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АНЕКСІЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ 
 

3 та 4 жовтня Держдума та Рада Федерації РФ відповідно проголосували одноголосно 
за ратифікацію «договорів» про включення до складу Росії т.зв. «ДНР» та «ЛНР», а також 
Запорізької та Херсонської областей України. 
В ухвалених Держдумою законах про включення нових регіонів говориться, що межі 
території Запорізької та Херсонської областей визначаються кордонами, які «існували 
на день їх прийняття до РФ», а межі т.зв. «ДНР» та «ЛНР» - межами, «встановленими на 
день їх утворення та на день їх прийняття до РФ». 
До 1 січня 2026 року для анексованих регіонів діятиме перехідний період задля їхньої 
«інтеграції у військову, економічну, фінансову, кредитну та правову системи РФ, до 
системи органів державної влади РФ». Державною мовою у незаконно приєднаних 
регіонах   встановлюється   російська;   грошовою   одиницею  є  рубль,  водночас  до  
31 грудня 2022 року допускається обіг української гривні. 
4 жовтня із підписанням президентом РФ «конституційних законів» про входження до 
складу Росії чотирьох частково окупованих українських регіонів завершився 
формальний процес їхньої анексії. На підставі цих законів у першу частину статті 65 
Конституції РФ, де зазначені російські регіони, було внесено зміни - як нові суб'єкти РФ 
були вписані Херсонська та Запорізька області, а також т.зв. «ДНР» та «ЛНР».   

|https://www.bbc.com/russian/news-63128966   |https://bit.ly/3S1WRO4 
|https://www.garant.ru/news/1569674   |https://bit.ly/3Mvz0VU 

 

 
 
 

ТЕРОР 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ОКУПАЦІЙНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ 

 
1 жовтня між селищами Курилівка та Піщане Куп'янського району Харківської області 
було виявлено обстріляну автоколону із семи цивільних машин.  
За даними слідства, 25 вересня місцевим перевізником було організовано евакуацію 
цивільних осіб з окупованої території. Дорогою автоколону було обстріляно російською 
диверсійно-розвідувальною групою з кулемета, встановленого на БТР.  
Для приховання слідів злочину росіяни підпалили рештки автомобілів. Внаслідок 
теракту загинули 24 особи, серед них — 13 дітей та одна вагітна жінка. 
12 жовтня під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25-ту жертву нападу –  
75-річну жінку, яка, за попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони 
проповзла майже 200 метрів у напрямку смт Куп'янськ-Вузловий та померла в посадці. 
Тіло загиблої відправлено на проведення судово-медичної експертизи. 

|https://www.youtube.com/watch?v=rMD18dxvBec&t=113s   |https://t.me/SBUkr/5258  
|https://bit.ly/3g7k3NP   |https://t.me/SBUkr/5268   |https://t.me/SBUkr/5267 
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У селі Піски-Радьківські Харківської області, звільненому в ході контрнаступу ЗСУ, було 
виявлено чергову катівню.  
До поліції звернулися люди, які повідомили, що в підвалі одного з будинків росіяни 
утримували місцевих мешканців, учасників АТО та полонених українських солдатів. У 
катівні були знайдені дроти з мотузками, фалоімітатор, коробка з вирваними зубними 
протезами та лист з опитуванням одного з чоловіків, що тут перебували. На даний 
момент поліції відомо про тортури людей у вигляді закопування в землю живцем і 
застосування протигазу з тліючою ганчіркою. 
Місцевий житель, який побував у полоні, розповів поліцейським про обставини 
потрапляння до підвалу та завданих йому побоїв. За словами чоловіка, з ним сидів 
хлопець, котрому прострелили ноги за вигук «Слава Україні». 
Чоловіку 67 років, якого росіяни звинуватили у коригуванні вогню, під час допиту 
зламали руку, після чого почали встромляти велосипедні спиці під шкіру в області 
лопаток, вимагаючи сказати, на кого він працює. Після численних побоїв чоловік 
знепритомнів. Наразі він проходить лікування в одному з медичних закладів Харкова. 

