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ТЕРОР 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ОКУПАЦІЙНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ 

 
У газеті The New York Times було опубліковано розслідування, в якому описано факти 
пограбування культурної спадщини України російськими окупантами. 

  
 

 

… Вони завантажували 
такі шедеври, яких 

більше немає у світі, 
як сміття 

 
 
 
З Херсонського художнього музею з грубими порушеннями правил перевезення та 
пакування було вивезено понад 15 тисяч творів образотворчого мистецтва та 
унікальних артефактів, серед яких картини, книги, бронзові статуї, монети, кераміка, 
ювелірні прикраси. 
«Я – дочка офіцера, який виховав мене сильною, два тижні плакала. Ні, я не плакала, я 
ридала. Вони завантажували такі шедеври, яких більше немає у світі, як сміття», — каже 
директорка музею Аліна Доценко, яка пропрацювала у ньому 45 років. 
З Мелітопольського краєзнавчого музею вкрадено цінні предмети з колекції, що 
включає золоті вироби Скіфської імперії, виготовлені 2300 років тому.  
У Херсонському краєзнавчому музеї було розбито вітрини, з яких було грубо витягнуто 
багатовікові артефакти. 
Обстріли музеїв, їх розграбування, викрадення співробітників є спланованою атакою РФ 
на українську ідентичність, пам'ять та культуру.  

|https://nyti.ms/3JAoMEu  
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Російські війська не припиняють мародерство на тимчасово окупованих територіях.  
Так, у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози 
Херсонської області окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують 
порожні приміщення місцевих мешканців та виносять усю побутову техніку й меблі. 
В одному з населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила 
інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців з 
наступною т. зв. «націоналізацією». 

|https://bit.ly/3kQLZrt   |https://bit.ly/3WWSAOs 
 
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що російські окупанти стали 
активніше шукати представників українського опору – перевдягаються у цивільне, 
ходять ринками, дворами та супермаркетами, слухають, про що говорять люди. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1146  
 
Голова Луганської обласної військової адміністрації (далі – ОВА) Сергій Гайдай 
повідомляє, що мешканці Новопсковської громади Луганської області скаржаться на 
погрози з боку росіян за відмову відпускати дитину до школи.  
Якщо стає відомо, що дитина не бере участі у навчальному процесі за російською 
програмою, додому приїжджають представники окупантів та загрожують 
позбавленням батьківських прав. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8058  
 
Майже 1500 працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудового договору з 
окупантами, було заблоковано перепустки для проходу на станцію. 
Тим співробітникам, яких змусили підписати контракт, оголосили зниження заробітної 
плати, мотивуючи це тим, що підприємство на даний момент не працює. У зв'язку з 
нестачею кваліфікованих кадрів росіяни шукають нових працівників в РФ і готують 
житловий фонд для майбутнього персоналу шляхом т. зв. «націоналізації» квартир 
місцевих жителів, які виїхали. 

|https://bit.ly/3XTfc3I   |https://bit.ly/3WS1EnX 
 
 
Співробітники Служби безпеки України виявили ще одну російську катівню у 
звільненому селі Олександрівка в Миколаївській області, облаштовану на території 
приватного будинку.  
У її стінах окупанти насильно утримували та жорстоко катували місцевих жителів, які 
відмовилися з ними співпрацювати. 
Намагаючись «вибити» адреси учасників руху опору, росіяни душили ув'язнених 
поліетиленовими пакетами, били, застосовували електрошокер. Правоохоронцями 
було знайдено знаряддя тортур та встановлено імена потерпілих українців.  

|https://t.me/SBUkr/6413  
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За інформацією Генерального штабу Збройних сил України (далі – ЗСУ):  
 

• У Каховці Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг 
української гривні, здійснюють рейди по торгових точках і, в разі виявлення 
української валюти, загрожують вилученням не лише грошей, а й товару.  

