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ДЕОКУПАЦІЯ  
ПРАВОГО БЕРЕГА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

На початку листопада з правого берега Дніпра на Херсонщині російські окупанти почали 
прибирати свої блокпости; з'явилася інформація, що з будівлі Херсонської обласної 
державної адміністрації було знято російський прапор. 

|https://t.me/Bratchuk_Sergey/21905  

 

 
 

 
За неможливості забезпечувати постачання російської армії через контрнаступальні дії 
ЗСУ, 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу був змушений дати доручення 
розпочати відведення російських військ на лівий берег Дніпра.  

|https://ria.ru/20221109/prikaz-1830319895.html  

 
З першими новинами про відступ російської армії – у звільнених селах під Херсоном 
місцеві жителі почали прибирати російську агітацію з білбордів. 
Вранці 11 листопада активістами Херсона перед будівлею облдержадміністрації було 
вивішено український прапор. 

|https://t.me/uniannet/79650 
|https://t.me/RBC_ua_news/33703 
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Протягом дня українські прапори з'являлися у кожному звільненому населеному пункті 
Херсонської області. 
Соціальні мережі та Telegram-канали були переповнені фото та відео зворушливих 
зустрічей місцевими жителями українських солдатів.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50884   |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50900 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50944   |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50862  

|https://t.me/uniannet/79634     

 

      
 

      
 
 
11 листопада, коли стало відомо про повне звільнення Херсона, жителі міста вийшли 
до центру з українськими прапорами, очікуючи на прихід солдатів ЗСУ. 
Синьо-жовтий прапор було встановлено біля будівель адміністрації та поліції.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50891  
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Свято з нагоди визволення Херсона тривало цілий день. Мешканці дякували 
українським солдатам, вітали один одного, співали пісні, танцювали.  
На вулиці міста було розгорнуто величезний синьо-жовтий прапор, з яким херсонці 
виходили на мітинги проти російської окупації 8 місяців тому.   

|https://t.me/andriyshTime/4336   |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50954  
|https://t.me/uniannet/79802   |https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50954 

 

      
 

      
 
 
В одному з парків Херсона активісти руху «Жовта Стрічка» розпочали демонтаж 
російських меморіальних дошок.  

|https://t.me/yellowribbon_ua/2555 
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Країна має знати 
своїх героїв. 
 
Рух «Жовта Стрічка» публікує короткі довідки про своїх активістів, які ризикуючи 
власним життям висловлювали свій громадянський протест в окупованому місті. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2554    |https://t.me/yellowribbon_ua/2560 

 
 

 
 
 
 
 
 

Лілія – одна із головних координаторів руху 
опору у Херсоні. 
Вона вішала жовті стрічки у місті, коли 
окупанти патрулювали місто, збирала 
команду однодумців, малювала графіті, 
клеїла листівки та передавала інформацію 
для Сил оборони України. 

 
 
 
 

 
 
 
Денис працює IT-фахівцем. 
Він клеїв листівки, вішав жовті стрічки та 
прапори України, координував одну із команд 
активістів у Херсоні. Денис брав участь у 
останньому проукраїнському мітингу 9 травня, 
який був жорстоко розігнаний. Активістів били, 
забирали у них телефони, Дениса викрали та 
посадили до підвалу, де його кілька днів 
допитували ФСБшники. Згодом хлопець зміг 
вирватися на волю та продовжити опір. 
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Мешканка Херсона показала, де вона ховала український прапор під час російської 
окупації.  
Через репресії росіян за зберігання української символіки жінка була змушена закопати 
прапор у дворі свого будинку.  

|https://t.me/uniannet/79915  

 

      
 
 
Журналістам The New York Times жителі Херсона розповіли, що росіяни забороняли їм 
співати українські пісні; розмова українською мовою могла призвести до арешту.  
Школи перейшли на російські програми, учням вселяли, що вони росіяни, а не українці. 
Також, за словами херсонців, на проросійських мітингах під час окупації було лише 
кілька людей, яких було привезено з Криму. 