|https://www.youtube.com/watch?v=7LLOQBgw95M    |https://bit.ly/3fW8GYP 
|https://bit.ly/3esFSXN 
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На базі відпочинку в селі Новоплатонівка Харківської області українськими 
правоохоронцями було знайдено «штаб» військовослужбовців РФ та катувальну яму із 
тілами двох убитих.  
Це були чоловіки 30-40 років, у цивільному одязі, закуті між собою кайданками. У 
загиблих виявлено вогнепальні поранення голови. 
Про «штаб» та катувальну яму поліції розповіла мешканка селища Борова. Її онука 
Авдєєва Сергія, колишнього учасника АТО, якого викрали росіяни 9 вересня, катували в 
цій ямі. Тіло Сергія жінка виявила самостійно після того, як військові покинули 
територію бази. За словами батька вбитого хлопця, на тілі було багато різаних ран та 15 
вогнепальних поранень.  

|https://bit.ly/3RVowQU 

 

      
 
 
У пансіонаті біля Святогірської лаври було виявлено катівню окупантів, у якій російські 
військові силоміць тримали місцевих жителів, що підтримували територіальну 
цілісність України. Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які 
вказували на застосування тортур. 

|https://t.me/SBUkr/5346 

 

           
 
 
У населеному пункті Яцьківка під Лиманом правоохоронці знайшли штаб окупантів, 
який було облаштовано в одному з приватних будинків.  
Було знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей, вилучено 
документи з особистими даними кандидатів на посади в структурі окупаційної влади. 

|https://bit.ly/3T6ajCa 
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Після деокупації Лимана Донецької області місцеві жителі розповіли журналістам, що 
окупанти не дозволяли ховати загиблих людей на цвинтарі. За словами Сергія, 
мешканця Лимана, його бабуся, яка померла природною смертю, через заборону 
росіян була похована на городі. 

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/45538  

 

 
 
 
У Херсоні, після кількох місяців відмови від співпраці з окупаційною владою, у власній 
квартирі розстріляли головного диригента Херсонського музично-драматичного театру 
ім. Миколи Куліша Юрія Керпатенко.   

|https://bit.ly/3T1Ho1Z 

 
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у Мелітопольському районі Запорізької 
області під виглядом пошуку та боротьби з партизанами окупаційні війська здійснюють 
обшуки та викрадення приватних автомобілів у гаражних кооперативах району. 

|https://bit.ly/3T36ltW 

 
За інформацією поліції Херсонської області: 
 

• У Голій Пристані окупанти виганяють місцевих мешканців на вулицю та 
заселяються до їхніх будинків, привласнюючи собі майно. 
 

• У Херсоні окупанти захопили низку державних установ та приватних компаній – 
приміщення відділу державної виконавчої служби, підприємства з оптової 
торгівлі деревиною та будматеріалами, фірми з надання аудиторських послуг, 
заводу з виробництва двигунів та підприємства з виробництва сухих 
будівельних сумішей. 
 

• У Новотроїцькій громаді військові РФ захопили приміщення відділення банку. 
 

• У Бериславському та Каховському районах окупанти пограбували два 
сільськогосподарські підприємства, забравши трактори, системи навігації для 
посіву, комбайни, жниварки та автомобілі. 
 

• В одній з аптек Херсона окупантами було проведено незаконний обшук, 
забрано документи, коробки з ліками, комп'ютерну техніку, грошову виручку та 
ключі від приміщення. 

 
|https://bit.ly/3Mv0Ql6    |https://bit.ly/3erHiSl 
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5 жовтня президент РФ підписав указ про передачу у власність Росії Запорізької АЕС.  
В указі йдеться про те, що відтепер здійснювати діяльність з експлуатації станції 
«власними силами чи із залученням інших організацій» буде акціонерне товариство 
«Експлуатуюча організація Запорізької АЕС». 
Як повідомляє ВВС News, українському персоналу Запорізької АЕС, яка вже понад сім 
місяців перебуває під російською окупацією, почали надходити погрози про те, що їх 
можуть змусити воювати на боці РФ, якщо вони не підпишуть документи про перехід на 
роботу в Росатом. 
 Один зі співрозмовників ВВС News каже, що «Росатом» хоче зберегти на станції 
український персонал, тому що підготовка нових співробітників може зайняти до 8-10 
років. 

