
http://www.golos.com.ua/news/151717 
Дніпро: Громада розбудовує тероборону 
Програму сприяння територіальній обороні Дніпра на 2022--2026 роки затвердили 
депутати під час сесії міської ради минулої середи. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151718 
Херсонщина. Охорону Каховської ГЕС значно посилили 
На додачу до відомчої охорони, на території Каховської гідроелектростанції порядок та 
спокій відтепер пильнують нацгвардійці та поліцейські. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151734 
Львів: Школи працюють дистанційно, садочки – чергують 
Відбулась оперативна нарада керівництва міста у зв'язку з нападом країни-агресора на 
Україну. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151731 
Миколаївщина: Під приціл потрапили воєнні об'єкти 
У Миколаєві о 5:00 ранку 24 лютого прогриміли вибухи -- літаки завдали бомбового 
удару. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151735 
Міжнародний аеропорт «Львів» скасував усі рейси 
У зв'язку з закриттям повітряного простору України всі рейси з/до Міжнародного 
аеропорту «Львів» скасовано. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151736 
Кіровоградщина: Створено оперативний штаб. У регіоні -- напружений спокій 
У зв'язку з воєнним станом, оголошеним Президентом України в країні та області, у 
Кіровоградській ОДА створили оперативний штаб. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151743 
Миколаїв: Чи готові підвали? 
У міськвиконкомі розглянули питання готовності захисних споруд тимчасового 
перебування громадян до надзвичайних ситуацій. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151757 
Донеччина: Обстріли ведуться вздовж усієї лінії зіткнення 
Станом на 9:30 на Донеччині зафіксовані обстріли фактично вздовж всієї лінії зіткнення 
 
http://www.golos.com.ua/news/151752 
Кіровоградщина: Вибухи в Богданівці були, але ситуація не критична 
На території військової частини А1201, що у селі Богданівка Суботцівської громади на 
Кіровоградщині, близько шостої ранку пролунали два вибухи. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151762 
Хмельниччина: Пошкоджена злітно-посадкова смуга аеродрому 
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Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, зранку у 
Сарокостянтинові було обстріляно аеродром, пошкоджено злітну смугу і склад пально-
мастильних матеріалів. 

 
http://www.golos.com.ua/news/151792 
Черкащина: З-під Умані триває евакуація населення, правоохоронці збивають 
підозрілі літальні апарати 
Після вчорашніх повітряних авіаударів російських агресорів по військовій частині 
неподалік Умані, триває евакуація населення з навколишніх із містом сіл. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151793 
Хмельницький: Штаб Територіальної оборони звернувся до хмельничан по допомогу 
Як повідомили у штабі Територіальної оборони Хмельницької області, там потребують 
допомоги від підприємців, жителів краю, всіх, хто має можливість допомогти в 
забезпеченні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151799 
Хмельницький дасть прихисток переселенцям 
У Хмельницькому ще до початку російської навали почали формувати реєстр місць, де 
можна розмістити переселенців та біженців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151800 
Хмельниччина: На атомній станції посилили охорону 
На Хмельницькій АЕС посилили охорону проммайданчика та важливих зовнішніх 
об'єктів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151807 
Рівненщина: Оперативні новини 
У межах Рівненської області нині все спокійно, 218 кілометрів кордону із Білоруссю не 
порушено. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151802 
Полтавщина: У Кременчуці з'явився прихисток для тих, хто залишив свої домівки 
через війну 
В індустріальній столиці Полтавщини запрацював тимчасовий пункт для розміщення 
людей, які вимушені були залишити свої домівки через вторгнення російських військ в 
Україну. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151806 
Храми Рівненщини використовуватимуть для розміщення людей 
За необхідності на Рівненщині використовуватимуться храми, церкви та інші культові 
споруди для розміщення людей. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151814 
Вінниччина: Ракетами обстріляли три військові об'єкти 
Один військовий загинув, другий помер від отриманих ран внаслідок ракетного обстрілу 
Калинівського арсеналу боєприпасів на Вінниччині. 
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http://www.golos.com.ua/news/151819 
Львівщина посилює тероборону і приймає переселенців 
У Львівській області за ніч кілька разів лунали сирени - причиною стало те, що з боку 
Білорусі противник піднімав у повітря свої літаки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151815 
Житомир: Відкривають пункт збору необхідних речей для тероборони та 
переселенців 
З 25 лютого у Житомирі працюватиме пункт збору необхідних речей для потреб сил 
тероборони та можливих переселенців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151825 
Кропивницький: Місто готується зустрічати біженців, банк крові активно поповнюється 
Під розміщення громадян, змушених залишити рідні домівки, у Кропивницькому відвели 
приміщення дитячих садочків. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151829 
Дніпропетровщина: Ситуація у регіоні під контролем 
Ситуація на Дніпропетровщині залишається контрольованою. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151830 
Дніпро: Створюють народні дружини 
У Дніпрі розпочали створення народних дружин, які допомагатимуть поліції у 
підтриманні порядку на вулицях. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151832 
Одеса: На дахах лікарень Червоний Хрест встановив розпізнавальні знаки для 
авіації 
На дахах одеських лікарень та поліклінік встановили знак «червоний хрест на білому тлі». 
 