|https://nyti.ms/3tIk7Hg 

 
До деокупованих населених пунктів Херсонської області за українськими військовими 
першими заходили поліцейські, підрозділи спеціального призначення та 
вибухотехніки, оскільки ці території були масово заміновані.  
Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що у місті розпочато 
стабілізаційні заходи, які можуть тривати кілька тижнів, тому людям повертатися у свої 
будинки варто лише після того, як цю роботу буде завершено. 500 правоохоронців 
розпочали роботу у 57 населених пунктах Херсонської області. Найближчими днями 
планується збільшити їхню присутність до двох тисяч. 

|https://www.youtube.com/watch?v=bHJPfoAiHS0&t=2s 

 
З перших днів звільнення територій Херсонської області фахівці «Херсонгазу» разом із 
колегами з інших регіонів працюють над відновленням газопостачання.  
Вже вдалося відновити доставку природного газу до більш ніж 300 будинків. Швидкість 
проведення ремонтних робіт залежить від розмінування звільнених територій. 

|https://t.me/khersonskaODA/1656 

 
Поступово до Херсона повертається мобільний зв'язок.  
Відновлено роботу базової станції Vodafone у Суворівському районі міста  –  у  радіусі  
10 км працює мобільний зв'язок та інтернет. У центрі міста, на площі Свободи, 
функціонує пересувна базова станція Kyivstar – у радіусі 2 кілометрів є голосовий 
зв'язок. Біля залізничного вокзалу починає роботу публічна точка доступу до wi-fi.  

|https://t.me/khersonskaODA/1711  

 
 



 
 
 

 
7 

Інформаційний бюлетень  / /  01-15 листопада 2022 

Під час відступу з Херсонщини окупанти випустили із СІЗО всіх ув'язнених. Було 
виявлено особисті справи 457 засуджених, у тому числі 15 – до довічного ув'язнення.  
Як  повідомив    голова   Національної   поліції   України   Ігор   Клименко,   станом   на  
15 листопада затримали та повернули до СІЗО у Миколаївській та Одеській областях 166 
ув'язнених. 

|https://bit.ly/3AuAwTs 

 
«Укрпошта» відкрила перші два відділення у Херсоні та почала видавати пенсії жителям 
міста.  

|https://t.me/uniannet/80165  

 
До Херсонської області починає надходити гуманітарна допомога з інших регіонів 
України.  
Гуманітарний штаб Миколаєва вже направив до Херсона понад 25 тонн продуктових 
наборів, 3 тонни засобів гігієни. Також від Миколаївщини Херсону було передано 
машину швидкої медичної допомоги та понад 6 тонн медикаментів. 

|https://t.me/V_Zelenskiy_official/3997  

 
14 листопада у Херсоні відбулася церемонія підняття державного прапора за участю 
президента України Володимира Зеленського. 

|https://news.zerkalo.io/world/26254.html   |https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2645  
|https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2647  
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ТЕРОР 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ ТА ОКУПАЦІЙНИХ 
АДМІНІСТРАЦІЙ 

 
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець навів деякі цифри, які 
демонструють наслідки необґрунтованої російської збройної агресії проти України за 
8,5 місяців. 

|https://t.me/dmytro_lubinetzs/1126  

 
 
 

430  українських дітей убито 

827 дітей поранено або травмовано 

260 дітей вважаються зниклими безвісти за 
обставин збройного конфлікту 

10 570 дітей депортовано до РФ 
та на тимчасово окуповані території 

7 938 цивільних осіб загинули 

10 897 цивільних осіб поранено 

6,2 млн громадян стали 
внутрішньо переміщеними особами 

11,7 млн людей стали біженцями або отримали 
тимчасовий захист за межами України 

2 688 навчальних закладів зруйновано, 
311 з яких неможливо відновити 

786 дитячих садків зруйновано 
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В окупованих районах Херсонської області росіяни оголосили про проведення «ревізії 
об'єктів сонячної генерації електроенергії».  
Якщо власники майна не з'являться у встановлені терміни, щоб засвідчити своє право 
власності, майно буде «націоналізовано» та передано створеній окупантами компанії 
«ГУП «Херсонобленерго», після чого буде вивезено на територію РФ. 