|https://www.bbc.com/russian/news-63106095 

  
 
 
 
 
 

ВИКРАДЕННЯ 
ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ 
 

1 жовтня стало відомо про викрадення генерального директора Запорізької АЕС Ігоря 
Мурашова. 
За словами президента «Енергоатому» Петра Котіна, Мурашова зупинив російський 
патруль дорогою від станції до міста Енергодар та із зав'язаними очима відвіз у 
невідомому напрямку. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до 
російської влади із проханням надати роз'яснення щодо затримання гендиректора 
Запорізької АЕС. 
3 жовтня Ігоря Мурашова було звільнено.  

|https://reut.rs/3CXGSwp   |https://t.me/energoatom_ua/9909  
|https://t.me/energoatom_ua/9941 

 
10 жовтня російськими окупантами було викрадено заступника генерального 
директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка.  
Припускається, що у такий спосіб росіяни намагаються отримати необхідну інформацію 
про особисті справи працівників Запорізької АЕС із метою змусити їх працювати на 
«Росатом». 

|https://t.me/energoatom_ua/10100  
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ФІЛЬТРАЦІЙНІ ЗАХОДИ  
ТА ДЕПОРТАЦІЯ  
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
 

За  інформацією  голови Луганської обласної військової  адміністрації  Сергія  Гайдая,  
76 дітей-сиріт вивезено до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх РФ, 
розташованих у Московській області.  
Чотири регіони Росії мають прийняти їх у складі сімейних груп. 
104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах т.зв. «ЛНР», готуються 
до передачі під опіку російським сім'ям. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/6109 

 
Завдяки The Reckoning Project стала відома історія Матвія, 12-річного хлопця з 
Маріуполя, якого разом із молодшими сестрами вивезли з Маріуполя до Московської 
області.  
Їхнього батька Євгена, який самотужки виховує дітей, під час фільтраційних заходів 
забрали до колонії Оленівки через те, що побачили в його паспорті реєстрацію при 
військовій частині на заході України, де з 2016 по 2019 рік чоловік працював слюсарем. 
Євген провів у колонії 45 днів, піддаючись допитам та побиттям. 
Матвієві вдалося розшукати батька, і після його звільнення вони підтримували 
телефонний зв'язок.  
Після закінчення терміну перебування дітей у таборі в Підмосков'ї їх мали повернути до 
Донецька, де їх забрав би батько. Проте представники соціального захисту сказали 
Матвієві, що в Росії їх оформлятимуть у прийомну сім'ю чи притулок, наголошуючи, що 
в Донецьку небезпечно. Матвій зв'язався із батьком, і чоловікові вдалося приїхати та 
забрати дітей, незважаючи на фінансові та бюрократичні труднощі. Наразі сім'я 
проживає у Латвії.  
За словами Матвія, наступного дня після того, як діти залишили табір, усіх українських 
дітей, що проживали в таборі, відправили до прийомних родин. Один із хлопчиків був 
взятий під опіку Уповноваженої президента РФ з прав дитини Марією Львовою-
Бєловою. 

|https://ria.ru/20220708/rebenok-1801163972.html    |https://bit.ly/3yHUCst 
|https://www.thereckoningproject.com/the-project    |https://bit.ly/3S1z6G2 

 
У Маріуполі продовжуються процедури фільтрації.  
Велику чергу з мешканців міста було зафіксовано в одному з фільтраційних пунктів, 
розташованому в Центральному районному відділі поліції. За словами радника 
Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, тут також облаштовано 
в'язницю, де утримуються «підозрілі особи» та здійснюються тортури, щоб вибивати 
зізнання у співпраці з Україною. 

