
http://www.golos.com.ua/news/156052 
Полтавщина: Під час посівної «дизельку» крали просто з тракторів 
У Миргородському районі поліцейський офіцер громади викрив схему викрадення 
дизельного пального з сільгосптехніки під час посівної кампанії. Дії осіб, причетних до 
таких крадіжок просто з тракторів, правоохоронці задокументували під час розрахунку з 
замовником за 100 літрів «дизельки». Задля цього поліцейським довелося виїхати у поле, 
на якому механізатори готували ґрунт до засіву… 
 
http://www.golos.com.ua/news/156070 
Хмельницький: Серед маленьких пацієнтів чимало поранених 
Як повідомила директор Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня, 
четверта частина всіх госпіталізованих у закладі пацієнтів – це діти з Київської, 
Житомирської, Харківської, Луганської областей. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156094 
Луганщина: Мобільні відділення «Укрпошти» продовжують виплату пенсій 
У Кремінній виплати забезпечені вже для 70 % отримувачів. Пенсії тут сплачені за добу 
на суму 3 млн 58 тис. гривень ще 617 людям похилого віку, яким у мирний час гроші 
доставляли листоноші. Крім того, на 41 тис. гривень було продано товарів першої 
необхідності 
 
http://www.golos.com.ua/news/156173 
На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї 
На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї.  Про це повідомив начальник 
Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156180 
Майже пів тисячі вчителів Рівненщини працюють дистанційно з-за кордону 
Така робота стала можливою завдяки внесеним змінам до трудового законодавства. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156196 
Львівщина презентувала програму підтримки бізнесу 
Допомогти фінансово мінімум 250 підприємствам. Додатково створити 2,5 тисячі робочих 
місць. Ці та інші основні цілі ставить перед собою Програма підтримки бізнесу, яку на 
період воєнного стану розробила Львівська обласна військова адміністрація. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156209 
Луганщина: Більше 2 тисяч людей отримали пенсії через «Укрпошту» 
У Лисичанську виплата пенсій через «Укрпошту» проводилася вперше з початку 
російського вторгнення в Україну 
 
http://www.golos.com.ua/news/156210 
Полтавщина: Земляки-рятувальники допомагали колегам із Харкова 
Бійці загону брали участь у ліквідації пожеж 
 
http://www.golos.com.ua/news/156212 
Сапери ліквідовують на Київщині вибухонебезпечні предмети 
На території Бучанського району у с. Дмитрівка було вилучено 1 тис. 574 одиниць 
вибухонебезпечних предметів 
 
http://www.golos.com.ua/news/156221 
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Миколаїв: із-під завалів ОДА витягли 33 загиблих 
Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих 
у будівлі ОДА. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156311 
Луганщина: Мобільні відділення «Укрпошти» продовжують виплату пенсій 
мешканцям обстрілюваних міст 
Мобільні відділення «Укрпошти» забезпечили виплату пенсій ще 495 мешканцям міст 
Луганщини, де тривають активні бойові дії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156333 
Полтавщина: Емоційним прихистком і розрадою для душі стає пісня 
Представники обласної філармонії влаштували концерт для вимушених переселенців 
 
http://www.golos.com.ua/news/156336 
Вінниця: Переселенцям почали виплачувати допомогу від місії ООН 
Вінниця стала одним з перших міст держави, де налагодили роботу з представництвом 
місії ООН в Україні з виплати допомоги переселенцям від цієї міжнародної організації. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156351 
Ужгород: Презентували кроки безпечного бізнесу під час війни 
На зустрічі з представниками ІТ-компаній презентували 5 кроків безпечного бізнесу на 
Закарпатті. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156374 
Глава МЗС Греції прибув до Одеси 
Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас 3 квітня прибув до Одеси із вантажем 
гуманітарної допомоги. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156452 
Хмельниччина: Професіям навчатимуть он-лайн 
На Хмельниччині запрацював перший в Україні освітній хаб. Він для тих, хто через війну 
переїхав не лише в інші області, а й за кордон. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156405 
Почалася консервація Одеського припортового заводу 
Виробництво і спортивний комплекс Олімп безстроково призупинили роботу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156479 
Рівненщина: Збільшують площі продовольчих культур 
Не менше 25 відсотків посівів в області мають займати саме продовольчі культури. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156490 
Миколаїв: Врятували червонокнижних птахів 
В обласному центрі вдалося врятувати п’ять орланів та беркута, які були кинуті у 
замкненому сараї на околиці Миколаєва та приречені на голодну смерть 
 
http://www.golos.com.ua/news/156534 
Сумщина: в облцентрі відновили роботу бібліотеки 
У Сумській ОТГ запрацювала бібліотечна мережа. Відвідувачів приймають книгозбірні, 
розташовані за двадцять однією адресою як в обласному центрі, так і в кількох селах, що 
увійшли до складу громади. 
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http://www.golos.com.ua/news/156541 
Дніпропетровщина: Ситуація з ліками стабілізувалася 
Медичні установи та аптеки регіону основними препаратами, обладнанням та витратними 
матеріалами забезпечені, укладено договори на їх придбання для подальшого поповнення 
запасів 
 
http://www.golos.com.ua/news/156606 
Полтавщина: Про дітей із «проблемних» сімей не забувають і під час війни 
У Лубенському районі працівники служби у справах дітей виконкому міськради та 
інспектори ювенальної первенції місцевого відділу поліції відвідали родини з дітьми, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 
 
 
http://www.golos.com.ua/news/156690 
Сумщина: місту допоможе віртуальний благодійний фестиваль 
На Сумщині у Тростянці, лише недавно звільненому від російських окупантів, відбудеться 
фестиваль «Схід-рок». 
 
http://www.golos.com.ua/news/156689 
Закарпаття: Вимушені переселенці навели лад у міському парку 
Переселенці гуртом прибрали територію міського парку 
 
http://www.golos.com.ua/news/156724 
Дніпро: Школи стали волонтерськими центрами 
Школи Дніпра активно приєдналися до волонтерської роботи: займаються збором 
гуманітарної допомоги, плетінням маскувальних сіток та багато чим іншим. У одній з них 
учні, їх батьки і учителі окрім збору допомоги допомагають військовому госпіталю і 
літнім людям. У спортзалі плете "кікімор". 
 