|https://t.me/DIUkraine/1600 
 
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у Каховці триває пошук коригувальників вогню 
та підривних груп. 
Затриманих людей окупанти вивозять до Горностаївки та під тортурами вибивають із 
них свідчення. Аналогічні дії ведуться і в населених пунктах Борівське та Щедрищеве 
Луганської області: проводяться масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, 
викрадення людей. 

|https://bit.ly/3hWSqI6 

 
Російські військові перед відступом завдали 
серйозних руйнувань критичній інфраструктурі 
Херсону та області, що забезпечує електро-, тепло- 
та водопостачання.  
В обласному центрі було підірвано котельні, об'єкт 
енергетичної інфраструктури та телевежу, яка 
впала до міського парку. Також окупантами було 
пошкоджено високовольтні лінії електропередач, 
що йдуть на Херсон, через що обласний центр та 
низка інших населених пунктів залишилися без 
світла та води. 

|https://t.me/khersonskaODA/1539 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50773 

|https://t.me/uniannet/79795 

 
 
Центр національного спротиву повідомляє, що у тимчасово окупований Сімферополь 
прибули чотири вантажівки з награбованими речами з Херсонської області. 
Росіяни викрали майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка та 
його філії у Новій Каховці – за попередніми оцінками було вивезено близько 15 тисяч 
експонатів.  

|https://bit.ly/3GFiEJk 
 
З херсонського підприємства «Швейна компанія «ВІД», де раніше шили формений одяг 
для українських силових структур, окупантами були вивезені швейні та вишивальні 
машини, розкрійні столи, офісна та комп'ютерна техніка та інше обладнання.  
Сума завданих збитків становить близько 200 тисяч доларів. Відомо, що компанія має 
ще п'ять філій на тимчасово непідконтрольних територіях, які також поступово 
розграбовуються окупантами. 

|https://t.me/khersonskaODA/1501 
 
За інформацією міського голови Нової Каховки Володимира Коваленка, із коньячного 
заводу «Таврія» окупантами вивозилися накриті брезентом вантажі.  
Могли бути викрадені автоматичні лінії розливу підприємства, спирти для унікального 
колекційного коньяку. 

|https://bit.ly/3TT3pQj 
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Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що у селі Полянівка 
Мелітопольського району окупанти «попросили» мешканців переїхати до інших 
населених пунктів, після чого завезли до села бетонні плити, зняті з водного каналу. 
Таким чином, російські війська вибудовують лінію оборони. 

|https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/829 

 
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (далі – 
ГУР МО): 
 

• Ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької АЕС окупанти 
виставили умову, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання 
чи відмови від контракту з російською держкорпорацією «Росатом». Іншим 
працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що 
найближчим часом буде анульовано перепустки на станцію українського 
зразка. Інженерно-технічних працівників АЕС на робочі місця не допускають, 
доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління). 

 

• На даху п'ятого енергоблока встановлено обладнання радіоелектронної 
боротьби із засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено 
чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту і проживає 
в квартирах місцевих жителів, що виїхали. 

 

• В Енергодар прибули т.зв. «кадировці», які патрулюють місто групами по 15-20 
осіб. Мобільний зв'язок майже відсутній, переміщення вулицями міста 
доцільно проводити з 09:00 до 15:00. Після 15 години зростає імовірність 
потрапити під фільтраційні заходи. 

 
|https://t.me/DIUkraine/1593 

 

