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ВІДНОВЛЕННЯ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ  
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІСЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ 
 

До Херсонської області було відправлено більше 200 систем «Starlink».  
Частину терміналів було передано пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним 
службам. Фахівцями операторів мобільного зв’язку було відновлено роботу 68 базових 
та 3 пересувних станцій мобільного зв’язку. У місті було відновлено роботу першого 
магазину Vodafone. 

|https://t.me/khersonskaODA/1754   |https://t.me/khersonskaODA/1786  
|https://t.me/khersonskaODA/2160  

 

 
 
 
Стабільне водопостачання в Херсоні відсутнє.  
Для технічних цілей мешканці вимушені набирати воду із Дніпра. Також місцеві 
волонтери ще до визволення міста організували набір із річки цистернами. Люди 
набирають з них воду каністрами та бідонами, потім несуть її по домівках, роблячи іноді 
по кілька «рейсів» до пунктів роздачі. Задля забезпечення херсонців питною водою в 
місті організований її підвіз за графіком. 
Було відновлено водопостачання на залізничному вокзалі Херсона та в квартирах 
мешканців будинків, що розташовані поряд із ним.  

|https://t.me/khersonskaODA/1815   |https://bit.ly/3OT2TAA 
|https://bit.ly/3ETMl70  
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16 листопада в Херсоні запрацював мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх 
справ України, який почав реєструвати та видавати втрачені документи водіїв та 
техпаспорти на автомобілі.  
Також почав працювати мобільний центр міграційної служби, яка презентувала проєкт 
із повернення додому насильно вивезених городян— їм після перевірки видаватимуть 
нові паспорти. 

|https://bit.ly/3ETMl70 

 
До медичних закладів Херсону надходить гуманітарна допомога з боку міжнародних 
організацій, благодійних фондів, від обласних військових адміністрацій інших регіонів 
України. 
 

• В Херсонську обласну клінічну лікарню  доставили  генератор  потужністю 
400 кВт, обладнання для реанімаційного відділення – монітори, 
високочастотні хірургічні інструменти, матеріали для перев’язування ран та 
інші медичні вироби. Також заклад отримав пересувний рентгенапарат, 3 
електрокардіографи та ультразвукову систему. 
 

• Херсонський обласний онкологічний диспансер отримав 3 тонни 
гуманітарної допомоги у вигляді харчових продуктів, медикаментів, газових 
плит та радіаторів. 

 

• Генератори різних потужностей були доставлені до міської лікарні 
Лучанського, дитячої обласної клінічної лікарні, обласного центру служби 
крові, міської клінічної лікарні імені Тропіних. 

 

• До Херсонського обласного територіального центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф були відправлені 8 сучасних автомобілів 
швидкої допомоги. Також центр отримав 10 комплектів системи «Starlink».  

 

• Організація project HOPE Ukraine надала по одному електрогенератору у 
Херсонський обласний онкологічний диспансер, Херсонський обласний 
заклад з надання психіатричної допомоги та у Херсонську обласну 
інфекційну лікарню імені Горбачевського. 

|https://t.me/khersonskaODA/1813   |https://t.me/khersonskaODA/1756 
|https://t.me/khersonskaODA/1922   |https://t.me/khersonskaODA/2035  
|https://t.me/khersonskaODA/2062   |https://t.me/khersonskaODA/2073 

|https://t.me/khersonskaODA/2171  
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26 листопада у Херсоні було розпочато подачу електропостачання.  
Першочергово світло подається на об’єкти критичної інфраструктури міста, надалі – 
побутовим споживачам. Для відновлення електропостачання на Херсонщині працює 25 
бригад – це 147 робітників та 56 одиниць техніки. Вже наступного дня 
електропостачання було відновлено для 17% споживачів, за чотири дні – для 65%. 

|https://t.me/khersonskaODA/2074   |https://t.me/khersonskaODA/2169  

 
У Херсоні відновлюють роботу відділення державних банків.  
З 16 листопада мешканці вже можуть скористатися банківськими послугами від 
«Ощадбанку» та «ПриватБанку». Також до міста повертається «Укрексімбанк». 