http://www.golos.com.ua/news/156758 
Медики без відпочинку і за важких умов продовжують рятувати життя 
Три тисячі упаковок інсуліну прибули в Полтаву і будуть розподілені між медичними 
закладами області, які мають потребу в препараті 
 
http://www.golos.com.ua/news/156732 
Чернівці: У школах та дитсадках проживає більше тисячі переселенців 
Люди задоволені створеними для них умовами. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156735 
Дніпропетровщина: Безкоштовні ліки як і раніше доступні 
Безкоштовно або зі знижкою можуть отримувати в аптеках ліків жителі 
Дніпропетровщини і переселенці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156747 
Черкащина: Кохання перемагає війну 
Дільничний офіцер поліції Анна з Черкаського районного управління поліції взяла шлюб 
зі своїм коханим Андрієм. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156737 
Буковинські підприємства відправляють харчі у 14 областей 
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На цих підприємствах люди працюють без жодного вихідного, вони переорієнтували 
логістику та географію постачання, забезпечують Чернівецьку область і 14 інших 
областей України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156765 
Закарпаття: Два десятки переміщених підприємств уже функціонують 
На Закарпаття переїхало 47 евакуйованих  підприємств. Це ті, робота яких  неможлива 
через ведення активних бойових дій. Двадцять з них уже запустили свої виробництва, ще 
27 – розміщують потужності. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156839 
Дніпро: Забезпечено стабільність та безпеку електротранспорту 
Працівники КП «Дніпровський електротранспорт» проводять щорічне регламентне 
технічне обслуговування рухомого складу 
 
http://www.golos.com.ua/news/156854 
Миколаївщина: Корисні справи об’єднують 
Миколаївський обласний гуманітарний штаб надав чергову допомогу військовим, 
переселенцям, мешканцям приміських сіл, які найбільше постраждали від обстрілів армії 
агресора. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156851 
Дніпро: Реабілітаційний центр відновив роботу 
Заклад знову почав надавати допомогу майже сорока маленьким пацієнтам 
 
http://www.golos.com.ua/news/156868 
Полтавщина: Почав діяти сортувальний центр для гуманітарної допомоги від 
держави 
У Полтаві запустили потужний сортувальний центр для гуманітарки, яку надає держава 
постраждалим від війни. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156874 
Вінниччина: Військового податку сплатили більше на понад 32 мільйони гривень 
Майже 176 мільйонів гривень військового податку сплатили вінничани у першому 
кварталі нинішнього року, це на 32,5 мільйона гривень більше у порівнянні з таким само 
періодом 2021 року. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156892 
Миколаїв: Найперше допомагають дітям 
Вдалося передати медикаменти та про продукти харчування для мешканців мікрорайонів 
Велика та Мала Корениха 
 
http://www.golos.com.ua/news/156909 
Волинь: Два університети переїжджають до Луцька 
До Луцька на тимчасове перебування переїжджають Криворізький університет економіки 
і технологій та Донецький державний технічний університет. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157027 
Миколаївщина: В області пошкоджені цивільні об’єкти 
З початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 
2391 цивільний об’єкт. 
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http://www.golos.com.ua/news/157092 
Черкащина відправила 120 тонн допомоги Київщині та Чернігівщині 
Про черговий вантаж гуманітарної допомоги для жителів Київської та Чернігівської 
областей повідомив голова Черкаської цивільно-військової адміністрації Ігор Табурець. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157106 
Полтавщина: Профільні фахівці допомогли мешканцям сусідніх Сумської та 
Харківської областей отримати пенсійні виплати 
Працівники підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській 
області вперше за три десятиліття існування ПФУ виконали місію забезпечення належних 
виплат жителям інших регіонів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157099 
Ужгород: За час війни Словаччина передала на Закарпаття понад 475 тон 
гуманітарної допомоги 
Більше 44 тон помочі зі словацького міста Кошиці доставили до Ужгорода лише 8 квітня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157118 
Миколаївщина: Поліцейські допомагають своїм громадам 
Від початку війни правоохоронці йдуть на поміч та переймаються проблемами людей у 
своїй громаді, особливо дітей і самотніх стареньких. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157141 
Луганщина: «Гуманітарні коридори» сьогодні діють за п’ятьма напрямками 
«Гуманітарні коридори» на Луганщині сьогодні працюють за п’ятьма напрямками. Як і 
раніше, це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірська громада. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157122 
Миколаївщина: Медиків одягнуть в бронежилети 
Бронежилети передамо співробітникам нашого КНП «Центр екстреної допомоги», які 
щоденно виїжджають на виклики», - зазначила Ганна Замазєєва. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157104 
Полтавщина: На потреби тероборони та харчування вимушених переселенців із 
обласного бюджету виділили ще 100 мільйонів гривень 
У Полтаві на позачерговій сесії облради (на знімку) депутати ухвалили важливі рішення з 
бюджетних питань. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157179 
Харківщина: Сіють там, де не відбуваються активні бойові дії 
Аграрії Харківщини вже посіяли 2,5 тис. га ранніх зернових і зернобобових. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157184 
Завершили сівбу ранніх зернових 
Як передає «АПК-Інформ», господарства Кіровоградщини завершили сівбу ранніх 
зернових культур. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157234 
Луганщина: Поліцейські допомогли врятувати чотирилапих 
Поліцейські Луганщини допомагають врятуватись в умовах війни не лише місцевим 
мешканцям, а й дбають про чотирилапих. 
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http://www.golos.com.ua/news/157219 
Донеччина: Медпрацівникам Маріуполя відновлюють виплати, на черзі – всі інші 
працівники бюджетних установ 
Маріупольська міська рада, віддаючи шану медичним працівникам, забезпечує для них 
пріоритетне відновлення фінансових операцій, пов’язаних з міським бюджетом. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157237 
Луганщина: Роботу шахт «Золоте» та «Тошківська» відновити неможливо 
Принаймні дві шахти на Луганщині - «Золоте» та «Тошківська» втрачені для подальшої 
експлуатації. Відновити їх роботу неможливо. Під питанням уже й шахта «Гірська». 
 