http://www.golos.com.ua/news/151846 
Львівщина вводить комендантську годину 
На Львівщині сьогодні ввечері запровадять комендантську годину. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151855 
Чернігівщина: тривожний другий день війни 
У Чернігові чотири рази оголошувалася повітряна тривога, чути сильні вибухи. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151858 
Кіровоградщина: В області приймають біженців 
У Кропивницькому і по всій області триває розміщення вимушених переселенців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151863 
Луганщина: В області триває формування додаткових евакуаційних потягів 
Сьогодні, 25 лютого, о 20:30 з Лисичанська в напрямку західних областей України 
відправляється черговий евакуаційний потяг. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151880 
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Ситуація у Хмельницькому й області 
Начальник Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій ( на знімку) під час 
брифінгу розповів, що обласний центр готується до бойових дій. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151881 
Полтавщина: У селах громади почали діяти добровольчі формування 
У місті Кобеляки та селах однойменної громади за розпорядженням її голови Олександра 
Копельця створюють добровольчі формування 
http://www.golos.com.ua/news/151896 
Чернівці заполонили біженці 
Частина з них направляється у сільську місцевість у Карпатах, на курорти зеленого 
туризму, а частина оселяється у Чернівцях. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151908 
Тернопільщина: Лікувальні заклади працюють у штатному режимі 
Екстрена медична допомога отримує виклики та продовжує допомагати громадянам. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151930 
Закарпаття: Перед кордоном – тисячі людей, відкрито пункт обігріву 
Перед контрольно-пропускним пунктом «Ужгород», що на українсько-словацькому 
кордоні, – величезні черги легковиків та людей, котрі хочуть пішки потрапити до 
сусідньої держави. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151966 
Львівщина прийняла понад тридцять тисяч біженців 
За три дні Львівщина прийняла більше 31 тисячі переселенців з інших областей України. З 
них не всі залишилися на Львівщині. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151974 
Чернівці: На потреби цивільної оборони виділили 42 мільйони гривень 
На позачерговій сесії Чернівецької міської ради виділили кошти на потреби цивільної 
оборони. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152030 
Чернігів: нічний обстріл 
Після другої години ночі окупанти знову били по історичному центру Чернігова. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152032 
Хмельниччина: Для міст, що бороняться, збирають допомогу 
Хмельницька обласна рада звернулась до мешканців області з проханням нагально 
допомогти людям 
 
http://www.golos.com.ua/news/152085 
Київ: Під час війни студентська поліклініка консультуватиме онлайн усіх, хто цього 
потребує 
Київська міська студентська поліклініка організувала онлайн-консультації для всіх, хто 
цього потребує. Таке повідомлення   розміщено на її ФБ-сторінці. 
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http://www.golos.com.ua/news/152111 
Донеччина: Мешканці Краматорська активно збирають речі для постраждалих 
унаслідок обстрілів 
Небайдужі жителі Краматорська на Донеччині активно долучаються до збору речей для 
постраждалих унаслідок бойових дій. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152122 
Київщина: Оперативна ситуація в Київській області щодо відновлення критичної 
інфраструктури 
У КОДА продовжують відновлювати критичну інфраструктуру Київщини. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152206 
Донеччина: Маріуполь потребує термінової допомоги 
Маріуполь, мирне українське місто з населенням у 550 тисяч, потерпає від постійних 
артилерійських обстрілів та авіаударів регулярної російської армії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152212 
Морський порт припинив роботу 
Державне підприємство «Морський торговельний порт Чорноморськ» з 1 березня 
перейшов у режим «простого будинку». 
 
