
Молодіжний рух «РЕДАН» 

Шановні колеги, викладачі, куратори, батьки!  

На сьогодні  в Україні виявлено активність нового молодіжного руху Ч(П)ВК 

«РЕДАН», який набирає популярності. Вказана течія складається здебільшого з 

молоді неформальної зовнішності: довге фарбоване волосся, вподобання до 

«аніме», перебування у відповідних групах «Телеграм» і «TikTok» та інші 

атрибути. Конкретна ідеологія відсутня, але полягає у тому, щоб дати відсіч тим, 

хто їх пригнічує.  

 

       ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ. 

Вказаний рух сягає корінням японського мільтфільму-аніме «Hunter x Hunter», 

де за сюжетом діє злочинна організація «Геней Редан», також звана 

«Павуком» або «Примарною трупою», її символом є павук із цифрою «4». 

Представники субкультури називають себе неформалами, та зазначають, що 

не асоціюють себе з приватною військовою компанією, а назвалися так лише 

«жартома» та поступово від нього відмовляються.  

 

   «Редан» - це новий напрямок молодіжної субкультури, яка виступає за 

свободу вибору індивідуального стилю та засуджує насильство з боку 

«офників» (представники субкультури, які обожнюють культ грубої сили і 



вважають за краще будь-які питання вирішувати бійкою), скінхедів та 

інших подібних груп.  

       Основними центрами проведення зборів підлітків визначають людні 

місця, такі як: площі, торговельні центри, центральні частини міст тощо. 

Учасники скоюють бійки прямо біля вказаних людних місць. 

        Провокування масових бійок серед молоді та підлітків – це спроба 

російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну 

операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в 

Україні. 

      З 22.02.2023 вказаний рух почав активно поширюватися через 

«Телеграм» канали на території України. В протистояння руху «РЕДАН» 

також створюються групи «антиРЕДАН», до якого входить так званий 

неформальний рух «ОФНИКИ» (підлітки 14 років), які не визнають 

представників «РЕДАН» та вступають з ними у фізичне протистояння.  Обидва 

рухи закликають до протистояння.  

 

Іноді підліток не може самостійно реалізувати свої бажання. Він 

знаходить своє місце у молодіжному угрупуванні для свого самоствердження 

та своєї самореалізації. Деякі батьки навіть можуть не підозрювати, що їх 

дитина належить до певної субкультури та може мати девіантну поведінку. 

В зону проявів деструктивної поведінки потрапляють підлітки, яким 

бракує батьківської уваги і підтримки, а також ті, чиє перебування в мережі 

Інтернет не контролюється.  

Я закликаю батьків, викладачів, кураторів спілкуватися зі студентами. Звертати 

увагу на  коло спілкування, поведінку, способи проведення дозвілля. 

 За умови виявлення тематичних груп відповідних напрямків у месенджерах або 

скупчень у людних місцях підлітків неформальної зовнішності, просимо 

негайно інформувати місцеві підрозділи Національної поліції України. 

 

 



ПВК «Редан» у Харкові: поліція оприлюднила подробиці (фото) 
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Правоохоронці виявили 245 потенційних учасників бійки, яку планувалося 

влаштувати 27 лютого у центрі Харкова. Серед них 215 неповнолітніх (49 – 

хлопці, 66 – дівчата), 30 повнолітніх громадян, 3 раніше засуджених громадян. У 

них вилучили катети та газові балончики (загалом 17 одиниць) Про це повідомив 

начальник Головного управління Нацполції у Харківській області Володимир 

Тимошко. 

БУДЕМО УВАЖНІ ДО МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ! 

ЦЕ ТЕЖ ФРОНТ! БУДУЄМО СТОСУНКИ ДОВІРИ І СПІВПРАЦІ, 

НАВЧАЄМО, ВИХОВУЄМО І ДІЛЕМОСЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИМИ 

ЦІННОСТЯМИ! 