http://www.golos.com.ua/news/157236 
Львів: Для дітей із внутрішньо переміщених сімей артисти філармонії дарують казку 
10 квітня 2022 
Артисти Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика з музичною казкою 
«Подарунок лісового чарівника» відвідали низку локацій, де тимчасово перебувають 
внутрішньо переміщені особи з дітьми. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157380 
Дніпропетровщина: Транспортне сполучення повертається до звичного режиму 
Триває відновлення автобусних маршрутів на Дніпропетровщині. Всього відновили 153, з 
яких 13 - за останні дні. Запрацювали 23 з 29 автостанцій. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157382 
Миколаївщина: Доставлено медичне обладнання 
До Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги надійшов апарат, що рятуватиме 
життя людей. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157423 
Кіровоградщина: Отримали багатотонний гуманітарний вантаж медичного 
призначення 
На Кіровоградщину надійшла гуманітарна допомога від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
 
http://www.golos.com.ua/news/157457 
Волинь: Відкривають ще одну соціальну їдальню 
У Луцьку 13 квітня у гімназії №9 відкриють ще одну соціальну їдальню для вимушених 
переселенців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157461 
Сумщина: Ліцей переїде у безпечніше місце 
Ліцей Державної прикордонної служби України, котрий знаходиться зараз у Сумах, 
передислокують до Хмельницького. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157463 
Дніпропетровщина: Прокатний цех запрацював після ремонту 
Ще один прокатний цех металургійного заводу на Дніпропетровщині відновив роботу 
 
http://www.golos.com.ua/news/157473 
Полтавщина: Медицина залишається серед пріоритетів фінансування з обласного 
бюджету 
У Полтаві на позачерговій сесії обласної ради (на знімку) депутати залишили медичну 
галузь регіону серед пріоритетів фінансування. 
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http://www.golos.com.ua/news/157480 
Хмельницький: Для підтримки бізнесу 
Влада Хмельницької територіальної громади прийняла ряд рішень, якими хоче підтримати 
місцевий бізнес. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157466 
Дніпро: Укриття роблять безпечними і комфортними 
Зробити укриття в підвалах житлових будинків не лише безпечними, але й по можливості 
комфортними, стараються дніпряни. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157497 
Хмельниччина: Ціни на хліб, гречку, молоко під контролем 
За їх дотриманням на Хмельниччині слідкуватиме міжвідомча координаційна група, яка 
утворена як консультативно-дорадчий орган при обласній військовій адміністрації. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157487 
Дніпро: Парки допоможуть відчути мир 
Працівники комунальних підприємств влаштовують газони, обробляють рослини від 
шкідників і різних захворювань, висаджують однорічні квіти. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157535 
На Рівненщині триває посівна 
Попри складні умови, господарники області вже завершують сіяти яру пшеницю, ячмінь 
та овес. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157550 
Рівненщина: 15 підприємств переїхали в область із постраждалих від війни регіонів 
Рівненщина продовжує допомагати підприємцям, які хочуть переїхати з регіонів, де 
тривають активні бойові дії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157519 
Миколаївщина: Допомагають дітям та стареньким 
Поліцейські підтримують маленьких мешканців області та осіб похилого віку 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/120422-u-vinnyci-rozrobyly-dovidnyk-dlya-vnutrishno-
peremishchenyh-osib 
У Вінниці розробили довідник для внутрішньо переміщених осіб 
Прозорі офіси Вінниці продовжують щоденно приймати співгромадян, які переїхали до 
міста з гарячих точок. Станом на 11 квітня статус внутрішньо переміщеної особи у 
Вінниці отримали вже 18,5 тисяч переселенців, понад 5 тисяч з них – це діти. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157524 
Миколаївщина: Надають прихисток біженцям 
У Миколаївській області люди з окупованих територій Миколаївської та Херсонської 
областей отримують гідний прихисток. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157561 
Миколаїв: Підраховують збитки 
В обласному центрі документують наслідки російської агресії. Як повідомив 
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, загальна сума збитків на сьогодні 
складає 110 мільйонів гривень. 
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http://www.golos.com.ua/news/157596 
Сумщина: на відбудову знадобляться роки 
На відбудову зруйнованих об’єктів уряд виділив Сумщині «перший транш» - 250 млн грн. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157600 
Дніпропетровщина: Громади отримали допомогу для переселенців 
Анальгетики, антисептичні засоби, жарознижуючі препарати, продукти харчування, 
засоби особистої гігієни, побутова хімія - ці та багато інших предметів першої 
необхідності прибули з Хмельницької області на Дніпропетровщину у складі 20-тонного 
вантажу гуманітарної допомоги. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157747 
Миколаїв: Місто без води 
Вже другу добу обласний центр позбавлений водопостачання. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157744 
На Рівненщину прибули представники Всесвітньої продовольчої програми при ООН 
Саме з Рівненщини розпочалася поїздка Україною представників Всесвітньої 
продовольчої програми при ООН. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157750 
Миколаїв: Відновлюють пошкоджені вікна 
Від російських бомбардувань у Миколаєві постраждали три заклади соціального захисту; 
п’ять лікарень; 46 закладів освіти; п’ять об’єктів фізичної культури та спорту. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157769 
Полтавщина: Гуманітарну допомогу передали в кожну стаціонарну установу 
соцзахисту 
Представники Міжнародного благодійного фонду «АІСМ Україна» надали 17,7 тонни 
гуманітарного вантажу для найбільш незахищених категорій населення Полтавщини. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157781 
Кіровоградщина: Більшість підприємств області працюють 
Більшість підприємств-виробників Кіровоградської області в умовах воєнного стану 
активізували свою роботу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157751 
Миколаїв: З продуктів благодійного фонду готують їжу для переселенців 
Благодійний фонд Мага з Нідерландів регулярно надсилає до Миколаєва продукти, які 
йдуть на харчування переселенців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157752 
Миколаївщина: Подарунок для медиків 
Медичним працівникам області передано в дар автомобіль швидкої допомоги. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157803 
Білі леви з Харкова евакуйовані в Одесу 
В Одесу прибула пара білих левів з харківського екопарку. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157805 
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Закарпаття -- лідер за кількістю підприємств, які вимушено переїхали з регіонів, 
охоплених війною 
Загалом бажання переїхати на Закарпаття виявили майже сотня виробництв, 
повідомляють з облвійськадміністрації. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/140422-franciya-peredala-na-lvivshchynu-95-tonn-nasinnyevoyi-
kartopli 
Франція передала на Львівщину 95 тонн насіннєвої картоплі 
Львівщина отримала першу гуманітарну партію насіннєвої картоплі з Франції. Йдеться 
про 95 тонн картоплі репродукції еліта, призначену для 20-ти дрібних сільгоспвиробників 
області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157854 
Сумщина: виставка живопису забезпечить весняний настрій 
У Шосткинському краєзнавчому музей відкрилась виставка живопису. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157863 
Рівненщина допомагає Чернігівщині продуктами 
Рівненщина відправила на Чернігівщину вже 22 тисячі продуктових пакетів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157867 
Миколаїв: Воду обіцяють підвозити 
Фактично весь обласний центр, окрім деяких мікрорайонів, третю добу залишається без 
водопостачання. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157895 
Донеччина: Попри активні бойові дії, в області триває посівна 
Активні бойові дії, що тривають на Донеччині, не стали на заваді проведенню посівної 
підприємствами АПК. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157903 
Миколаїв: Медичні заклади забезпечені ліками 
Заклади охорони здоров’я Миколаєва отримали достатню кількість інсуліну, якого 
вистачить на 2-3 місяці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157904 
Дніпро: Продовжують оновлювати парк 
Продовжує оновлюватися парк дніпровський ім. Писаржевського. Ведеться капітальний 
ремонт першої і четвертої черги. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157920 
Закарпаття: Браконьєрство під час війни - це мародерство 
З 11 квітня розпочалася весняно-літня заборона на лов риби, інших водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об’єктах області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157955 
Рівненщина: У Костопільській громаді ремонтують дороги 
КП «Костопількомунсервіс» Костопільської міськради вирішує проблемні питання в 
дорожній сфері. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157975 
У Черкасах переобладнують колишні дитсадки під житло для переселенців 