|https://t.me/khersonskaODA/1762   |https://t.me/khersonskaODA/2029  

 
19 листопада до деокупованого Херсону прибув перший поїзд з Києва - «Потяг до 
перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово 
окупованих територіях.  
Залізничне сполучення з Херсоном було відновлено за тиждень після звільнення. Потяг 
курсуватиме по парних числах, а повертатиметься назад – по непарних. 

|https://bit.ly/3itD4eh 

 

      
 
 
З 17 листопада відновив свою роботу автозаправочний комплекс «ОККО».  
Поставки пального налагоджені, нафтопродукти завозитимуть у Херсон щодня. 

|https://t.me/khersonskaODA/1785 

 
У Херсоні запрацювали перші Пункти Незламності.  
Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, 
зарядити телефон, скористатися Інтернетом. Також на Херсонщині працюють центри 
гуманітарної допомоги, де люди отримують продукти харчування та речі першої 
необхідності. 

|https://t.me/khersonskaODA/1831   |https://t.me/khersonskaODA/2022 
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У Херсоні працюють вже 6 відділень «Укрпошти», де мешканці міста можуть отримати 
фінансові, логістичні та поштові послуги. Також відновила свою роботу поштово-
вантажна компанія «Нова пошта». 

|https://t.me/khersonskaODA/1787 

 
Проводяться роботи з демонтажу зруйнованого мосту дорогою Херсон – Миколаїв, 
одночасно йде облаштування двох тимчасових об’їздів.  
Для виконання робіт задіяно 25 спеціалістів та 14 одиниць техніки. 

|https://t.me/khersonskaODA/2063  

 
Звільнені населені пункти Херсонської області постійно отримують гуманітарну 
допомогу від інших регіонів України.  
Харчові продукти, питна вода, засоби гігієни, побутова хімія, медикаменти, теплий одяг, 
ковдри, генератори, пічки для обігріву приміщень, будівельні матеріали, інструменти 
надходять від Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, 
Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, 
Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської 
областей. Також гуманітарну допомогу для Херсонської області збирають міжнародні 
організації, зокрема агенції ООН, USAID. 

|https://t.me/khersonskaODA/1985   |https://t.me/khersonskaODA/1966  
|https://t.me/khersonskaODA/1951   |https://t.me/khersonskaODA/1942 
|https://t.me/khersonskaODA/1868   |https://t.me/khersonskaODA/1863 
|https://t.me/khersonskaODA/1847   |https://t.me/khersonskaODA/1819 
|https://t.me/khersonskaODA/1812   |https://t.me/khersonskaODA/2002 
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20 листопада в Херсоні був відкритий перший магазин мережі «АТБ». В найближчому 
майбутньому планується відкриття двох магазинів мережі «Сільпо».  
Свою роботу в місті поновив магазин «Розетка».  
Відтепер херсонці знову можуть робити покупки онлайн та отримувати свої 
замовлення. В місті працює точка видачі товарів, де можна підзарядити свої ґаджети, а 
також придбати товари – продукти та засоби гігієни, обігрівачі та плити, дрібну побутову 
техніку та аксесуари, корм для тварин. 

|https://t.me/khersonskaODA/1903   |https://t.me/khersonskaODA/1944 
|https://t.me/khersonskaODA/1997 

 

 
 
 
Легендарний волонтер Херсона, 75-річний Григорій Янченко повернувся до рідного 
міста після його звільнення.  
Понад півроку «дядько Гриша» провів в окупації, збираючи кошти для українських 
захисників та підтримуючи херсонців патріотичними піснями. У вересні через погрози 
чоловік був змушений евакуюватися до Запоріжжя1. 

|https://bit.ly/3ONMzRX 

 

 
 
 
 
 
  
 