http://www.golos.com.ua/news/152245 
Розгорілися бої за Херсон 
Після доби відносного затишшя на околицях Херсона знову розгорілися бої. Вибухи чути 
і неподалік приміського селища Комишани (поруч минулої ночі наші військові спалили 
колону ворожої техніки – заграву було видно й у центрі)  і селища Зеленівка. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152236 
Буковина: На кордоні черги у 350 авто 
На пункті пропуску "Порубне", що на українсько-румунському кордоні, постійна черга у 
майже 350 автомобілів. Також є люди, які прагнуть перетнути піший кордон. Зараз на 10 
годину ранку таких пів сотні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152237 
Хмельниччина: Хто може тримати зброю – відсиджуватись не дадуть 
Хмельниччина приймає переселенців із міст, що постраждали від атак росіян. За 
офіційними даними, в області вже розселили 61 тисячу людей. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152316 
Львівщина надала прихисток для майже сорока тисяч переселенців 
За офіційними даними, Львівська область станом на сьогодні надала прихисток майже 40 
тисячам внутрішньо переміщених осіб. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152350 
На Полтавщині почав діяти Гуманітарний штаб 
Його створили на базі обласної військової адміністрації. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152347 

http://www.golos.com.ua/news/152111
http://www.golos.com.ua/news/152122
http://www.golos.com.ua/news/152206
http://www.golos.com.ua/news/152212
http://www.golos.com.ua/news/152245
http://www.golos.com.ua/news/152236
http://www.golos.com.ua/news/152237
http://www.golos.com.ua/news/152316
http://www.golos.com.ua/news/152350
http://www.golos.com.ua/news/152347


Дніпропетровщина: Дорожня інфраструктура працює стабільно 
Усі дороги Дніпропетровщини перебувають у проїзному стані. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152385 
Рівненщина: Жителі Полісся відправляють гуманітарну допомогу на Київщину 
До столиці відправили чотири машини продуктів харчування, теплі речі, матраци, 
дощовики, предмети особистої гігієни та інше 
 
http://www.golos.com.ua/news/152477 
Важкі бої на луганському напрямку (відео) 
Відео каналу Військове телебачення України 
 
http://www.golos.com.ua/news/152634 
Одеса готується до відбиття морського десанту 
Російські агресори продовжують підготовку до висадки морського десанту в районах 
Затоки, Одеси, Чорноморська, а прикриття десантних груп здійснює загін кораблів 
вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152663 
Одещина: Евакуація йде за п'ятьма залізничними напрямками 
Укрзалізниця робить усі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними і 
закриває продаж квитків на них 
 
http://www.golos.com.ua/news/152909 
Вінниця: Вісім ракет по аеродрому 
«Вінничани, у нас погана новина – внаслідок ракетного обстрілу було попадання у 
військовий об’єкт у районі Гавришівки, наразі там працює ДСНС», - так зазначив у 
відеозверненні голова Вінницької обласної цивільної адміністрації Сергій Борзов на своїй 
сторінці у Фейсбуці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152911 
Донеччина: Через пошкодження газопроводу міста можуть залишитись без газу 
Усі населені пункти від Вугледара до Бердянська невдовзі залишаться без газу, оскільки 
російські окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь. Про це 
повідомив очільник Донеччини Павло Кириленко. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152949 
Київщина: Ірпінь відключено від газопостачання 
Унаслідок потрапляння снаряду в газопровід, містечко відключили від газопостачання. 
http://www.golos.com.ua/news/152969 
Одещина: Морські порти відновили розвантаження сухогрузів з продовольством 
Іллічівський морський рибний порт і П'ятий термінал державного підприємства 
"Морський торговий порт "Черноморськ" випускають контейнери і автомобілі TIR з 
медикаментами, продовольчими товарами і товарами першої необхідності. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153100 
У Запоріжжі працює центр для переселенців 
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На базі ДП «Запорізький державний цирк» за ініціативи Запорізької обласної військової 
адміністрації створено центр для прийому осіб, які переміщуються із зони бойових дій. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153115 
Донеччина: Діяльність Державної казначейської служби України в області 
тимчасово припинено 
На Донеччині тимчасово припинено діяльність Головного управління Державної 
казначейської служби України, яке розташовано у м. Маріуполь. У Донецькій обласній 
військовій адміністрації повідомили, що це пов’язано зі збройною агресією та 
проведенням активних бойових дій з боку Російської Федерації, постійними обстрілами 
міста Маріуполь, відсутністю електропостачання, інтернету тощо. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153336 
Дніпро: Поновлюється навчання в школах 
З 10 березня в школах Дніпра поновлюється дистанційне навчання для 1-11 класів. 
Відповідні рекомендації дали в управлінні освіти міськради. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153342 
Луганщина: 11 поліцейських зрадили Україні й перейшли на бік ворога 
Обласна прокуратура розпочала досудові розслідування щодо зрадників 
 
http://www.golos.com.ua/news/153364 
Миколаїв: Ніч видалася тривожною 
Звечора 9 березня російські війська почали обстріл міста із північного та північно-
східного напрямків «Градами» та «Ураганами» 
 
http://www.golos.com.ua/news/153380 
Одеса: Легендарний пам'ятник готовий до оборони 
1200 мішків із піском з'явилося навколо знаменитого на весь світ пам'ятника Дюку де 
Рішельє 
 
http://www.golos.com.ua/news/153413 
Одещина: Школярі повертаються за парти 
З 14 березня у навчальних закладах області відновлюється освітній процес 
 
http://www.golos.com.ua/news/153481 
Миколаїв: Перша доба без сирен 
День 10 березня та ніч 11-го в Миколаєві були мирними, жодного разу не прозвучав 
сигнал «повітряна тривога». 
 