https://day.kyiv.ua/uk/news/140422-franciya-peredala-na-lvivshchynu-95-tonn-nasinnyevoyi-kartopli
https://day.kyiv.ua/uk/news/140422-franciya-peredala-na-lvivshchynu-95-tonn-nasinnyevoyi-kartopli
http://www.golos.com.ua/news/157854
http://www.golos.com.ua/news/157863
http://www.golos.com.ua/news/157867
http://www.golos.com.ua/news/157895
http://www.golos.com.ua/news/157903
http://www.golos.com.ua/news/157904
http://www.golos.com.ua/news/157920
http://www.golos.com.ua/news/157955
http://www.golos.com.ua/news/157975


Три приміщення недіючих дитячих дошкільних закладів міська влада вирішила 
реконструювати під житло для внутрішньо переміщених осіб. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157981 
Обговорили можливість закупівлі надлишків зернових в Україні за рахунок 
Всесвітньої продовольчої програми 
Військова агресія Росії проти України матиме глобальні наслідки для світової 
продовольчої безпеки 
 
http://www.golos.com.ua/news/158088 
Луганський онкодиспансер переїжджає на Рівненщину 
Колектив Луганського обласного онкодиспансеру переїжджає у Рівненський обласний 
протипухлинний центр. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/170422-u-kyyevi-ta-oblasti-zminyly-tryvalist-komendantskoyi-
godyny 
У Києві та області змінили тривалість комендантської години 
Від 17 квітня в Києві й на Київщині комендантська година триватиме з 22:00 до 5:00. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158130 
Полтавщина: Розпочали ямковий ремонт основних доріг регіону 
Дорожники Полтавщини продовжують забезпечувати проїзд транспортних засобів по 
автомагістралях державного значення. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158176 
Хмельницький: Актори шлють допомогу на передову 
Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М.Старицького 
влаштовує благодійні вистави, щоб зібрати кошти на потреби наших захисників. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158094 
У сільській громаді дитсадки знову працюватимуть 
Із понеділка, 18 квітня, у Сергіївській громаді відновлюють роботу дитячих садків. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158195 
Одеса: Великодні паски для жителів Харкова 
Таким великоднім дарунком ми хочемо ще раз підкреслити, що Україна - єдина. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158180 
Буковина: Переселенців понад 100 тисяч осіб 
За інформацією мобільних операторів, кількість переселенців переважає офіційну цифру 
на 20 тисяч осіб 
 
