
Звернення InformNapalm на честь  

Дня народження і Дня заснування спільноти. 

Україна, 2022 рік. 
 

Слава Україні! 

В ніч з 28 на 29 березня InformNapalm виповнюється рівно 8 років від дня 

народження нашої міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти.  

І хоча засновники нашої команди почали активну боротьбу проти 

російських агресорів ще наприкінці лютого 2014 року у Криму, але сама ідея та 

назва спільноти виникли саме наприкінці березня 2014.  

Ми не будемо довго перераховувати наші досягнення та розповідати про 

ефективність нашої волонтерської діяльності цих років гібридної локальної 

війни. Більшість з вас добре знає чим ми займались і як вплинули на 

формування розуміння фактів прихованої російської агресії, як викривали 

секрети ворога ці роки, як формували правильні наративи в Україні та світі...  

На нас рівнялися навіть державні структури, нас хотіли підім'яти під себе 

майже всі спецслужби,  але ми були та залишились незалежними й пишаємось 

цим. Всі ці роки ми робили дослідження, перекладали їх на десятки мов світу, 

створювали унікальну базу даних російської агресії, якою користується дуже 

багато людей у світі, користуються державні органи різних країн та щодня на 

неї заходять десятки тисяч людей. Дуже і дуже стисло про наші досягнення 

можна прочитати на сторінці про нас: https://informnapalm.org/ua/about-us/ 

З 24 лютого 2022 року ми повністю змінили підходи 

своєї роботи, нам вже не потрібно переконувати 

світ і доводити, що РФ напала на Україну. З цим 

вже добре пораються звичайні журналісти й це 

тепер для всіх стало очевидним. Тому ми всі 

перейшли на військові рейки. Всі наші волонтери з 

України вступили в ТрО або призвані до лав ЗСУ. 

Навіть наші закордонні волонтери з інших країн 

долучені до процесу збору розвідувальних даних 

для ефективного знищення сил російського 

агресора. Зараз наші OSINT-ери активно 

допомагають ідентифікувати ворожу техніку, 

проводити геолокацію ворожих підрозділів, 

ідентифікувати полонених чи ліквідованих окупантів, які не мають при собі 

документів. Решта волонтерів з інших країн допомагають вирішувати 

https://informnapalm.org/ua/about-us/


логістичні завдання серед яких і забезпечення надійного тилу для родин наших 

хлопців, які воюють в Україні.  

Звісно, завжди існують оперативні потреби, які треба вирішувати та на 

які потрібні кошти. Свої власні резерви ми вже давно вичерпали та бажано, щоб 

певний резерв поповнювався (на пальне, на закупівлю спецзасобів, техніки та 

інші потреби по війні, яких завжди більше ніж можливостей). Ви знаєте, що 

наша спільнота, мабуть, одна з небагатьох, яка не пушила і не пушить постійно 

своїх читачів сайту чи соцмереж закликами поповнення карток чи донейтів. Ми 

поводились ці 8 років та поводимось і зараз дуже скромно і робимо публічний 

заклик та запит до суспільства зовсім не часто. Скромність, професійність та 

порядність наші чесноти, яких ми дотримуємось.  

На честь Дня народження нашої спільноти InformNapalm, на честь 8 

років існування та полум'яної боротьби за Україну, ми робимо черговий 

заклик до тих, кому не байдуже і хто хоче підтримувати нашу активність 

добрим словом і власним внеском: 

Якщо ви готові та бажаєте щомісячно виділяти певну доступну для вас 

суму для підтримки резервів InformNapalm, ви можете підписатись на наш 

Patreon: https://www.patreon.com/join/informnapalm/checkout  

Підписку в будь-який час можна зупинити, тому це не має стати фінансовим 

тягарем назавжди. 

Якщо ж ви не готові підтримувати InformNapalm щомісяця, але бажаєте 

зробити одноразовий платіж, то можете зробити внесок на картку Михайла 

Макарука: 

ПриватБанк: 5457 0822 7459 2752 

МоноБанк: 5375414116758995 

Ми розуміємо, що можемо бути не в пріоритеті для багатьох з вас, 

розуміємо, що звідусіль зараз надходять прохання про потреби. Ми все 

розуміємо і вдячні кожному, для кого в пріоритеті Україна і в пріоритеті 

спільна перемога. Ми вдячні кожному, хто зараз і на передовій, і в тилу 

докладає зусилля для перемоги. 

Ми впевнені, що разом переможемо.  

InformNapalm народився в буремні часи кримської окупації та наше полум'я 

буде долати темряву Кремля стільки, скільки це буде потрібно. 

https://www.patreon.com/join/informnapalm/checkout


Ми фенікс, що народився з полум'я, ми згоряємо та відроджуємось знов, 

боремось та перемагаємо, бо наше серце в Україні та з Україною. 

 

Слава Україні! 

Слава всім людям доброї волі!  