___________________  
1 Історія Григорія Янченка вже висвітлювалася у випусках бюлетеня «Життя в окупації» 

з оглядом подій з 1 по 15 липня та з 16 по 30 вересня 
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ТЕРОР 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА  
ОКУПАЦІЙНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

 
Прокуратурою Херсонської області спільно зі слідчими поліції проведено комплексний 
огляд місця скоєння російськими окупантами чергового воєнного злочину, пов'язаного 
з умисним убивством цивільного населення. 
За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації села Правдине Херсонського 
району російські військовослужбовці розстріляли в будинку сімох цивільних осіб, після 
чого будинок було підірвано. Це були працівники фірми, що охороняли поблизу села 
зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. За даними слідства, інформатор 
повідомив російські сили, що вони передають інформацію українським військовим, за 
що були вбиті. 
Загиблих було поховано поблизу місця події, батьки дівчини поховали її на місцевому 
кладовищі. Їхні ексгумовані тіла були знайдені зі зв'язаними руками та зав'язаними 
очима. Усіх було застрелено з близької відстані у потилицю. 

|https://bit.ly/3B1G08q 
|https://nyti.ms/3FhGYjx 

 

       
 

        
 
 
У німецькому виданні Der Spiegel вийшла стаття, автори якої окрім іншого порушили 
тему тортур цивільних осіб та описали ситуацію, що сталася з 65-річним Володимиром 
Сердюком, колишнім легкоатлетом на пенсії. 
Наприкінці серпня чоловік був у будинку свого сина, який нині служить у складі ЗСУ, 
коли у двері почали голосно стукати співробітники ФСБ у масках в пошуках сина 
Володимира. 
 



 
 
 

 
8 

Інформаційний бюлетень  / /  16-30 листопада 2022 

Сердюка доставили до двоповерхової будівлі, в якій незаконно утримували цивільних 
осіб. У камері на верхньому поверсі були замкнені вісім чоловіків, яких змушували 
заучувати гімн РФ, вставати щоразу, коли відчинялися двері, і кричати «Слава Росії», 
«Слава Путіну», «Слава Шойгу». 
За два дні після затримання охоронці відвели Сердюка до підвалу на допит. Вони знали, 
що його син — ветеран війни та вимагали сказати, де зараз він перебуває, погрожували. 
Через побої дубинками і батогом тіло Володимира було червоним і синім від сідниць 
до колін. За словами чоловіка, до його статевих органів прикріплювали два електроди 
та підключали їх до генератора, через що Володимир відчував страшний біль. 
Незважаючи на те, що окупанти погрожували продовжити тортури наступного дня, 
днем пізніше Володимира Сердюка відпустили. 

|https://bit.ly/3VFl0w7 

 
22 листопада у Каховському районі Херсонської області російськими військовими було 
викрадено батька та сина, Анатолія та Олександра Прокопчуків під час їхньої роботи в 
гаражі.  
Вони були вивезені у напрямку сусіднього села Райське автомобілем їхнього друга. 
Мотиви викрадення чоловіків російськими окупантами невідомі. Одразу після 
зникнення батька та сина їхні рідні та друзі розмістили у соціальних мережах 
оголошення про розшук. 
26 листопада Прокопчуків знайшли розстріляними у лісі під Новою Каховкою. Анатолій 
був дияконом помісної Церкви християн віри євангельської, батьком сімох дітей. Його 
загиблому синові Олександру було 19 років. 

|https://bit.ly/3gQFiEm 

 
На Херсонщині було виявлено чергову в'язницю окупантів. 
Під час огляду приміщень правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на 
ознаки тортур. За свідченнями постраждалих, під час допиту їх прив'язували до стільця 
та били трубами. Обличчя росіян завжди були закриті масками. 
Було встановлено факти одночасного перебування у тюремних камерах чоловіків та 
жінок. Є докази, що в окремому приміщенні тримали неповнолітніх підлітків. 
У кожній камері цієї в'язниці були встановлені відеокамери для цілодобового 
спостереження за утримуваними особами. За словами колишніх ув'язнених, відеозапис 
здійснювався зі звуком, оскільки щойно бранці розпочинали розмови про жахи окупації 
до них у камери миттєво вдиралися люди в масках і починали їх бити.  