http://www.golos.com.ua/news/158162 
У Чернівцях висадили алею на честь 10 міст-героїв 
Цим вшанували загиблих мешканців та захисників, які боронили Бучу, Ірпінь, Гостомель, 
Миколаїв, Охтирку, Волноваху, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158229 
Дніпропетровщина: Переселенці можуть розраховувати на громади 
Близько восьми тисяч сімей - переселенців з Харківської, Донецької, Луганської, 
Запорізької та інших областей у громадах Дніпропетровщини - отримали на днях 
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продуктові набори. В них – крупи, м’ясо, макаронні вироби, рослинне масло, цукор, 
печенье і сгущенка. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158285 
Сумщина: громада запрошує жити і працювати 
Шостка, третє за величиною місто області, запрошує усіх, хто втратив житло та роботу 
або потрапив в іншу складну ситуацію, переїжджати на Сумщину. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158300 
Дніпропетровщина: Транспорт переходить на мирний режим 
Автоперевізники продовжують відновлювати роботу внутрішньообласних, 
міжрегіональних та міжнародних маршрутів 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190422-do-vinnyci-z-garyachyh-tochok-pereyihalo-15-
pidpryyemstv 
До Вінниці з гарячих точок переїхало 15 підприємств 
Релокацію до Вінниці здійснили вже 15 підприємств з різних галузей. Як каже заступник 
Вінницького міського голови Андрій Очеретний, чимало з них – загальноукраїнські лідери 
у своїх нішах. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158291 
Аграрії Миколаївщини сіють горох, ячмінь, соняшник 
У Миколаївській області триває сівба сільськогосподарських культур. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190422-na-dnipropetrovshchyny-zlipyly-ponad-30-tys-varenykiv-
dlya-viyskovyh-ta-pereselenciv 
На Дніпропетровщині зліпили понад 30 тисяч вареників для військових та 
переселенців 
В одній із селищних громад Новомосковського району розгорнули справжній кулінарний 
фронт. З початку війни вже відправили бійцям понад 9 тисяч банок тушонки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158293 
Миколаїв: У питанні водопостачання шукають альтернативи 
В обласному центрі почали бурити додаткові свердловини, звідки люди зможуть набирати 
воду 
 
http://www.golos.com.ua/news/158372 
Для проведення весняно-польових робіт аграрії Кіровоградщини взяли понад 
мільярд гривень кредитів 
Кіровоградщина входить у п’ятірку областей, сільгоспвиробники яких найактивніше 
використовують урядові програми підтримки проведення комплексу весняно-польових 
робіт, – повідомила заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОВА 
Валерія Фурманова. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190422-u-harkovi-vnaslidok-obstriliv-troye-lyudey-zagynuly-16-
poraneni 
У Харкові внаслідок обстрілів троє людей загинули, 16 поранені 
У Харкові внаслідок обстрілів російських військовослужбовців загинули три людини, ще 
16 зазнали поранень. Про це повідомив голова Харківської обласної військової 
адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158380 
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Рівненщина: До держбюджету сплачено 565 мільйонів гривень ПДВ 
Збільшенню надходжень ПДВ повинна посприяти реєстрація платником ПДВ 
нерезидентів - постачальників електронних послуг 
 
http://www.golos.com.ua/news/158421 
Суми: відновлено десятки автобусних маршрутів 
Наразі можна вирушити в дорогу за сорока маршрутами. 
 
 
http://www.golos.com.ua/news/158420 
Рівненщина: Засіяли третину полів 
На Рівненщині в розпалі весняна посівна. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158422 
Дніпро: На вулицях стає світліше 
Триває модернізація освітлення вулиць Дніпра. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/200422-vinnycki-studenty-rozrobyly-specialni-mayachky-dlya-
poshuku-lyudey-pid-zavalamy-budivel 
Вінницькі студенти розробили спеціальні маячки для пошуку людей під завалами 
будівель 
Група студентів Вінницького національного технічного університету створили 
ультразвукові маячки, які полегшують пошук людей після руйнувань. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158426 
Суми: діти збирають книжки для ровесників в евакуації 
У Сумах стартував проект «Книжковий ланцюг». 
 
http://www.golos.com.ua/news/158433 
Дніпропетровщина: П'ять тисяч чоловік знайшли роботу 
Всього з початку війни в регіоні працевлаштували майже п'ять тисяч чоловік. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158438 
Донеччина: Евакуюють людей із зони бойових дій та забезпечують нужденних 
«гуманітаркою» 
Майже 60 жителів Лиману на Донеччині були евакуйовані до більш безпечних районів за 
допомогою поліцейських офіцерів громад. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158439 
На Рівненщині виявили сумнівне місце зберігання гуманітарки 
Рівненська ОВА отримала скаргу про організований продаж гуманітарної допомоги. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/200422-u-borodyanci-zavershyly-rozbyraty-zavaly-zruynovanyh-
budynkiv 
У Бородянці завершили розбирати завали зруйнованих будинків 
У селищі Бородянка Київської області рятувальники розібрали всі завали зруйнованих під 
час бойових дій будівель, загалом виявили 41 загиблого. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158447 
Дніпро: Продовжують облаштовувати бомбосховища 
Для безпеки жителів Дніпра і переселенців з початку війни в місті обладнали понад 220 
захисних споруд і більше півтисячі сховищ. 
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http://www.golos.com.ua/news/158460 
Полтавщина: Освітній контакт-центр допомагає всім учасникам навчального 
процесу 
У Полтавській академії неперервної освіти імені М. Остроградського (донедавна – 
обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти) почав діяти освітній контакт-
центр. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158452 
Хмельницький: Переселенцям допомагатимуть благодійники з Німеччини 
Вже втретє у Хмельницькій міській раді пройшла зустріч з представниками благодійної 
організації Welthungerhilfe з Німеччини. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158465 
Дніпро: Сімейні лікарі працюють по-новому 
Сімейні лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги Дніпра консультуюють як 
місцевих жителів, так і переселенців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158468 
Буковина: Внутрішньо переміщені особи отримуватимуть по 2 200 гривень на 
кожного члена родини 
Переселенцям допомагатиме Агентство ООН у справах біженців (UNHCR). 
 