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

 
 
 
 



 
 
 

 
8 

Інформаційний бюлетень  / /  01-15 жовтня 2022 

МОБІЛІЗАЦІЯ  
НА ЗАХОПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 
За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, 
значні щоденні втрати особового складу російське військове керівництво намагається 
компенсувати шляхом призову населення з окупованих територій України. 
Чоловіків із Луганська без проведення медичної комісії та підготовки після мобілізації 
одразу направляють на доукомплектування підрозділів, які зазнали найбільших втрат. 
Водночас у центрах підготовки, облаштованих на території Луганщини, готують новачків 
із приватних військових кампаній, завербованих у місцях позбавлення волі. 

|https://t.me/luhanskaVTSA/6146 

 
На тимчасово захопленій території України окупаційна влада РФ активізувала заходи з 
примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат 
російських військових частин.  
Для своєчасного здійснення мобілізаційних заходів та придушення опору місцевого 
населення до міст Бердянська та Мелітополя прибули додаткові підрозділи Росгвардії. 

|https://bit.ly/3CYa5aA 

 
 
 
 
 

ГУМАНІТАРНА 
СИТУАЦІЯ 
В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ  

 
За інформацією радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, на 
закритій нараді представники окупаційної адміністрації міста зазначили, що до 
настання холодів встигають закінчити не більше ніж 30% запланованих ремонтів 
багатоквартирних будинків.  
Ремонти в будинках приватного сектору цього року розпочинати не планують. 

|https://t.me/andriyshTime/3321 

 
Через обстріли в Енергодарі на кілька днів було припинено електро- та водопостачання.  
Люди були змушені готувати їжу на багатті, загострилася ситуація із забезпеченням 
жителів міста питною водою. За словами мера Енергодару Дмитра Орлова, окупанти не 
пропускають гуманітарні вантажі з продуктами харчування, засобами гігієни, запасами 
питної води. 

|https://t.me/orlovdmytroEn/1153  
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У деокупованих населених пунктах Херсонщини силами обласної військової 
адміністрації йде відновлення електропостачання, налагодження мобільного зв'язку, 
доставка гуманітарної допомоги, виплата пенсій. У селищах Високопілля, Велика 
Олександрівка та Архангельське запрацювали мобільні відділення Нової Пошти. 

|https://t.me/khersonskaODA/1233    |https://t.me/khersonskaODA/1211  
|https://t.me/khersonskaODA/1179    |https://t.me/khersonskaODA/1237  

 
 

• У деокупованих Лимані та Святогірську Донецької області відновили свою 
роботу відділення «Укрпошти», де мешканці міста можуть отримати 
пенсії та соціальні виплати.  

 

• У Святогірську запрацював перший банкомат «Ощадбанку». Тривають 
заходи з відновлення електропостачання, мобільного зв'язку та 
інтернету, відбувається процес евакуації місцевих мешканців на час 
осінньо-зимового періоду.  

 

• У звільнених містах проходить ексгумація та перепоховання людей, які 
загинули під час окупації. У Лимані було знайдено два місця масових 
поховань. За словами місцевих жителів, в одному місці поховані цивільні 
особи, в іншому – військові. На ділянці поховання цивільних осіб було 
виявлено майже 150 могил. Багато загиблих мають мінно-вибухові 
травми, є тіла з ознаками тортур.  

 

• У Святогірську було перепоховано тіла 21 людини, що загинули під час 
обстрілів та поховані у дворах та городах. 

 

      
 

      
 

 
|https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5244   |https://www.youtube.com/watch?v=Nnmz4xMUZnI 

|https://bit.ly/3CV8fao   |https://www.youtube.com/watch?v=1FrChD5QABU  
|https://www.youtube.com/watch?v=GixX36ytGkk  
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Т.зв. «Державний комітет оборони ДНР» видав «постанову», згідно з якою у Маріуполі 
гуртожитки Приазовського державного технічного університету, Одеської національної 
морської академії, Маріупольського державного гуманітарного університету та інших 
передаються з державної власності до муніципальної, що означає їхню фактичну 
націоналізацію. Також мають бути примусово вилучені та передані до муніципальної 
власності деякі приватні готелі та будівлі з виплатою власникам компенсації вартості 
цих об'єктів. 