|https://t.me/dmytro_lubinetzs/1180 
|https://t.me/dmytro_lubinetzs/1181 

 

           
    
 
 



 
 
 

 
9 

Інформаційний бюлетень  / /  16-30 листопада 2022 

Видання The Guardian з посиланням на заяви місцевих жителів повідомило, що 
окупанти використовували сміттєзвалище в Херсоні для спалювання трупів – ймовірно, 
своїх загиблих товаришів. 
Співрозмовники видання розповіли, що бачили, як на звалище приїжджали вантажівки 
із чорними мішками, які згодом спалювалися. При цьому в повітрі відчувався різкий 
запах паленого волосся. При в'їзді на сміттєзвалище було встановлено блокпост, 
місцевих жителів до його території не підпускали. 

|https://t.me/uniannet/80958 

 
Правоохоронні органи розслідують черговий воєнний злочин, скоєний російськими 
військовослужбовцями.  
У березні 2022 року під Херсоном вони розстріляли автомобіль із двома цивільними 
особами та переїхали його танком. Під час проведення слідчих дій на транспортному 
засобі було зафіксовано понад 50 вхідних та вихідних отворів. Правоохоронці 
встановили можливе місце погребіння загиблих, яких ховали місцеві жителі. Тіла 
ексгумують для проведення необхідних експертиз.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/53491 

 
Чергова катівня була облаштована в ізоляторі тимчасового тримання Херсона. 
У підвальному приміщенні херсонців, які відмовилися співпрацювати з окупантами, 
били, катували ударами електричного струму.  
Також в ізоляторі було виявлено цілий склад із награбованою побутовою технікою, яку 
росіяни збиралися забрати з собою. 
Журналісти ВВС поспілкувалися з жінкою, чоловіка якої було вбито в ізоляторі за 
партизанську діяльність. Під час обшуку російські військові знайшли в будинку 
подружжя зброю, за що чоловіка було сильно побито. 
Мешканці будинку навпроти ізолятора бачили, як із будівлі виносили загорнуті тіла, які 
пізніше забирав сміттєвоз. Херсонці, яким вдалося звільнитися з полону, говорили, що 
найстрашнішим для них було чути несамовиті крики людей, яких катували.   

|https://t.me/khersonskaODA/1924  
|https://www.bbc.com/russian/media-63665810  

 

 
 

 
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що у деокупованій 
Херсонській області вже виявили 63 тіла людей, закатованих окупантами. 
Він зазначив, що вже порушено 436 проваджень за результатами виявлення перших 
ознак воєнних злочинів окупантів, в області виявлено 11 місць несвободи, де 
незаконно утримували цивільних осіб. Відомо, що у чотирьох із цих місць людей точно 
катували.  

|https://bit.ly/3AXO3TG 
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Журналісти Washington Post, поспілкувавшись із жителями Херсона, вважають, що Росія 
розгорнула в місті таку масштабну систему в'язниць, якої не було в десятках інших міст 
та сіл, раніше звільнених ЗСУ.  
Жителів Херсона заарештовували за звинуваченням у приналежності до партизанів, за 
патріотичні татуювання, за фото поблизу російських військ, за гасло «Слава Україні».  
64-річного чоловіка було затримано та побито молотком за те, що 8 років тому він брав 
участь у боях на сході України. Місцевого священика було заарештовано та вивезено до 
Криму. У червні викрали мера Ігоря Колихаєва, про місцезнаходження якого досі нічого 
не відомо. 
Багато респондентів розповідали, що їх чи їхніх родичів/друзів/знайомих відвозили до 
сірої бетонної будівлі на півночі міста – колишньої виховної колонії для неповнолітніх. 
У полоні херсонців били, катували електричним струмом по геніталіях та сосках. Щоб 
отримати їжу, ув'язнених змушували говорити "Слава Путіну" або "Слава Росії". Тих, хто 
відмовлявся, били електрошокером. 
Десятки людей шукають своїх рідних та близьких, які зникли безвісти - з наближенням 
української армії до міста багатьох бранців відвезли до Криму чи на лівий берег Дніпра.  