http://www.golos.com.ua/news/158482 
Донеччина: Жителі отримали матеріали для відновлення житла та іншу допомогу 
Гуманітарна місія «Проліска» продовжує забезпечувати гуманітарною підтримкою 
мешканців Авдіївської громади. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158487 
Закарпаття: Вимушені переселенці можуть отримати грошову допомогу 
Оформити допомогу можна на повнолітню особу від сім’ї, тобто на одного з подружжя та 
дітей до 18 років. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158554 
Хмельниччина: Приїжджають, щоб працювати 
25 підприємств уже перемістили свої виробничі потужності на Хмельниччину. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158558 
Хмельницький: Стоматологи лікують безкоштовно 
З початку війни в обласному центрі надають безкоштовні стоматологичні послуги для 
переселенців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158578 
Кропивницький: 1000 пасок захисникам України 
Представники мережі «Файно Маркет» передали смаколики власного виробництва за 
авторським рецептом 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165762/ 
На Харківщині співробітники СБУ виявили прихований склад боєприпасів 
На Харківщині співробітники СБУ виявили прихований склад боєприпасів, загальною 
вартістю 200 мільйонів доларів 
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http://www.golos.com.ua/news/158594 
Полтавщина: Обмеження на святкування Великодня послабили, та великих 
скупчень вірян біля храмів не допускатимуть 
На Полтавщині скасували деякі обмеження на святкування Великодня, встановлені раніше 
Радою оборони області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158604 
Кропивницький: Найактуальнішу інформацію для переселенців зібрали на сайті 
міської ради 
Тут є пам’ятка про порядок розселення, реєстрації, отримання спеціальних довідок, 
надання матеріальної та психологічної допомоги тощо 
 
http://www.golos.com.ua/news/158602 
Чернівці: Військомат перевірить підприємства щодо ведення обліку 
військовозобов'язаних 
Також будуть регулярно проводитися позапланові перевірки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158621 
Рівненщина: Планують викупляти житло у забудовників для переселенців 
В області до продажу готові понад 350 квартир у новобудовах 
 
http://www.golos.com.ua/news/158655 
Запоріжжя вже зустріло понад сто тисяч біженців 
В обласному центрі кількість евакуйованих з окупованих територій та з гарячих точок 
збільшується щодня 
 
http://www.golos.com.ua/news/158650 
Закарпаття: Переселенці шукають і знаходять роботу 
Найбільше охочих працювати - в Ужгороді, Мукачеві, Виноградові та Хусті 
 
http://www.golos.com.ua/news/158679 
Запорізька область: На Великдень комендантську годину буде подовжено 
Комендантська година 22, 23 та 24 квітня триватиме з 19.00 до 05.00 
 
http://www.golos.com.ua/news/158569 
Рівненщина: Висадили 24 мільйони дерев 
Також у рамках весняної лісокультурної кампанії в держлісгоспах області посіяно 7,1 
гектара лісових розсадників 
 
http://www.golos.com.ua/news/158699 
Сумщина: споживачам полегшили комунальні платежі 
Жителям Конотопа частково компенсують витрати на оплату наданих житлово-
комунальних послуг. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158704 
Надходження податку за землю на Рівненщині склали понад 99 мільйонів гривень 
Головне управління ДПС у Рівненській області повідомляє, що у січні – березні цього 
року до місцевих бюджетів надійшло 99,4 мільйона гривень земельного податку та 
орендної плати. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158705 
Миколаївщина: За заклики буде відповідати 
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У Первомайську викрито місцеву жительку, яка закликала до створення так званої 
Новоросії на територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Миколаївської областей. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158719 
Хмельниччина: На Великдень відмінена комендантська година 
Таке рішення прийнято Хмельницькою ОВА. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158706 
Миколаїв: Найбільш вразливим громадянам пропонують виїзд 
Миколаєва до країн ЄС відбулась евакуація людей з інвалідністю та їхніх сімей. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158740 
У Запорізькому районі впав літак 
Зранку 22 квітня у Запорізькому районі впав літак АН-26. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158730 
Хмельниччина: Лікарі їдуть у глибинку 
Аби пацієнти не залишались без медичної допомоги у час війни, фахівці Інституту серця 
Міністерства охорони здоров’я прибули в Ізяслав. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158749 
Буковина: Прикордонники розповіли про ситуацію на пунктах пропуску 
За словами керівника Чернівецького прикордонного загону, керівник пресслужби Сергій 
Бровка (на фото), за добу на «Порубному» перетинають кордон в середньому до двох 
тисяч осіб. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158764 
Вінниччина: Мільйонери мають доплатити у бюджет понад 15 мільйонів гривень 
Доходи у понад мільйон гривень задекларували на Вінниччині 47 осіб — загалом вони 
заробили у 2021 році понад 267,2 мільйона гривень. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165785/ 
На Запоріжжі за нез’ясованих обставин впав цивільний літак АН-26 – ЗОВА 
В Запорізькій області в п’ятницю, 22 квітня, впав літак АН-26. Є постраждалі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158857 
Чернігівщина: війна війною, а сіяти треба 
Аграрії області продовжують посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур, 
соняшника, цукрового буряка та кукурудзи. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/220422-u-lvivskiy-ta-hmelnyckiy-oblastyah-vidminyly-
komendantsku-godynu-na-velykodnyu-nich 
У Львівській та Хмельницькій областях відмінили комендантську годину на 
Великодню ніч 
У Великодню ніч (з 23 на 24 квітня) у Львівській та Хмельницькій областях скасують 
комендантську годину. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158875 
Чернівці: У Ратуші підписали угоду про партнерство з представниками Меца з 
французької провінції Лотарінгія 
Ми єдина європейська родина! Офіційне підписання угоди відбулося у сесійній залі 
Чернівецької міської ради (на знімку). 
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http://www.golos.com.ua/news/158910 
Одещина: Припинено роботу нарколабораторії 
У ході проведення оперативних заходів було встановлено та затримано наркоділків. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158926 
Луганщина: Вночі область закрита для пересування, вірян запрошують до 
Великодніх богослужінь онлайн 
Луганська область закрита для пересування громадян з 19:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158932 
Великодні гостинці для воїнів на передову 
У Гощанській громаді підготували чимало смачних гостинців для наших славних воїнів на 
передову. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158937 
Рівненщина отримала 5 пасажирських автобусів з Німеччини 
Німецька туристична фірма «Meso and more» «подарувала» Рівненській області три 
автобуси- «гармошки» на 46 місць і два автобуси на 32 місця. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165844/ 
Полтавщину вразили п'ять російських ракет 
Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури на Полтавщині у неділю. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158938 
Пів сотні жителів Донеччини евакуйовані до Вінницької області 
Пів сотні жителів населених пунктів півночі Донеччини, серед яких 12 дітей, евакуйовані 
до Вінницької області завдяки співпраці поліцейських двох регіонів. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/240422-u-stolyci-velykodnya-nich-proyshla-spokiyno-kmda 
У столиці Великодня ніч пройшла спокійно – КМДА 
Великодня ніч проти 24 квітня пройшла спокійно, богослужіння відбулися в режимі 
онлайн-трансляцій. Місто повертається до встановленої раніше комендантської години – з 
22:00 до 5:00. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158941 
Миколаївщина: Подарунки до Великодня 
Гуманітарний штаб Миколаївщини (Благодійний фонд Світлі справи) забезпечив 
військових, ТРО, військомати, поліцію медикаментами, аптечками, продуктами 
харчування, засобами індивідуальної гігієни. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/240422-centr-vinnyci-tradyciyno-prykrasyly-veletenskymy-
pysankamy 
Центр Вінниці традиційно прикрасили велетенськими писанками 
П’ятий-ювілейний фестиваль «Великоднє диво» відбувся у Вінниці. Традиційно під час 
події на головній площі міста – майдані Незалежності розміщують велетенські писанки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158943 
ЗСУ відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини – ОК «Південь» 
Збройні сили відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158955 
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Луганщина: Вогнеборці отримали нову пожежну автівку 
Луганські вогнеборці отримали нову пожежну автівку «Кобзар». 
 