http://www.golos.com.ua/news/153501 
Почесний консул Греції не має наміру залишати Одесу 
Пантеліс Бумбурас, почесний консул Греції в Криму і Херсоні, разом із сім'єю перебуває 
зараз у місті і не має наміру залишати його через війну 
 
http://www.golos.com.ua/news/153513 
Кіровоградщина відновлює навчання 
Після завершення канікул буде організовано освітній процес за дистанційною формою 
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http://www.golos.com.ua/news/153511 
Кіровоградщина: Відновлюється рух автобусів 
Із 11 березня відновлюють роботу автобусні станції в містах Кіровоградської області. За 
повідомленням ТОВ «Кіровоградавтотранс», крім автостанцій обласного центру, знову 
запрацювали Олександрійська, Новомиргородська, Долинська та Маловисківська 
автостанції. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153649 
Як будуть вчитися школярі та студенти на Рівненщині 
Департамент освіти і науки Рівненської обласної військової адміністрації дав роз’яснення 
щодо поновлення освітнього процесу в області. У всіх школах і позашкільних закладах 
навчання буде здійснюватися за дистанційною формою. Нагадаємо, що відновлюються 
заняття з понеділка, 14 березня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153662 
Львівщина збільшить посівну площу на понад тисячу гектарів 
Українці мають бути ситі! Від Львівщини залежить багато. Саме тому цьогоріч аграрії 
Львівської області хочуть збільшити посівну площу на понад тисячу гектарів. Додатково 
використовуватимуть ділянки, які розліснили. Загалом посівна площа становитиме понад 
707 тисяч гектарів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153840 
Одеса: З'явилися соціальні полиці в продуктових магазинах 
На півдні Одеської області в мережі магазинів місцевого виробника ТОВ "Титан" - 
"Корівка", універсамах "Тургеневский" (Кілія) і Сонячний (Вилкове) - з'явилися соціальні 
полиці з написом "Якщо можеш - поклади, потребуєш - візьми". 
 
http://www.golos.com.ua/news/153844 
Одеса: Створений резерв медикаментів 
Заступник Одеського міського голови Світлана Бедрега повідомила, що в медустановах 
створений резерв медикаментів і палива, лікарні забезпечені генераторами і сухпайками. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153877 
Посівна-2022 буде найскладнішою з часів Другої світової 
19 день триває жорстока кривава війна. Багато українців втратили домівки, рідних, серед 
яких найдорожчі - діти. Багато дітей залишилося без батьків... 
 
http://www.golos.com.ua/news/153925 
Миколаїв: Продовжує надходити допомога 
Усю гуманітарну допомогу, яка надходить до Миколаєва з різних куточків світу, в місті 
збирають у кількох центрах, сортують та розподіляють за напрямами. Про це повідомив 
міський голова Олександр Сєнкевич в одному з прямих ефірів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/154220 
Дніпропетровщина: Поновлюють міжміські перевезення 
Міжміські автобусні маршрути, які зупинилися з початком війни, поновлюють свою 
роботу на території Дніпропетровщини. 
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http://www.golos.com.ua/news/154385 
Миколаївщина: Область налаштована на мирне життя 
Мешканці готуються до посівної, перевіряють логістику та запускають бізнес 
 
http://www.golos.com.ua/news/154722 
Одеса: Учбовий процес в школах і ВНЗ -- без перебоїв 
Директор Департаменту освіти і науки Одеської військової адміністрації Олександр 
Лончак підвів підсумки першого тижня "Навчання без меж". 
 