Ув'язнені, які перебувають у СІЗО Херсона, розповіли журналістам про своє життя в 
окупації.  
Українська адміністрація ізолятора працювала до 11 травня, потім її змінили російські 
військові та силовики, які, за словами ув'язнених, хуліганили, підривали гранати, 
стріляли, першого ж вечора вбили одного засудженого. Пізніше було сформовано 
«адміністрацію» з місцевих колаборантів. Нові тюремники жорстоко катували 
ув'язнених та били так, що синці сходили довше місяця. 
Ув'язнені розповіли, що на другому поверсі СІЗО росіяни тримали місцевих жителів, які 
були викрадені за проукраїнські погляди. Вони чули, як полонених жорстоко били, а 
декого розстрілювали. 

|https://news.zerkalo.io/world/26254.html  

 
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, в Енергодарі російські військові продовжують 
посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи.  
Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, 
обходять приватні приміщення, незаконно затримують громадян України.  

|https://bit.ly/3AyosAO 

 
Під час контрнаступу ЗСУ у Херсонській області окупанти викрали більшість тварин із 
місцевого зоопарку та перевезли до Криму.  
Вивезенню тварин активно сприяв Олег Зубков, керуючий парком левів «Тайган» та 
зоопарком «Казка» в окупованому Криму. 
За інформацією з відкритих джерел, викрадені тварини - лама Рома, 7 єнотів, осел, дві 
вовчиці, павичі, фазани, цесарки, білки - перебувають у зоопарку «Тайган». Сам Зубков 
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заявив, що тварин до окупованого Криму забрав нібито «тимчасово і поверне у повному 
складі, коли ситуація в Херсоні нормалізується». 

|https://bit.ly/3EvxuzM    |https://www.youtube.com/watch?v=ajd8QolVtcA  

 

      
 
 
За інформацією ГУР МО, в останню добу перед відступом російських військ з правого 
берега Дніпра через Каховську ГЕС їхали колони військової техніки ЗС РФ та цивільних 
автомобілів, упаковані награбованим майном.  
 

Окрім побутової техніки, окупанти масово вивозили пластикові склопакети для вікон. 
У населених пунктах правобережжя відбувалося масове мародерство. Зокрема, у 
Бериславському районі окупанти методично грабували приватні будинки, магазини та 
склади. Повністю пограбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі 
(машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали). 
 

У смт Любимівка військові ЗС РФ вилучили майже весь існуючий автотранспорт: 
автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю були розграбовані місцеві СТО та 
автопарки. 
З місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю 
документацію. У самих приміщеннях облаштовані комендатури окупантів. 
У селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв'язку 
українських операторів. 

|https://t.me/DIUkraine/1620 

 
У звільненій Снігурівці Миколаївської області було знайдено катівні російських 
окупантів. 

|https://t.me/uniannet/79785 
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Херсонська обласна прокуратура документує злочини, скоєні російськими окупантами 
на звільнених територіях Херсонської області: 
 

• У Бериславському районі було знайдено останки тіл трьох цивільних осіб, на 
яких було виявлено сліди переломів кісток черепа та інші тілесні 
ушкодження. 

 

• У смт Архангельське Високопільської територіальної громади було виявлено 
місце поховання тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. Під час поверхневого 
огляду трупів було встановлено пошкодження черепів. За попередніми 
даними, у серпні 2022 року під час окупації селища російські військові вбили 
подружжя місцевих фермерів, у їхньому власному погребі. 

 

• У смт Високопілля було виявлено три тіла зі слідами насильницької смерті. 
За версією слідства, під час окупації населеного пункту російські військові 
розстріляли трьох цивільних осіб та закопали їхні тіла поблизу приватних 
домоволодінь. 

 
|https://bit.ly/3i2i8e8   |https://bit.ly/3TQenFV  

|https://bit.ly/3Vh5CGl 

 
 
 
 
 
 

ФІЛЬТРАЦІЙНІ  
ЗАХОДИ  
ТА ДЕПОРТАЦІЯ  
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ  
 

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що представники т.зв. «військової комендатури» у 
населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області організували 
фільтраційні заходи проти місцевого населення, внаслідок чого майже 30 громадян 
було викрадено та вивезено у невідомому напрямку.  

|https://bit.ly/3Ve6J9s 

 
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомляє про 
посилення фільтраційних заходів у місті. 

