами адміністратора закладу, «правоохоронні органи» 
взяли до відома і вже працюють з дівчатами. 

|https://t.me/uniannet/88694 
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Починаючи з 2023 року, на окупованих територіях поступово підніматимуть віковий 
бар'єр, після досягнення якого можна вийти на пенсію. 
Протягом наступних п'яти років він зростатиме у чоловіків – з 60 до 65 років,  у жінок – 
з 55 до 60 років. Пенсію люди зможуть отримати виключно згідно закону т.зв. 
«республік», але за наявності паспорта РФ. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8410 

  
Вдовам загиблих військовослужбовців із т.зв. «ЛНР» та «ДНР» як компенсацію 
подарували шуби. 
Пізніше в соціальних мережах поширювалося повідомлення однієї з присутніх на відео 
жінок, що після зйомки всі шуби були забрані.  

|https://t.me/uniannet/88899   |https://t.me/andriyshTime/6509 

 

 
 
 
Активісти руху «Жовта Стрічка» у Луганську, Алчевську, Донецьку малюють 
проукраїнські графіті, розклеюють листівки та вішають жовті стрічки – символ опору 
українського народу на тимчасово окупованій території. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3350   |https://t.me/yellowribbon_ua/3423 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3460 
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За інформацією Представництва Президента України у Криму: 
 

• У Севастополі на кількох російських телеканалах хакери влаштували збій 
програми та включили ролик зі зверненням Президента України 
Володимира Зеленського. 

 

• У Криму почали відкривати відділення так званих ДТСААФ (Добровільне 
товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії). Дітей навчають 
вправлятися зі зброєю, надавати першу медичну допомогу, проходити 
вогневу та інженерну підготовку. «Військово-патріотичні навчання» вже 
відбуваються у Совєтському, Нижньогірському та Чорноморському 
районах, у містах Ялта, Феодосія, Євпаторія, Керч та Красноперекопськ. 
 

• В окупованому Криму ще 13 вулиць назвали на честь «героїв 
спецоперації» – російських військових, які воюють проти України: 3 вулиці 
у Керчі, 4 – у Сімферополі, 2 – у селі Партизанське, та ще по 1 вулиці – у 
Щолкіному, Перевальному, Краснолісі та у Сакському районі. 

 

• Окупанти визнали різке падіння кількості угод з купівлі/продажу 
нерухомості в окупованому Криму — лише 40% порівняно з ситуацією до 
повномасштабного вторгнення. За словами окремих «експертів», 
забудовники та клієнти чекають на зміну «зовнішньополітичної ситуації». 

 

• У Севастополі та інших містах півострова почали відкриватися т.зв. 
«Регіональні відділення російського руху дітей та молоді «Рух Перших», 
куди активно агітують вступати дітей. Головні цінності, які мають захищати 
члени пропагандистської організації: «Бути з Росією, бути людиною, бути 
разом, бути у русі, бути першими». 

 

• Окупанти регулярно відправляють до Криму вчителів із тимчасово 
окупованої території Запорізької області на т.зв. «перепідготовку». 

 

• У кримських навчальних закладах продовжується героїзація учасників 
війни РФ проти України: пам'ятну дошку окупанти встановили на фасаді 
навчального закладу у с. Іллінка Красноперекопського району. 

 
|https://bit.ly/3KLv9W0   |https://bit.ly/3ZpnYXE 
|https://bit.ly/3Zf3f9i   |https://bit.ly/3SEzV9H 

 
На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються 
до міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців.  
Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяців та будь-
яких перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні 
умови, через що родичі змушені постійно посилати їм їжу та особисті речі; 
Використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для 
власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються 
короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони РФ на 
звернення громадян ніяк не реагує. 

|https://bit.ly/3YcpRpG 

 
Окупаційні суди Сімферополя винесли незаконні вироки 26 кримськотатарським 
активістам, які прийшли підтримати своїх співгромадян, затриманих після обшуків. 

|https://bit.ly/3EPj4Ly 
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Незважаючи на існуючі ризики та репресії, українці Криму продовжують боротися за 
визволення своєї малої батьківщини. Активісти громадского руху «Жовта Стрічка» 
чинять опір у Севастополі, Феодосії, Сімферополі, Керчі, Саках, Ялті, Судаку, Бахчисараї. 
Будь-який акт непокори, хоч би яким він був малим, є потужним виступом проти 
окупантів та їхніх спроб стерти українську культуру та ідентичність. Нові графіті, плакати 
та жовті стрічки нагадують, що ЗСУ близько і Україна скоро повернеться до Криму. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3375   |https://t.me/yellowribbon_ua/3403 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3445   |https://t.me/yellowribbon_ua/3469 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3496   |https://t.me/yellowribbon_ua/3517 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3537   |https://t.me/yellowribbon_ua/3547 
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У Севастополі, Ялті та Сімферополі було проведено акцію з перетворення символів 
російського вторгнення «Z» на синьо-жовтий пісочний годинник, що означає 
наближення деоокупації. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3570 

 

           
 
 
 
 
   

 

 

ОПІР УКРАЇНЦІВ 
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 
 

Група Маріупольського Опору запустила флешмоб #Сніговий Опір Маріуполя, щоб 
продемонструвати окупантам, що мешканці міста чекають на звільнення. 

|https://t.me/andriyshTime/6650   |https://t.me/mrplsprotyv/8245 
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Рух цивільного спротиву «Жовта Стрічка» продовжує свою діяльність на захоплених 
територіях. 
Незважаючи на втому та тиск з боку окупаційної влади, активісти Мелітополя та Токмака 
розклеюють листівки проти насильницької паспортизації, спалюють екземпляри 
російських газет, щоб вкотре нагадати, що їхні міста є невід'ємною частиною України. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3337   |https://t.me/yellowribbon_ua/3381 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3433   |https://t.me/yellowribbon_ua/3470 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3504   |https://t.me/yellowribbon_ua/3579 
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Учасники руху «Жовта Стрічка» у Генічеську, Каховці, Новій Каховці, Голій Пристані 
протистоять російській культурній та інформаційній експансії, малюючи графіті та 
поширюючи жовту стрічку, яка стала символом солідарності та незламної волі до опору. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3342   |https://t.me/yellowribbon_ua/3438 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3490   |https://t.me/yellowribbon_ua/3360 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3511   |https://t.me/yellowribbon_ua/3531 

 

           
 

           
 

      
 
 
Учасники руху «Жовта Стрічка» у Маріуполі продовжують відстоювати свою свободу та 
незалежність.  
У місті було запущено флешмоб #річниця, де мешканці для вираження своєї незгоди з 
окупацією використовували патріотичні наліпки, прапорці з національною символікою. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3560   |https://t.me/andriyshTime/7061 
|https://t.me/andriyshTime/7069   |https://t.me/andriyshTime/7014 
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Активісти Енергодару, Пологів, Бердянська та Чернігівки продовжують бойкотувати 
російську окупаційну владу – поширюють плакати та флаєри з інформацією про те, чому 
паспорт РФ нелегітимний, клеять проукраїнські листівки.  
Рух опору просить підтримати боротьбу громадян в окупації, робити репости, 
розповідати про ініціативи руху родичам та друзям, які мешкають на тимчасово 
окупованій території України. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3367    |https://t.me/yellowribbon_ua/3413 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3476    |https://t.me/yellowribbon_ua/3454 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3586 

 

                
 

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

|https://t.me/dobrobat_in_ua/5354  

 

      
Робота волонтерів з ліквідації наслідків 

російського обстрілу 21 лютого 2023 року у смт Балабине Запорізької області  