 

• Через високу ефективність засобів вогневого ураження сил оборони, у 
Старобільську Луганської області росіяни посилили адміністративний та 
контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони 
місцевих мешканців. Особлива увага приділяється особам, які мають у списках 
номери абонентів українських операторів зв'язку. 

|https://bit.ly/3HMSuUj 
 
Співробітниками прокуратури спільно зі слідчими поліції у Харківській області було 
проведено ексгумацію тіл цивільних осіб, розстріляних у смт Борова Ізюмського району 
на другий день окупації населеного пункту.  
За даними слідства, 14 квітня 2022 року в Боровій російські військові з 
великокаліберного кулемета та стрілецької зброї розстріляли два евакуаційні автобуси 
з мирними жителями. Наразі встановлено загибель щонайменше дев'яти осіб, які 
живцем згоріли в автобусі. Тринадцятеро людей врятувалися і були доставлені до 
місцевої лікарні. 
У травні всіх загиблих поховав мешканець смт Борова. Останки тіл направлено на 
проведення судово-медичних експертиз. 

|https://t.me/pgo_gov_ua/8991  
 

      
 
 
У The New York Times було опубліковано статтю, що описує історії людей, які в останні 
дні перебування російської армії у Бучі стали жертвами п'яного солдата.  
Ввечері 27 березня, незадовго до початку комендантської години, російський 
військовий затримав на вулиці 75-річного вчителя Олександра Кривенка та, 
погрожуючи зброєю, змусив чоловіка шукати для нього алкоголь у будинках місцевих 
мешканців. 
У будинку 63-річного українського політика, колишнього народного депутата 
Олександра Ржавського, який пустив їх усередину та пригостив вином, російський 
солдат відкрив вогонь, застреливши Кривенка та Ржавського, і підірвав гранату, 
пошкодивши собі ногу. 

|https://nyti.ms/3wQoIbU 
 
З місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російськими окупантами було вивезено 
все медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. 
Медичні установи у зазначених містах окупаційна влада закриває всупереч раніше 
наданим обіцянкам. Персонал поставили перед фактом – переведення чи звільнення. 

|https://bit.ly/3YlW8uZ 
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Представники Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та 
експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 50-
річного чоловіка, який загинув від рук окупантів.  
За даними слідства, 6 березня 2022 року мешканець села Правдине Херсонської області 
їхав мопедом поблизу села. Дорогою він опинився поблизу колони російської техніки, 
за що його розстріляли військові РФ з автоматичної зброї. Тіло вбитого відправлено на 
судово-медичну експертизу.  

|https://bit.ly/3DB3R05 
 
 
 

 
ДЕПОРТАЦІЯ  
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 

 
 
 

Радниця-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я 
Герасимчук заявила, що до РФ з окупованих територій України незаконно було 
депортовано близько 14 тисяч дітей, з яких вдалося повернути лише 125. 

|https://life.pravda.com.ua/society/2023/01/17/252392 

 
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що українці, депортовані 
окупантами у бік Запоріжжя, безвісти зникають.  
Їх виганяють із будинків майже без речей, в одних тапках і змушують діставатися «сірої 
зони» пішки. У російських пропагандистських ЗМІ видворенню «диверсантів» 
присвячені окремі сюжети.  
Проте люди не доходять до переправи, де на них чекає українська сторона. 
Залишається невідомим, куди насправді відправляють українців. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1213  

 
 



 
 
 

 
6 

Інформаційний бюлетень  / /  01-31 січня 2023 

За даними видання «Верстка», російська влада вивезла не менше 14 дітей-сиріт віком 
до п'яти років з Херсона до дитячого будинку «Ялинка», розташованого в Сімферополі.  
Точне місцезнаходження дітей вдалося дізнатися за фотографіями, які опублікували на 
сайті «Усиновлення у Московській області». Фотографії супроводжувалися листами Діду 
Морозу, де діти коротко розповідали про себе. 14 листівок було підписано одним 
почерком і в кожній згадувалося, що дитина приїхала з Херсона. Усіх 14 дітей було 
сфотографовано в одних і тих же інтер'єрах дитячого будинку «Ялинка», який 
спеціалізується на роботі з дітьми з ураженнями центральної нервової системи, 
порушеннями психіки та поведінки, слуху, зору та з ВІЛ. 
Два роки тому в цьому будинку дитини спалахнув скандал через неналежний догляд 
персоналу за дітьми — кілька прийомних сімей розповіли, що забирали дітей із 
«Ялинки» з крайнім ступенем виснаження. 

|https://bit.ly/3HRuwZ4 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА ТА 
НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ  