 
Проходить глобальна «зачистка» Центральним, Приморським і 
Кальміуським районами, переважно в місцях проїзду військової техніки та 
дислокації окупантів. 
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Патрулі у складі комендатури, співробітників т.зв. «Міністерства державної 
безпеки» запровадили домовий та поквартирний обхід.  
Перевіряють приватне листування у телефоні, наявність компрометуючих 
фото, повідомлень у соціальних мережах.  
Проводять обшуки будинків у пошуку української символіки, літератури, 
зброї; фіксують особисті дані всіх мешканців. 

 
Процес фільтрації не зупиняється. Загальна черга у кількісних показниках 
лише у Центральному районі міста становить 15 тисяч осіб. 
Кожного дня максимально до 30 осіб проходять фільтрацію, з них до 5 осіб 
щодня зазнають арештів прямо в будівлі райвідділу «поліції».  
Без «документу» про фільтрацію неможливе працевлаштування на будь-яку 
роботу, тому люди змушені йти на принизливу та ризиковану процедуру. 
 
Нещодавно ЗМІ окупантів повідомили про скасування необхідності 
дактилоскопії при перетині кордону РФ для мешканців окупованих 
територій. 
Однак невдовзі вийшло роз'яснення, що це не відповідає дійсності, і 
дактилоскопія залишається нормою для біженців. 

|https://t.me/andriyshTime/4132 

 

 
 

       
 
 
У чат-бот «Разом» руху опору «Жовта Стрічка» надходить багато інформації про масове 
вивезення українських дітей-сиріт до РФ.  
Це діти, які проживали в інтернатах, а також діти, батьки яких загинули під час 
повномасштабного вторгнення РФ. 
Депортацією українських дітей курує Уповноважена при президенті РФ з прав дитини 
Марія Львова-Бєлова. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2513 
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За даними «Жовтої Стрічки», за 
останній місяць окупанти вивезли із 
тимчасово окупованої Луганської 
області понад 90 дітей: 
 

47 - в Новосибірську область; 
20 – до Ленінградської області; 
15 – до Тюменської області; 
10 – до Володимирської області. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГУМАНІТАРНА 
СИТУАЦІЯ 
В ОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

 
В рамках оголошеної «евакуації» у Голій Пристані Скадовського району через дії 
російських окупантів люди опинилися у критичній ситуації: 
 

• Населення позбавили медичної допомоги – росіяни вивозять автотранспорт, 
обладнання та ліки із Центральної районної лікарні та Центру надання медико-
санітарної допомоги, самі будинки закривають. На все місто залишилася лише 
одна машина швидкої допомоги. 
 

• У місті закриваються продуктові магазини, припинив роботу місцевий ринок. 
 

• Підопічних з Голопристанського геріатричного пансіонату окупанти примусово 
депортують – тих, хто не може самостійно пересуватися до Генічеська, інших – 
у тимчасово окупований Крим. 
 

• Виїхати на підконтрольні Україні території у цивільних людей можливості немає, 
оскільки отримати перепустку через вимоги росіян практично неможливо. 

|https://t.me/khersonskaODA/1496 

 
«Енергоатом» повідомив, що через російські обстріли було пошкоджено дві останні 
високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, через що 
станція перейшла в режим повного знеструмлення.  
Енергоблоки 5 і 6, що знаходяться в гарячому стані, переводять у холодний. Пальне для 
роботи  дизель-генераторів  у  режимі  повного  знеструмлення  ЗАЕС залишається на 
15 діб.  

|https://t.me/energoatom_ua/10488 
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У Лівобережному районі Маріуполя мешканцям роздавали обігрівачі.  
Умовою використання є експлуатація одного обігрівача на квартиру за обов'язкового 
вимкнення всіх інших електроприладів.  
У місті поширюються оголошення із закликом економити електроенергію.  

|https://t.me/andriyshTime/4130 
|https://t.me/andriyshTime/4237  

 

  
 

 
 