|https://wapo.st/3imuduZ 

 
Російськими окупантами перед відступом з Херсона було розграбовано культурну 
спадщину міста. 
З обласного музею імені Олексія Шовкуненка було вивезено близько 80% унікальних та 
цінних експонатів. З обласного краєзнавчого музею було вкрадено колекції виставкової 
зброї та дорогоцінних металів.  

|https://t.me/khersonskaODA/1860 
|https://t.me/uniannet/80816 

 

      
 

      
 

 
Окупанти масово звозять на тимчасово захоплені території своїх поліцейських, яких 
лише за останній місяць збільшилось на 10 тисяч. 
За даними Центру національного спротиву, загальна цифра становить 52 тисячі. На 
окупованих територіях росіянами створено спеціальні групи з пошуку та виявлення 
членів українського підпілля. 

|https://bit.ly/3UgcBhK 
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За фактом підриву у Херсоні російськими військовими телевізійної вежі було відкрито 
кримінальне провадження. 
За даними правоохоронців, росіяни під час відступу заклали сім вибухових зарядів в 
опорну частину телевежі, п'ять із яких здетонували. Вибухотехніки оглянули місце, 
вилучили ще близько 50 кг тротилу та 90 м детонуючого кабелю. Також було знайдено 
документи окупантів, графіки їхніх чергувань та інші речові докази. 

|https://www.facebook.com/watch/?v=5131353680300214 

 
Перед відступом російських військовослужбовців із Херсона ними було пограбовано 
головне відділення ПриватБанку – були розкриті всі скриньки та викрадені цінні речі. 

|https://t.me/AFUStratCom/10011  

 
За попередніми даними, окупанти готують тотальну мобілізацію на знов окупованих 
територіях. 
За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, на блокпості у Василівці не 
випускають у бік Запоріжжя чоловіків, які або не мають військового квитка, або мають 
військовий квиток, що підтверджує придатність до служби. 
Паралельно йде вербування ув'язнених місцевих в'язниць у військові формування РФ. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/958  

 
Архангельську загальноосвітню школу Херсонської області під час окупації було 
перетворено на казарму росіян. 
Майно школи було розбито та розграбовано. Було вкрадено всі ноутбуки, принтери, 
вогнегасники, проектор. Окупанти залишили по собі сміття, порожні пляшки з-під 
алкогольних напоїв, фекалії. 

|https://www.youtube.com/watch?v=v0m6XdMGin4  
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ГУМАНІТАРНА 
СИТУАЦІЯ 
У МАРІУПОЛІ 

 
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко виклав фото, зроблені 
днями місцевими мешканцями обласної лікарні інтенсивного лікування. 
На фотографіях зображено людей похилого віку, які по кілька днів чекають надання 
медичної допомоги, у тому числі, перебуваючи в коридорах медичного закладу. Деяких 
людей похилого віку привозять із їхніх розбитих осель, одна жінка четверту добу живе 
у приймальному відділенні через те, що її будинок знесений і їй нікуди йти. 
Опубліковані фотографії викликали резонанс, через що головного лікаря лікарні було 
звільнено. На його місце було призначено громадянку РФ, жінку 83 років. 

|https://t.me/andriyshTime/4550 
|https://t.me/andriyshTime/4621  

 

      
 

      
 
 
У населених пунктах Маріупольського району складається катастрофічна ситуація з 
гуманітарним забезпеченням.  
До окупації мешканці сіл на узбережжі Азовського моря цілий рік могли жити коштом, 
заробленим влітку завдяки туристам. Цього літа всі мешканці узбережжя залишилися 
без доходу. Роботи у селах немає, тож люди перебувають на межі виживання.  
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За гуманітарною допомогою шикуються величезні черги, проте надається вона не так 
часто і на всіх її не вистачає. 