|https://t.me/andriyshTime/3448 

 
12 жовтня внаслідок ракетного обстрілу російської армії було пошкоджено підстанцію 
«Дніпровська» в Дніпропетровській області, внаслідок чого аварійно вимкнулась лінія 
зв'язку «Запорізька АЕС – Дніпровська».  
Атомна станція виявилася повністю знеструмленою, в автоматичному режимі 
увімкнулися дизель-генератори. «Енергоатомом» було підготовлено та відправлено на 
АЕС партію дизельного пального, проте російська сторона не пропустила колону 
автомобілів компанії. 
Протягом дня українськими фахівцями електропостачання АЕС було відновлено. 

|https://t.me/orlovdmytroEn/1162  
|https://t.me/orlovdmytroEn/1164  

 
Жителі Приморського та Центрального районів Маріуполя, чиї квартири були 
зруйновані, змушені жити в підвалах та під'їздах без світла та води, готувати їжу на 
багатті.  
За словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, у підвалі 
зруйнованої лікарні з березня досі мешкають 12 осіб похилого віку.  

|https://t.me/andriyshTime/3674   |https://t.me/andriyshTime/3639  
|https://t.me/andriyshTime/3744 

 

      
 
 
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомляє, що т.зв. 
«Міністерство будівництва ДНР» опублікувало перші списки квартир у Маріуполі, які 
підлягають відкриттю та подальшій передачі до комунальної власності.  
Це квартири, власники яких не заявили про своє право власності у встановлені 
окупаційною владою строки через їхній виїзд із міста. Передбачається, що в ці квартири 
заселятимуть маріупольців, житло яких було зруйновано.   

|https://t.me/andriyshTime/3657  

 
З 1 січня 2023 року на незаконно приєднаних до РФ територіях Луганської області всі 
соціальні виплати будуть здійснюватися виключно за наявності індивідуального 
особового рахунку, який можна оформити лише з російським паспортом.  

|https://t.me/luhanskaVTSA/6271 
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Контрнаступ української армії на Херсонщині змусив т.зв. «голову» регіону Володимира 
Сальдо звернутися до керівництва РФ із проханням про допомогу в організації 
можливості виїзду херсонських сімей для відпочинку та навчання в «інші райони РФ» 
(Крим, Ростовська область, Ставропольський та Краснодарський край).  
«Заступник» Сальдо Кирило Стремоусов наполягає, що ці заходи є «піклуванням про 
жителів Росії, які проживають на території Херсонської області», а не евакуацією 
населення. За його словами, ніхто з керівництва не залишає Херсон і не збирається 
здавати область українській армії, організація виїзду має захистити людей від ризиків 
обстрілів. 
У відповідь на звернення Сальдо віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін гарантував сприяння 
«адміністрації» Херсонської області в розміщенні мешканців регіону на території 
«інших» суб'єктів РФ.  

|https://t.me/uniannet/76062  
|https://www.interfax.ru/russia/867751 

 
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА ТА 
НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ  
 

У Маріуполі підлітків агітують вступати до військово-патріотичного руху «Юнармія».  
У школі №53 відбулися збори, присвячені демонстрації підготовки «юнармійців», де 
було надано інформацію щодо їхньої діяльності. Присутнім молодим людям дали 
тиждень на ухвалення рішення про вступ до лав «Юнармії».  

|https://t.me/andriyshTime/3677  

 

      
 
 
3 жовтня в маріупольських школах було проведено класну годину «Розмови про 
важливе», присвячену результатам псевдореферендумів про приєднання т.зв. «ДНР» 
та «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей до РФ.  
Дітям розповідали про «незаконність референдуму 1991 року» та наголошували, що 
анексовані території є «російськими землями». 

|https://t.me/andriyshTime/3312   |https://t.me/andriyshTime/3377 
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На вулицях Маріуполя помічено автобусні фургони з написом « Мариуполь - это Россия, 
и точка». 