http://www.golos.com.ua/news/158971 
Ужгород: Кошти надають соціально вразливим 
Понад 14 тисяч переселенців отримали виплати за спільною програмою уряду, ООН та 
Закарпатської облвійськадміністрації 
 
http://www.golos.com.ua/news/158977 
Львівщина Село Модричі придбало на потреби армії три машини 
Заступник міського голови Трускавця, староста с. Модричі Трускавецької МТГ Мирон 
Флюнт спільно зі своїми односельчанами придбали для потреб Збройних Сил України три 
автомобілі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158998  
Сумщина: творчість – найкращі ліки від депресії 
У Шосткинському Арт-центрі організували курси арт-терапії та майстер-класи. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159050 
Львівщина: Ракетний удар здійснено по одній із залізничних станцій 
В «Укрзалізниці» роблять все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка 
 
http://www.golos.com.ua/news/159009 
Хмельницький: Хочуть змінити назви десятків вулиць 
Пропозиція виноситься на розгляд сесії Хмельницької міськради. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159000 
Сумщина: у місті з’явився «зайвий» хліб 
У Конотопі на Сумщині може зупинитися хлібокомбінат. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159015 
Ужгород: За два тижні за пільговою схемою розмитнили більше тисячі авто 
В середньому оформлення одного транспортного засобу тут займає від 30 хв. до півтори 
години. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159049 
Чернівці: Брати-скрипалі Лукинюки дали ще один благодійний концерт 
Щодня на вулиці Ольги Кобилянської звучить музика: імпровізовані концерти – чи не 
кожні 100 метрів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159066 
На вулицях Рівненської громади побільшає відеоочей 
Камери дозволять вчасно попереджати правопорушення 
 
http://www.golos.com.ua/news/159064 
Полтава: Виручені від продажу пасок кошти волонтери використають на придбання 
двох автомобілів для ЗСУ 
Фундатори волонтерської спільноти «Полтавський батальйон небайдужих» підбили 
підсумки ініційованої ними перед Великоднем доброчинної акції на підтримку Збройних 
Сил України. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165863/ 
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Посольства різних країн повертаються до Києва 
Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив: повернення 
посольств різних країн до Києва означає, що прямої загрози захоплення столиці наразі 
немає. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159082 
Львівщина: 100 аграріїв отримали гуманітарну допомогу у вигляді насіння 
кукурудзи 
Вантаж розподілили між малими аграріями регіону: насіння отримали близько 100 
виробників, які обробляють до 500 га землі 
 
http://www.golos.com.ua/news/159067 
Чернівці: Незважаючи на брак коштів через війну, у місті ремонтують дороги 
За словами міського голови Романа Клічука, який анонсував перед Великоднем ремонтні 
роботи на автошляхах міста, вулиці ремонтуватимуть комплексно. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250422-na-lvivshchyni-zranku-lunaly-vybuhy 
На Львівщині зранку лунали вибухи 
Повітряну тривогу у Львові та в області сьогодні, 25 квітня, оголосили о 7.23. Очільник 
області Максим Козицький закликав мешканців області перебувати в укриттях, із 
поточненням «Чути вибухи». 
 
http://www.golos.com.ua/news/159086 
Львів безкоштовно навчатиме внутрішньо переміщених осіб чотирьом професіям 
Після курсів вони зможуть працевлаштуватись 
 
http://www.golos.com.ua/news/159105 
Івано-Франківщина: Кількість повідомлень на спецлінію «102» від початку війни 
зросла в сотні разів 
За два місяці війни поліція Прикарпаття отримала майже 50 тисяч повідомлень від 
громадян. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159130 
Сумщина: приступили до ремонту доріг 
У Шостці стартували підготовчі роботи з відновлення міських доріг. Ремонт шляхового 
полотна починатимуть із центральних вулиць і поступово переходитимуть до околиць. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159123 
Івано-Франківщина: Коломийська громада облаштовує житло для переселенців 
Нове житло для переселенців. Готові й надалі підтримувати та допомагати, бо всі ми 
українці – сильна, вільна та єдина нація 
 