 
У більшості будинків Маріуполя немає теплопостачання.  
Люди продовжують жити в нелюдських умовах, відмовляючись переїжджати в 
«маневрене житло» через ризик втратити свої квартири. 

|https://t.me/andriyshTime/4104 

 
Після відступу російської армії з правого берега Дніпра мешканцям окупованого 
лівобережжя Херсонщини почали надходити повідомлення із закликами до евакуації.  

|https://t.me/uniannet/79797 
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Окупанти підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра та його 
притоків.  
За попередньою оцінкою, у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. 
Шкідливі речовини несе течією у дельту Дніпра у бік заповідної зони Національного 
природного парку «Нижньодніпровський», що може призвести до знищення річкової 
флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років. 
Надалі небезпечні речовини можуть потрапити і до Чорного моря. 
Дані території охороняються Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, що 
мають міжнародне значення як середовище проживання водоплавних птахів. 
Для ліквідації наслідків необхідно якнайшвидше перекрити та зібрати нафтові плями. 
Україна не може оперативно це зробити, оскільки українські фахівці не мають доступу 
до тимчасово окупованих територій. 
Для фіксації екологічного злочину Херсонська обласна військова адміністрація 
звернулася до правоохоронних органів. 

|https://t.me/khersonskaODA/1526 

 
На окупованій частині Луганської області у порівнянні з поточними цінами на 
підконтрольній уряду України території деякі продукти коштують більш ніж у два рази 
дорожче.  
Зокрема, це картопля, м'ясо птиці, буряк та свинина. 
Значно дорожче коштують такі продукти споживчого кошика: 

- яловичина на 86,34%, 
- кристалічний цукор на 83,38%, 
- соняшникова олія на 77,97%, 
- сметана на 67,09%, 
- капуста білокачанна на 64,55%, 
- морква на 59,08%, 
- макаронні вироби на 56,46%, 
- борошно пшеничне на 55,08%, 
- вершкове масло на 54,11%, 
- курячі яйця на 42,65%. 

Більш ніж на третину вищі ціни на батон і хліб житньо-пшеничний. 
|https://t.me/luhanskaVTSA/6625 

 
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко показав фото 
гуманітарного набору, який видається пенсіонерам на місяць.  

|https://t.me/andriyshTime/4149 
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Жителі Маріуполя на проспекті Металургів, 37 у розпачі розмістили написи та плакати 
про те, що вони замерзають через відсутність тепла та встановлених вікон в їхньому 
будинку.  
Пізніше до людей надіслали підрядника з іншого об'єкта, який розпорядився затягнути 
вікна плівкою і пообіцяв повернутися наступного тижня. 
Подібні написи стали з'являтися і за іншими адресами, зокрема на вулиці Гагаріна, 3.  

|https://t.me/andriyshTime/4142   |https://t.me/andriyshTime/4157 
|https://t.me/andriyshTime/4376  

 

 
 

           
 
 
 
 
 

ПРОПАГАНДА ТА 
НАСИЛЬНИЦЬКА 
РУСИФІКАЦІЯ  
 

З 14 по 18 листопада 30 підлітків із т.зв. «ДНР» брали участь у військово-патріотичній 
зміні «Сила Кавказу», організованій на базі дитячого оздоровчого табору «Гірський 
ключ» у Чеченській Республіці.  
Зміна проводилася «з метою військово-патріотичного виховання важких підлітків у 
межах реалізації федеральної програми «Підлітки Росії». 
Проект було реалізовано за домовленістю глави Чеченської Республіки Рамзана 
Кадирова з Уповноваженою при президенті РФ з прав дитини Марією Львовою-
Бєловою. 

|https://dnr-news.ru/society/2022/11/14/160702.html  
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2020 року в Маріуполі під час масштабної реконструкції площі Свободи було 
встановлено інсталяції у вигляді 25 голубів з орнаментами на крилах, які символізували 
регіони незалежної України. 
З метою витіснити будь-які нагадування про українську ідентичність, орнаменти на 
крилах голубів були закриті нержавіючими пластинами.  