 
В школах Старобільського району Луганської області вчителі перевіряють гаджети дітей 
для виявлення проукраїнської позиції.  
Смартфони оглядають раз на тиждень в усіх класах. В одному із навчальних закладів 
перевіркою займається особисто директор. Він переглядає всі месенджери, соціальні 
мережі, історію браузера, YouTube та TikTok. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8237 
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Пропагандистський канал «Оплот ТВ» показав репортаж, знятий у школі №27 
Маріуполя, де трупою Донецького академічного обласного драматичного театру було 
зіграно спектакль «Душа солдатська й доля» за поемою О. Твардовського «Василь 
Тьоркін».  
Під час інтерв'ю з одним із акторів він заявив, що вибух у театрі 16 березня був 
спланованою акцією ЗСУ. 
Того дня внаслідок бомбового авіаудару російської армії будівля театру була 
зруйнована. Загинуло майже 300 осіб, які використовували споруду як укриття. 

|https://t.me/andriyshTime/6206  

 

 
 
 
За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, т.зв. «Міністерство освіти та науки 
ЛНР» направило керівникам «адміністрацій» міст та районів, а також підвідомчим 
освітнім організаціям відповідний документ, в якому, зокрема, радять вилучити із 
фондів шкільних бібліотек на території окупованої Луганської області книги зі списку із 
365 позиціями.  
Це – художня література, книги з історії, біографії, есе, що стосуються України. 
Рекомендують прибрати літературу про Голодомор в Україні, підручники та довідники 
з історії України, комікси, публіцистику, видану після 2014 року, книги із серії «Знамениті 
українці», художню літературу про «події періоду новітньої історії» в Україні та на 
Донбасі. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8137 

 
У батьківські чати шкіл Новопскову Луганської області надійшли чергові нагадування від 
класних керівників про необхідність змусити дітей вивчити слова гімну РФ для співу на 
шкільних лінійках по понеділках. 
Як повідомляють жителі громади, такі сповіщення вони отримують регулярно. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8269 

 
Вночі, під час комендантської години у Мелітополі було демонтовано пам'ятник 
українському поетові Тарасу Шевченку. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1187 
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В Маріуполі влаштували концерт для російських військових, де виступали діти з 
місцевих шкіл.  
Батьків попередили, що будь-яка незгода чи опір може закінчитися затриманням та 
«підвалом». 

|https://t.me/andriyshTime/5757 

 

      
 
 
У Мелітополі місцеві колаборанти оголосили, що мають намір перейменувати вулиці, 
названі на честь «українських нацистських ідеологів».  
З опублікованого списку перейменувань випливає, що такі назви як Єврейська, Садова, 
Вишнева, Локомотивна, Кримська є нацистськими. Вулиці, названі на честь князя 
Ярослава Мудрого, гетьманів Орлика, Дорошенка, Сагайдачного, академіка Патона, 
режисера Довженка, а також на честь радянського льотчика Амет-Хана Султана і 
генерала Петрова, який обороняв Одесу від гітлерівців у 1941 році, також буде 
перейменовано.  

|https://t.me/kazansky2017/5482  
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На центральній алеї найстарішого парку Маріуполя, який має назву «Алея класиків», 
встановили погруддя Леніна.1  

|https://t.me/andriyshTime/5622 

 
На чергову класну годину «Розмови про важливе» у школі №5 Маріуполя було 
запрошено російських військових. 2 

|https://t.me/andriyshTime/6047 

 

1|      2|  
 
 
 
 

 
ГУМАНІТАРНА 
СИТУАЦІЯ 
В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ  

 
У Маріуполі окупаційна влада почала видавати ордери з укладанням договорів оренди 
на т. зв. «безхазяйні» квартири, чиї власники не зареєструвалися у т. зв. «ДНР». 
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко нагадує жителям міста, 
що ці квартири належать маріупольцям, які перебувають в евакуації, і, в разі 
необхідності заселитися у чуже житло, просить дбайливо ставитись до майна.   

|https://t.me/andriyshTime/5763 

 
На картонно-тарний комбінат до Рубіжного Луганської області приїхали кілька фур, а 
також доставлені навантажувачі та автокран. 
Демонтуються три агрегати з виробництва паперу. Це сучасне компактне обладнання, 
яке є простим у налаштуванні та використанні. Як кажуть співробітники, обладнання 
прямуватиме на Кубань, де є аналогічний завод. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8197 
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Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко коротко описав 
умови навчання дітей у школах Маріуполя: 
 

• Працює шістнадцять шкіл; навчання проходить у дві зміни. Наймолодші діти 
середньої школи (з 4 класу) навчаються у другу зміну та закінчують навчання 
близько 19.00. Старші класи та початкова школа навчаються у першу зміну. 
 