|https://t.me/andriyshTime/3571  

 

      
 
 
На російських телеканалах у прогноз погоди включено інформацію про погоду на 
анексованих РФ українських територіях. 

|https://t.me/andriyshTime/3422  
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СИТУАЦІЯ  
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
У Донецьку, Луганську та Алчевську наростає український спротив – партизани 
розклеюють патріотичні листівки, розвішують синьо-жовті стрічки. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2021   |https://t.me/yellowribbon_ua/2091 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1965 

 

            
 

           
 
 
З 5 жовтня «державний» кордон між РФ і т.зв. «ДНР» та «ЛНР» набув статусу 
«адміністративного кордону між суб'єктами РФ», через що у пунктах пропуску було 
скасовано «митний контроль» при збереженні паспортного контролю. 

|https://www.donetsk.kp.ru/online/news/4951028/ 
|https://t.me/pushilindenis/2724  

 
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти продовжують здійснювати тиск на 
малий та середній бізнес. З початку жовтня в Горлівці Донецької області податкова 
інспекція РФ розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній із 
виявленими порушеннями. Зокрема це стосується підприємців, які не захотіли 
перереєструвати свої компанії відповідно до російського законодавства.  

|https://bit.ly/3rTdLny 
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Учасники руху «Жовта Стрічка» у Євпаторії, Сімферополі, Феодосії та Ялті виступають 
проти окупації півострова та нагадують, що їхні міста – це Україна.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2085 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2112 

 

      
 

       
 
 
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в 
окупованому Севастополі набирає обертів "мобілізаційна кампанія".  
Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям та трактористам. У 1-й 
міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На 
виноробному підприємстві «Золота балка» – 100% трактористів. 
Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ї бригади морської піхоти. За 
останній тиждень прибуло майже 300 новобранців. Більшість особового складу – 
чоловіки віком від 40 років, серед яких учасники російських війн в Ічкерії, Афганістані; 
значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишилися на території 
Криму. Частина мобілізованих уже виїхали в донецькому та херсонському напрямках. 
Перед відправкою до зони бойових дій із мобілізованими проводяться спеціальні 
заняття з «політичної підготовки», на яких доносяться такі тези: 

- українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу 
територій; 

- вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто для 
вигляду постріляти; 

- вибухи в Криму узгоджені з Путіним, тому все під контролем; 
- ми ще нічого не починали; 
- Китай скоро надасть сучасні ракети, які зноситимуть українські міста «під нуль», 

РФ свої ракети поки що береже. 
|https://t.me/DIUkraine/1459 
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ОПІР УКРАЇНЦІВ 
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 

 
У Бердянську, Токмаку, Дніпрорудному, Енергодарі, Херсоні було розклеєно листівки 
проти проведених псевдореферендумів про приєднання окупованих територій до РФ.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/1982   |https://t.me/yellowribbon_ua/2010 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1957   |https://t.me/yellowribbon_ua/2031  

 

           
 

           
 
 
Активісти руху опору «Жовта Стрічка» нагадують окупантам, що Херсон – це Україна, і 
закликають мешканців міста фіксувати дії окупантів та колаборантів. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/1944   |https://t.me/yellowribbon_ua/1957 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1977 
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Партизани Бердянська, Мелітополя та Херсона розповсюджують листівки проти 
насильницької паспортизації та запрошують приєднуватися до руху «Жовта Стрічка» за 
допомогою сканування QR-коду. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2080   |https://t.me/yellowribbon_ua/1944 
|https://t.me/yellowribbon_ua/1992 

 

           
 
    

Восьмирічна одеситка Дарія Тарахтій плете та продає патріотичні браслети.  
Усі отримані гроші дівчинка передає на потреби українських захисників. Вироби мають 
популярність серед покупців, тому за день Даші вдається заробити від 500 до 700 
гривень. На перші зібрані дев'ять тисяч гривень волонтерами було куплено та передано 
військовим дрон Mavic 3 Combo.  

|https://t.me/dumskaya_net/44856   

 

      
 

 