|https://t.me/andriyshTime/4106  |https://bit.ly/3USRZ06 
|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49010 

 

 
 

       
 
 
У Мелітополі було встановлено пам'ятник Леніну, який було демонтовано у 2015 році в 
рамках декомунізації.  

|https://t.me/vrogov/5945   

 

 
 
 
На тимчасово окупованих територіях росіяни створюють регіональні відділення 
«Юнармії», тим самим налаштовують українських дітей проти своєї країни та готують їх 
до вступу до добровольчих батальйонів. 
На думку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця, такими 
діями РФ виховує у неповнолітніх українців ненависть до рідної держави та бажання 
помститися за війну, але не росіянам, а Україні. За його словами, такі військово-
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патріотичні рухи були і після окупації Криму, наразі все повторюється на 
новоокупованих територіях. 
Воєнізований формат виховання чинить згубний тиск на свідомість дітей, які 
постраждали внаслідок збройної агресії та окупації Росії. Мета окупантів – позбавити 
дітей можливості виявляти українську ідентичність.  

|https://t.me/dmytro_lubinetzs/1119  
|https://t.me/uniannet/78942  

 

 
 
 
У Маріуполі будівельними матеріалами було закрито відомий мурал, розміщений на 
15-поверховому будинку на проспекті Миру, на якому було зображено дівчинку 
Мілану, чия мама загинула під час обстрілів міста у 2015 році. 
Дівчинка тоді вижила, але була поранена, їй ампутували ногу. Мурал «Мілана» став 
символом трагедії війни та надії на мир та відновлення.  

|https://t.me/andriyshTime/4187  
|https://www.youtube.com/watch?v=hqte_ZBY2w0  

 

      
 
 
У Богуславській загальноосвітній школі, що знаходиться на деокупованій Ізюмщині в 
Харківській області, правоохоронцями було виявлено та вилучено понад 500 
підручників російського зразка для учнів 1-11 класів.  

|https://t.me/prokuratura_kharkiv/6680 
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Окупаційні адміністрації у Маріуполі та Маріупольському районі видали наказ 
забезпечити масове залучення як дітей у школах, так і дорослих на бюджетних посадах 
до проведення 15 листопада акції «Військово-патріотичний диктант», вперше 
організованої в РФ.  
Диктант присвячений «вітчизняній військовій історії» та 
організований навчально-методичним центром 
військово-патріотичного виховання молоді «Авангард». 
За 60 хвилин необхідно відповісти на 60 питань про 
«історію Росії, її битви, озброєння, великих полководців, 
героїв і перемоги, державні символи та витвори 
мистецтва». 
Цілі диктанту за заявою організаторів: 

- не дати переписати історію; 
- виховати патріотів; 
- прищепити почуття відданості до Вітчизни; 
- змінити підхід до військово-патріотичного 

виховання. 
|https://diktant.znanierussia.ru     |https://t.me/andriyshTime/4369  

 
 

 
 

 
 

СИТУАЦІЯ  
В ОКРЕМИХ РАЙОНАХ ДОНЕЦЬКОЇ,  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА КРИМУ 

 
У Донецьку та Луганську активісти руху «Жовта Стрічка» розповсюджують проукраїнські 
листівки. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2419 
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Жителі Керчі, Севастополя, Сімферополя продовжують чинити опір в окупації.  
|https://t.me/yellowribbon_ua/2477   |https://t.me/yellowribbon_ua/2503 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2523 

 

           
 

           
 
 
Головою окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим було затверджено «план 
основних заходів щодо організації навчання початковим знанням у галузі оборони та 
підготовки з основ військової служби на 2022/2023 навчальний рік».  
Цей план включає початкову військову підготовку для школярів та студентів. Порівняно 
з регіонами Росії, викладання цієї програми в окупованому Криму планують розпочати 
на півроку раніше. 