• Навчання у школах (крім трьох відремонтованих та показових шкіл) 
проходить не так у класах, як у коридорах. Фізичних перегородок немає, 
тому кілька класів в одному коридорі на відстані витягнутої руки навчаються 
різним предметам одночасно. 
 

• Головний акцент у навчанні робиться на історії РФ та російській мові. 
Українська мова з 2023 року доступна як «рідна» або «іноземна» за 
особистим зверненням батьків. Враховуючи реалії тотального контролю та 
репресій бажаючі відсутні. 
 

• Кожен тиждень починається у школі з виконання російського гімну та 
класного уроку «Розмови про важливе».  
 

• Теми для пропагандистських уроків розроблено «управлінням освіти» 
окупантів без права коригування. Усі сценарії культурно-масових заходів у 
школах, включаючи навіть новорічні свята, мають бути узгоджені з 
відповідним підрозділом т. зв. «МГБ ДНР». За це відповідає директор та 
завуч, у разі порушення – звільнення та затримання.  
 

• Харчування організовано у шести школах із шістнадцяти. В інших школах його 
немає навіть на рівні сухого пайку. 

 
|https://t.me/andriyshTime/5840 

 
Через активне знесення пошкоджених обстрілами будинків у Маріуполі та відсутність 
організації вивезення особистих речей мешканці міста вивішують плакати, в яких 
виступають проти демонтажу їхніх будинків. 
Також у соціальних мережах поширюються повідомлення, в яких маріупольці 
скаржаться на хамське ставлення з боку «адміністрації», загрози при відмові виїжджати 
з будинків, відведених під знесення, ненадання транспорту для переїзду. 

|https://t.me/andriyshTime/5582 
|https://t.me/andriyshTime/5792  
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Ситуація з охороною здоров'я у Маріуполі для цивільних осіб погіршується  
 

• На все місто працює лише один лікар-ендокринолог, який веде прийом з 
9.00 до 13.00. 
 

• У місті функціонує одне ЛОР-відділення з обмеженою кількістю місць, що 
знаходиться у лікарні інтенсивної терапії. У той же час на базі працюючих 
стаціонарів розгорнуті військові госпіталі. Як наслідок - вичерпування запасів 
плазми та крові, нестача ліжко-місць для цивільних осіб. 
 

• Жителям міста можуть відмовити у лікуванні/обстеженні, якщо вони не 
мають  «державного» медичного страхування, яке можна оформити лише за 
наявності російського паспорта.  

|https://t.me/andriyshTime/6272 

 
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє, що росіяни організували масові 
рейди по торгових об'єктах з метою виявлення фактів гривневих розрахунків із 
населенням.  
Вимога окупантів встановлювати цінники лише у рублях призвела до переходу 
населення до безготівкової оплати. Росіяни вилучають термінали та загрожують 
штрафними санкціями, але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються 
лише супермаркети, на ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати 
гривню, зокрема, на банківську картку. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7896 

 
У Біловодській громаді Луганської області окупанти змушують аграріїв звільняти ангарні 
приміщення для заселення у них російських солдатів. 
На базі сучасної Біловодської центральної районної лікарні тепер розташований 
військовий шпиталь із величезною кількістю поранених окупантів. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/7839 

 
У Маріуполі не зменшуються черги у пунктах роздачі гарячих обідів.  
У зв'язку зі складною гуманітарною ситуацією затверджено графік видачі хліба. 

|https://t.me/andriyshTime/5777 
|https://t.me/andriyshTime/5960 
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Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомляє, що з 1 січня 
2023 року стає обов'язковим отримання російських паспортів усім вчителям, медичним 
працівникам, поліцейським та працівникам «державних» структур.  
З 1 березня неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю на території 
Маріуполя без російського паспорта. Також відповідну акредитацію у т. зв. «ДНР» 
мають пройти спеціалісти в галузі юриспруденції (судді, адвокати, юристи).  