|https://t.me/andriyshTime/4656  

 

 
 
 
У Маріуполі через брак житла окупаційна адміністрація почала звертатися до 
мешканців міста через свої комунальні служби щодо надання росіянам житла в оренду.  
На сьогоднішній день у місті вже близько 30 тисяч цивільних окупантів та очікується їх 
збільшення до 50 тисяч до кінця року. 
За словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, для 
розселення в місті російських військових починається примусове відкриття 
«безхазяйних» квартир, тобто тих, що належать виїхавшим маріупольцям. Андрющенко 
повідомляє, що мешканців міста, які у таких квартирах проживають за дозволом 
власників, планують виселяти.  

|https://t.me/andriyshTime/4517 
|https://t.me/andriyshTime/4557  

 
Жителі Маріуполя продовжують мерзнути у своїх неопалюваних оселях. 
Вікна в квартирах затягнуті плівкою при тому, що температура на вулиці опускається 
нижче нуля.  

|https://t.me/mariupolrada/11841  
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ПРОПАГАНДА ТА 
НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ 

 
Указами президента РФ тимчасово окупованим містам Маріуполь та Мелітополь було 
присвоєно «почесні звання «Город воинской славы» з обґрунтуванням «за мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества». 
Містам Луганськ та Горлівка було присвоєно «звання «Город трудовой доблести».  

|https://bit.ly/3XZNlj1 

 
У школах Маріуполя було проведено чергові уроки «Розмови про важливе», темою яких 
були «символи РФ». 
На фрагменті відеозвіту заходу показані учні, які сидять у холодних шкільних класах у 
верхньому одязі та шапках.  

|https://t.me/andriyshTime/4647 

 

 
 
 
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко описав реалії шкільної 
освіти Маріуполя на прикладі школи №65: 
 

- Кожен день навчання розпочинається із прослуховування гімнів РФ і т.зв. "ДНР".  
 

- У школах поширена практика огляду особистих речей дітей. Знімати та викладати 
контент у соціальні мережі дозволяється виключно з дозволу адміністрації.  

 

- Обігрів класів відбувається електрообігрівачами, але з огляду на нульову 
температуру на вулиці цього недостатньо для комфорту учнів. Через підвищене 
навантаження на електричні мережі від початку навчального дня відбуваються 
перебої в електропостачанні по всьому мікрорайону.   

|https://t.me/andriyshTime/4519 

 
У Маріуполі окупаційна влада вирішила провести акцію «Тепла Zабота», яка передбачає 
в'язання та збирання теплих речей для військовослужбовців російської армії.  
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У документі т.зв. «відділу культури Маріуполя ДНР» зазначено, що акція проводиться «з 
метою патріотичного виховання громадян Донецької народної республіки, а також 
підтримки учасників спеціальної військової операції – військовослужбовців, 
визволителів Донбасу». 

|https://t.me/andriyshTime/4430 

 
В оголошеному «столицею» Херсонської області Генічеську окупанти розклеїли 
пропагандистські листівки з помилками - з'явилися плакати «Геричевск – это Россия». 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/52630  

 

 
 

 

 
 

СИТУАЦІЯ  
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая: 

 
• На окупованій території Луганської області збільшено кількість цивільних 

лікарень, які використовуються для лікування виключно російських військових. 
Для цивільного населення регіону медичні послуги стають менш доступними. 
Лікарні Хрустального, Антрациту та Лутугиного переповнені пораненими 
окупантами, а морги – тілами мертвих загарбників. В Алчевську через 
необхідність розширювати шпиталь закривають місцеву онкологію. 

 

• У селах та селищах біля Довжанська (раніше Свердловськ) мобілізували майже 
всіх чоловіків до 60 років. Під призов потрапили й лікарі, зокрема анестезіологи, 
хірурги, травматологи, фельдшери від 30 до 55 років.  