|https://bit.ly/3EnNlAe 

 
Після публікації відео в інтернеті, де на Ялтинській набережній люди танцювали під 
пісню Вєрки Сердючки «Ще не вмерла Україна», правоохоронними органами Криму 
було знайдено жінку, яка поставила цю українську пісню.  
Після проведення «виховної бесіди» її змусили записати відео, в якому вона вибачилася 
у росіян за свій вчинок. 

|https://t.me/uniannet/80092   |https://bit.ly/3tR7jOJ 
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ОПІР УКРАЇНЦІВ 
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ 

 
У Генічеську, Бердянську, Новій Каховці, Енергодарі, Новотроїцькому, Пологах учасники 
руху опору виступають проти російської паспортизації та нагадують, що їхні міста – це 
Україна. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2508   |https://t.me/yellowribbon_ua/2408   |https://t.me/yellowribbon_ua/2414 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2434   |https://t.me/yellowribbon_ua/2439 
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До самого дня звільнення Херсона активісти руху «Жовта Стрічка» продовжували 
розповсюджувати патріотичні листівки та графіті у тимчасово окупованому місті. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2400 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2463 

 

      
 

      
 
 
У Маріуполі були розвішені синьо-жовті стрічки. 

|https://t.me/andriyshTime/4173 
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Мешканці Мелітополя чекають на звільнення міста та продовжують свій громадянський 
протест російської окупації, незважаючи на переслідування за проукраїнські погляди. 

|https://t.me/yellowribbon_ua/2448 
|https://t.me/yellowribbon_ua/2472 

 

       
 

           
 
 
14-річний Артем, мешканець Нової Каховки, був змушений виїхати зі свого міста після 
того, як він зі своєю родиною провів 3 дні у підвалі, ховаючись від окупантів.  
Разом із мамою та братом він тимчасово проживає у Великій Британії. В міру своїх 
можливостей хлопець підробляє – фарбує огорожі, працює у саду, миє машини. 
Спочатку Артем відкладав на ноутбук, але потім вирішив на зароблені 350 фунтів 
стерлінгів купити зимове взуття для солдатів ЗСУ.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/51291 
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10-річна Євгенія Кащенко співає на вулицях Сум, збираючи гроші на зимове 
екіпірування для підрозділу свого батька, який воює на Донбасі.  
Раніше Жені за допомогою небайдужих людей вдалося зібрати 140 тисяч грн, на які 
було придбано рації, тепловізор, черевики, аптечка.   

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49615  

 

      
 
 
15-річна Вікторія Мандрикіна з Харкова, яка тимчасово проживає у Чернівцях, створює 
патріотичні глиняні значки та продає їх, щоб підтримати ЗСУ.  

|https://t.me/Pravda_Gerashchenko/50806 

 

      
 
 
9-річній Маргариті Поліщук із Вінницької області, чий батько є військовослужбовцем 
ЗСУ, вдалося зібрати в рідному селі вже понад 300 тисяч гривень, на які для 
розвідувальної частини було придбано та передано безпілотний літальний апарат та 
автомобіль.  
З початку війни у магазинах села Павлівка з'явилися ящики для збирання коштів на 
потреби ЗСУ. Підтримала свою онуку також її бабуся, яка проживає у Старокостянтинові 
– жінка також приєдналася до збору коштів та організувала його у своєму місті. 

|https://t.me/DIUkraine/164 
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В одному зі звільнених сіл під Херсоном жінка похилого віку передала солдатам ЗСУ 
цілу стрічку російських набоїв, заховану нею від окупантів. 

|https://t.me/uniannet/79826  

 

 
 
 
Разом із платформою UNITED24 «Укрзалізниця» розпочала благодійний проєкт «Квитки 
до перемоги». 
Вже сьогодні можна оформити квитки на три перші рейси з Києва до п'яти міст: 
деокупований Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Сімферополь. 
Квиток можна придбати, зберігати як символ та скористатися ним одразу після 
деокупації. Щойно рух буде відновлено, залізничники відправлять повідомлення з 
датою та місцем. 
Рейси здійснюватиме легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого 
присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. 

|https://bit.ly/3Xlgy7F 

 
 

 