http://www.golos.com.ua/news/154984 
Луганщина: В області погоджено режим тиші та «гуманітарний коридор» для 
евакуації 
Сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, 
Гірської громади (зокрема Нижнє) 
 
http://www.golos.com.ua/news/154969 
Рівненщина: Стартувала весняна посівна кампанія 
Яра пшениця, овес та цукровий буряк - ці культури першими розпочали сіяти в області 
 
http://www.golos.com.ua/news/155286 
Херсонщина: Знову ходять автобуси 
У Херсоні перезапустили 21 автобусний маршрут – у тому числі ті, що з’єднують 
обласний центр із віддаленими окраїнами 
 
http://www.golos.com.ua/news/155283 
Одещина: Перекрито канал переправлення тих, хто ухиляється від мобілізації 
Затримано двох братів, які намагалися незаконно втекти з України, щоб уникнути призову 
на військову службу 
 
http://www.golos.com.ua/news/155291 
Волинь: Тил повинен інтенсивно працювати для перемоги 
Про перспективи економічного розвитку області, розвиток внутрішнього виробника та 
релокацію  українських  підприємств на Волинь задля підтримання економіки йшлося 24 
березня  під час зустрічі щодо співпраці організації  K.FUND з Волинською ОВА. 
 
http://www.golos.com.ua/news/155321 
Одеса: Відновлено планові медичні операції 
Міська рада повідомляє, що усі лікарні працюють 
 
http://www.golos.com.ua/news/155565 
Сьогодні гуманітарні коридори не відкриватимуть 
Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах 
гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні 
коридори не відкриваємо, -- повідомила Міністр  з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України Ірина Верещук 
 
http://www.golos.com.ua/news/155546 
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Луганщина: В області відновлюється робота «Укрпошти» 
На Луганщині поступово відновлюється робота «Укрпошти». Цими днями, вперше з 
початку російського воєнного вторгнення, поштовики змогли доправити пенсії, продукти 
харчування та інші товари першої необхідності до кількох населених пунктів області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/155541 
Миколаїв: Школярі повертаються до навчання 
З сьогоднішнього дня в школах Миколаєва відновлюється навчання, яке проходитиме в 
дистанційному форматі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/155627 
Вінниця: Бібліотеки відновили роботу у форматі видачі книг 
З 28 березня у Вінниці відновили роботу бібліотеки міської територіальної громади. Про 
це повідомляє на сайті Вінницької міськради директор департаменту культури Максим 
Філанчук. 
 
http://www.golos.com.ua/news/155569 
Співаки із Одеси потрапили під українські санкції 
Міністерство культури та інформаційної політики додало до списку діячів, які публічно 
заявили про підтримку військових злочинів росії в Україні Дениса Вайнштейна, більш 
відомого як «Джиган» 
 
http://www.golos.com.ua/news/155897 
Запорізький військовий госпіталь отримав мультифункціональний монітор пацієнта 
Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Марія Іонова разом з 
представницями інших парламентських фракцій перебуває із робочим візитом у США. 
 
http://www.golos.com.ua/news/155888 
Львівщина: Область відвідує Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо 
Гранді 
«Ми готові й надалі допомагати тим, хто тікає від війни» - Філіппо Гранді 
 
http://www.golos.com.ua/news/155894 
Луганщина: З «гарячих точок» області евакуйовано ще понад 400 людей 
Серед луганчан, яких удалося вивезти до більш безпечних місць, - 260 мешканців 
Лисичанська, 58 - з Кремінної, 25 - рубіжан, 73 мешканця Сєвєродонецька. Також 
евакуйовані 13 жителів Попасної 
 
http://www.golos.com.ua/news/155892 
Волинь: Усі переселенці нам дорогі, незалежно від того, якою мовою розмовляють 
З початку російської агресії Луцьк прийняв майже 15 тисяч вимушених переселенців, 
значна частина яких - російськомовні. Аби допомогти їм освоїти державну мову та легше 
адаптуватися в українськомовному середовищі, Волинський національний університет 
імені Лесі Українки за підтримки Луцької міської ради організували розмовний клуб 
української 
 
http://www.golos.com.ua/news/155880 
Рівненщина: Благодійний волонтерський проект у Рокитнівській громаді 
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Люди організувалися і випікають хліб та булочки для військових, малозабезпечених та 
переселенців 
 
http://www.golos.com.ua/news/155807 
Чернівці: Судді виділятимуть половину зарплат на підтримку ЗСУ 
Судді Чернівецького апеляційного суду віддаватимуть на потреби української армії до 
половини своєї щомісячної винагороди. Таке рішення збори суддів ухвалили 15 березня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/155862 
Івано-Франківщина: Під час війни розшукали всіх зниклих дітей 
Загалом від початку року поліцейські області допомогли розшукати 32 дитини, з яких 18 – 
малолітні 
 
http://www.golos.com.ua/news/155950 
Одеса: Після «зимівлі» запрацювали фонтани 
З 1 квітня в Одесі планується включення фонтанів після зимового періоду. Про це 
повідомила директор Департаменту міського господарства Наталія Мостовських. 
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