 

• У селищі Хмельницький Довжанської міської громади мобілізованих забрали та 
вивезли за одну добу. Тих, хто намагався сховатися у родичів чи друзів, знайшли 
за допомогою працівників селищної ради.  

 

• На окупованих територіях Луганської області планується підвищити з січня 2023 
року вартість комунальних послуг на 10%. 

 
|https://t.me/luhanskaVTSA/7064    |https://t.me/luhanskaVTSA/6998    

|https://t.me/luhanskaVTSA/7037 
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Український рух опору «Жовта Стрічка» набирає обертів у Криму.  
Активісти Сімферополя, Севастополя, Ялти, Євпаторії демонструють незгоду з 
російською окупацією, розповсюджуючи листівки, малюючи графіті, розвішуючи жовті 
стрічки.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2655   |https://t.me/yellowribbon_ua/2625 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2685   |https://t.me/yellowribbon_ua/2692 

 

           
 

              
 
 
У школах Джанкоя Республіки Крим облаштовано «меморіальні» куточки загиблих на 
війні проти України російських військових та організовано акцію «Парта героя». 

|https://bit.ly/3ivgzpl  

 
Викладача з окупованого Криму Андрія Білозерова, якого у вересні звільнили за 
прослуховування зі студентами пісні «Bayraktar», було побито та заарештовано 
представниками «правоохоронних органів».  
У нього відібрали ноутбук, телефон та документи. Це сталося після того, як чоловік 
виклав на своїй сторінці у соціальній мережі «Вконтакте» пісню «Ой, у лузі червона 
калина». 

|https://bit.ly/3ivgzpl  

 
За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, в селищі 
Совєтське Республіки Крим було розміщено понад 600 військовослужбовців РФ. 
Через відсутність такої кількості вільних квартир окупаційна влада наказує місцевим 
жителям брати на підселення у свої будинки російських солдатів. Більшість із 
розміщених російських солдатів — уродженці Якутії. 

|https://t.me/chubarov_refat/1115  
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ОПІР УКРАЇНЦІВ 
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 

 
21 листопада тисячі людей в Україні та за її межами пов'язали жовту стрічку на знак 
підтримки українців, які чинили опір російській окупації. 
Флешмоб «ЖовтаСтрічка» підтримали дипломати, спортсмени, представники бізнесу, 
лідери думок, журналісти, артисти та навіть працівники Національного антарктичного 
наукового центру України. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2586   |https://t.me/yellowribbon_ua/2583 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2572 

 

      
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маріуполь був, є  і  залишається 
українським містом. 

|https://t.me/mrplsprotyv/1222 

 
 



 
 
 

 
18 
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Активісти «Жовтої Стрічки» в Енергодарі, Генічеську, Скадовську, Новій Каховці 
продовжують боротьбу з окупантами, нагадуючи про свій опір синьо-жовтими 
стрічками, патріотичними графіті, листівками із закликами не брати російський паспорт. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2612   |https://t.me/yellowribbon_ua/2593 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2646   |https://t.me/yellowribbon_ua/2677  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2600 
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Після визволення Херсона новим центром українського спротиву став Мелітополь 
Запорізької області.  
Жителі міста беруть активну участь у русі «Жовта Стрічка», розповсюджують 
проукраїнські листівки, вішають синьо-жовті стрічки.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2605   |https://t.me/yellowribbon_ua/2619 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2629   |https://t.me/yellowribbon_ua/2636 

 

             
 

             
 
 
Юний волонтер із Чернігова Сергій Мороз передав для підрозділу ОК «Північ» 
автомобіль, гроші на який хлопчик збирав, виконуючи українські пісні в популярних 
локаціях міста. 

|https://t.me/uniannet/81525 
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Волонтери проекту «Добробат» продовжують надавати допомогу громадянам України, 
будинки яких постраждали від обстрілу російської армії. 

|https://t.me/dobrobat_in_ua/3811 

 

      
Робота волонтерів з розбору завалів зруйнованого будинку в Миколаєві 

 
 

 