|https://t.me/andriyshTime/5765 

 
Відомі випадки видачі прострочених товарів у складі гуманітарних наборів.  
У маріупольському гуманітарному центрі «Яблучко» пенсіонерам видали тушонку, 
термін придатності якої закінчився у листопаді 2022 року. Усередині тушонка мала 
запах протухлості та гнилий присмак. 

|https://t.me/andriyshTime/6213 

 

      
 
 

 
СИТУАЦІЯ  
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
Продовжується примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій у 
правове поле РФ. У Горлівці Донецької області скорочено термін видачі паспортів 
російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних 
знаків та посвідчень водіїв зразків РФ. 

|https://bit.ly/3JAq42i 

 
За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на Алчевському металургійному 
заводі не допускають до роботи співробітників, які не мають російського паспорта. 
Перед працівниками комбінату стоїть вибір – розпочати його оформлення чи 
звільнитися.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/8198  
 

Міське комунальне підприємство «Луганськелектротранс» поінформувало про свою 
ліквідацію. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/8037 
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Активісти руху «Жовта Стрічка» не зупиняються та продовжують розповсюджувати 
листівки, розвішувати жовті стрічки у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську, 
нагадуючи росіянам, що вони на українській землі. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3258    |https://t.me/yellowribbon_ua/3101 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3084    |https://t.me/yellowribbon_ua/3212 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3032 

   

           
 

      
 
 

У т.зв. «ЛНР» та «ДНР» було «прийнято» закони «Про систему виборчих комісій, комісій 
референдуму в ЛНР/ДНР», якими встановлюються порядок формування, діяльності та 
повноваження виборчих комісій, що формуються на території т. зв. «ЛНР»/«ДНР» для 
підготовки та проведення виборів та референдумів різного рівня. 

|https://dnr-news.ru/politics/2023/01/18/214318.html 
|https://bit.ly/3HshjEP 

  
 
За даними Генерального штабу ЗСУ: 
 

• У Горлівці Донецької області окупанти змушують працівників місцевих т. зв. 
«республіканських» підприємств отримувати паспорти РФ. У разі невиконання 
вимог до 1 березня 2023 року працівників буде звільнено. 
 

• Триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, в 
окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для 
поповнення втрат у живій силі російських військових, зокрема, за рахунок 
співробітників т. зв. «МНС». 
 

• У Горлівці під час чергового рейду було примусово мобілізовано до 30 осіб, 4 з 
них – особи з інвалідністю. Після дводенної підготовки на полігоні їх направили 
до однієї з військових частин російських окупаційних військ. 

|https://bit.ly/3l35htW   |https://bit.ly/3DB4A1j 
|https://bit.ly/3DuX73F 
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Активісти руху «Жовта Стрічка» у Феодосії, Євпаторії, Ялті, Севастополі, Сімферополі, 
Керчі, незважаючи на репресії з боку російської окупаційної влади, продовжують 
проводити численні рейди вночі, розклеюючи листівки та малюючи патріотичні графіті.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/3184     |https://t.me/yellowribbon_ua/3120 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3063     |https://t.me/yellowribbon_ua/3052 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3263     |https://t.me/yellowribbon_ua/3131 
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Окупанти продовжують використовувати Кримський півострів для «інтеграційних 
процесів» новоокупованих територій. 
Музею-заповіднику «Херсонес Таврійський» було передано оперативне 
господарювання заповідника «Кам'яна могила» в Запорізькій області. 

|https://bit.ly/3WWUMpa 

 
У Бахчисарайському районі кримськотатарською мовою розповсюджуються листівки 
проєкту «Хочу жити»: над QR-кодом, який веде на сайт проєкту, написано «Допоможіть 
Криму позбутися окупантів, поширюйте новину серед друзів та близьких». 

|https://bit.ly/3WY6wYF 

 
За інформацією Генерального штабу ЗСУ: 
 

• У Джанкойському районі Автономної республіки Крим окупанти провели 
обшуки у будинках понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили шість 
арештів «за підозрою у підготовці диверсій та терактів».  
 

• У Севастополі IT-фахівцям, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали 
броню від мобілізації, почали надходити виклики у військові комісаріати. 
 

• У Криму до кінця січня всі т. зв. «державні» та приватні установи мають подати 
списки осіб на броню військовим комісаріатам. Наступна масова хвиля 
мобілізації запланована на кінець лютого.  

|https://bit.ly/3DzaCzI    |https://bit.ly/3XUBDFG 
|https://bit.ly/3wP7z2A 

 
Представництво Президента України в Автономній республіці Крим повідомляє: 

 

• У кримських навчальних закладах окупанти продовжують «увічнювати» 
загиблих на війні російських військових: у Гвардійському хочуть поставити 
пам'ятник, у школі мистецтв Червоногвардійського району встановили парту та 
пам'ятну дошку учаснику т. зв. «спеціальної військової операції». 
 

• Окупанти залучають дітей писати листи «підтримки» для російських солдатів, 
які воюють проти України. 
 

• У Сімферополі вулицю назвали на честь «десантників, які загинули за 
незалежність Донбасу», у Джанкої відкрито меморіальні дошки ще двом 
солдатам РФ, у Євпаторії – сквер «на честь героїв СВО».  

|https://bit.ly/3RoQtBO 

 
 
     

 

 

ОПІР УКРАЇНЦІВ 
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 
 

У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі збільшується кількість активістів руху «Жовта 
Стрічка», які, незважаючи на репресії, російські патрулі та обшуки продовжують 
боротися проти окупації. 
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Окрім розклеювання листівок та нанесення проукраїнських графіті, активісти 
розповсюджують флаєри з QR-кодом, який перенаправляє на статтю «Як уникнути 
отримання російського паспорта?». 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3205    |https://t.me/yellowribbon_ua/3229 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3069    |https://t.me/yellowribbon_ua/3170 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3143    |https://t.me/yellowribbon_ua/3107 

 

                
 

      
 
     
У Генічеську та Скадовську жителі ігнорують російську паспортизацію та поширюють 
матеріали, спрямовані на її бойкот. 
Багато вулиць міста прикрашають жовті стрічки та листівки з нагадуванням окупантам, 
що українці ніколи не здадуться. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3179     |https://t.me/yellowribbon_ua/3152 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3094     |https://t.me/yellowribbon_ua/3219  

|https://t.me/yellowribbon_ua/3044 
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У Новій Каховці активісти руху «Жовта Стрічка» продовжують чинити опір окупації, 
розповсюджуючи проукраїнські листівки та малюючи патріотичні графіті. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3254    |https://t.me/yellowribbon_ua/3077 
|https://t.me/yellowribbon_ua/3237 

 

      
 

                
 
 
Літера «Ї» та жовта стрічка стали справжніми символами української непокори на 
окупованих територіях.  
Група опору в Маріуполі запустила челендж «Спротив крейдою», закликавши 
звичайних жителів міста маркувати крейдою місця проживання окупантів та 
колаборантів.  

|https://t.me/andriyshTime/6207   |https://t.me/yellowribbon_ua/3201 
|https://t.me/mrplsprotyv/6456     |https://t.me/yellowribbon_ua/3165 
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У Мелітополі було влаштовано нічне світлове 
шоу поряд із будівлею окупаційної адміністрації 
на підтримку ЗСУ. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/3278 

 
 
 
 
 
 
 
 
Житель Люботина, ветеран російсько-української війни, колишній учасник АТО Микола 
Каракаптан після того, як його не взяли на фронт через вік, став допомагати військовим, 
виготовляючи їм у своєму гаражі пічки.  
Матеріали, необхідні для роботи, йому привозять знайомі. На виготовлення однієї 
буржуйки Каракаптана йде один день. За 3,5 місяці він уже зробив близько 20 печей. 
Найбільшою складністю чоловік називає відсутність світла. Готові печі, які захисники 
прозвали між собою «каракаптанками», бійцям відвозять волонтери. 

|https://bit.ly/3YeZXlx 

 

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

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

 
 

       
Робота волонтерів із розбору завалів будинку в Чернігові, 

на який у березні 2022 року впав збитий російський літак СУ-34 

 
 