http://www.golos.com.ua/news/159140 
Над Хмельницькою АЕС зафіксували дві крилаті ракети 
Як повідомили в «Енергоатомі», 25 квітня над водоймою-охолоджувачем ХАЕС були 
зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159141 
Вінниця: Щоденно відправляють чотири-п’ять автомобілів з гуманітарними 
вантажами 
П’ятсот тонн допомоги передали вінничани з початку російської агресії для мешканців 
постраждалих регіонів і переселенців. 
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http://www.golos.com.ua/news/159158 
Луганщина: В області дедалі менше людей наважуються на евакуацію 
За інформацією обласної влади, на вільній території Луганської області у бомбосховищах 
досі проживають більше 60 тисяч мешканців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159174 
Запоріжжя: Ситуація щодо вторгнення на 26 квітня 
На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного 
пункту Трудолюбівка Оріхівського району. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159146 
Хмельницький:На новому місці навчаються новим професіям 
Два десятки вимушених переселенців опановують нові спеціальності у Хмельницькому 
центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159150 
Одеса: Прибула чергова гуманітарка з міста-побратима -- Генуї 
З початку війни Одеса отримує гуманітарну допомогу від міст-побратимів і міст-партнерів 
 
http://www.golos.com.ua/news/159151 
Миколаївщина: В області відновлюють електропостачання 
Ремонтні бригади АТ «Миколаївобленерго» відновлюють електропостачання після 
обстрілів військами російського агресора. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159161 
Донеччина: У Мар'їнській громаді триває евакуація людей 
З прифронтової зони активно евакуюють цивільних мешканців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159166 
Миколаївщина: Отримали генератор для лікарні 
Генератор може повністю забезпечувати потреби медичного закладу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159162 
Полтавщина: У галереї мистецтв розквітли фіалки і… дитячі посмішки 
У галереї мистецтв Лубенського краєзнавчого музею імені Гната Стеллецького 
влаштували творчу зустріч із вимушеними переселенцями з тих міст, які найбільше 
постраждали від війни. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165900/ 
У Києві демонтували монумент «Дружби народів» 
Центральний монумент робітників у композиції Арки дружби народів нарешті 
демонтували у Києві у вівторок ввечері. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159201 
Одещина: Для забезпечення правопорядку скасовують потяги 
 «Укрзалізниця» скасовує прямі залізничні рейси «Ізмаїл -- Одеса» на деякі дати на 
початку травня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159183 
Запоріжжя: По обласному центру випущено три ракети 
26 квітня, о 6:50 у Запоріжжі пролунали три вибухи. 
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http://www.golos.com.ua/news/159171 
Чернігів: Текстильна фабрика відновиться після руйнувань 
Про це повідомив власник групи компаній «Текстиль-Контакт» (ТК) у Чернігові 
Олександр Соколовський. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159214 
Полтавщина: Від уряду Польщі область отримає 500 тонн гуманітарки для 
вимушених переселенців 
На Полтавщині прийняли вже 80 контейнерів із гуманітарною допомогою (на знімку), яку 
надає регіону уряд сусідньої держави. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159204 
Львів: Військові музиканти дали концерт для вимушено переміщених осіб 
Підтримали музикою людей, які в пошуках безпеки опинились у західному регіоні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159206 
Закарпаття: Уже посадили тридцять гектарів молодого лісу 
Було висаджено 119500 молодих деревцят. Увесь посадковий матеріал вирощений у 
лісгоспівських розсадниках. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159246 
Прикарпаття: Для проживання внутрішньо переміщеним особам нараховано понад 
100 млн грн 
Станом на 26 квітня на Івано-Франківщині в єдиній базі зареєстровано понад 110 тисяч 
внутрішньо переміщених осіб. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159277 
До Черкас прибула гуманітарна допомога з Австрії 
Благодійна організація ''Vienna Mission Ukraine'' (Віденська місія для України'') привезла 
для медичних, дитячих закладів обласного центру та для родин вимушених переселенців 
гуманітарну допомогу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159286 
Одещина: Друга ракетна атака на залізничний міст через морську затоку 
Сьогодні о 6.45 ранку агресори здійснили повторну ракетну атаку на залізничний міст 
через Дністровську затоку Чорного моря. Спікер ОВА Сергій Братчук заявив, що його 
зруйновано. "Міст має велике значення, оскільки забезпечує логістичну зв'язок між 
південними районами Одеської області та основною частиною нашого регіону", – пояснив 
Братчук. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159288 
Хмельницький: На підтримку ЗСУ зібрали 187 тисяч гривень 
Таку суму вдалось зробити під час благодійних аукціонів, які проходили за підтримки 
спортсменів та Хмельницького міського управління молоді та спорту. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159283 
Рівненщина: За кошти держбюджету будуватимуть житло для переселенців 
Люди житимуть у будинках доти, доки в населених пунктах, звідки вони приїхали, не 
відремонтують їхні пошкоджені помешкання або не збудують нові замість повністю 
зруйнованих 
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http://www.golos.com.ua/news/159299 
Полтавщина: Ще у двох містах області вимушені переселенці почали отримувати 
продуктові набори від держави 
Сьогодні, 27 квітня, в Лубнах і Миргороді зареєстрованим там внутрішньо переміщеним 
особам почали безплатно видавати індивідуальні продуктові набори, сформовані під 
егідою обласної військової адміністрації. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159295 
Кіровоградщина: Державні виплати та компенсації чорнобильці отримують 
своєчасно 
Нині в області проживають 8711 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи – 5294 учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, 2628 постраждалих осіб та 789 
дружин померлих ліквідаторів 
 
http://www.golos.com.ua/news/159300 
Чернігівщина: Зруйновані війною мости відновлюють 
Один із пошкоджених під час бойових дій мостів на трасі Київ - Чернігів - Нові Яриловичі 
відновили ремонтники. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165907/ 
У Києві планують нову хвилю перейменування вулиць – КМДА 
У Києві столична влада продовжує збирати пропозиції киян щодо нових назв міських 
об`єктів.  Жителі Києва в рамках дерусифікації міських об’єктів пропонують 
перейменувати вулицю Пушкінську на вулицю Європейську, а також вулицю Льва 
Толстого на вулицю Полку «Азов». 
 
http://www.golos.com.ua/news/159302 
Кіровоградщина: Посіви зернових та озимого ріпаку перебувають у доброму та 
задовільному стані 
Аграрії вже посіяли майже чверть запланованих ярих зернових та зернобобових культур. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159297 
Вінниччина: Медики з Литви замінили наших лікарів, які пішли на війну 
Литовські медики (на знімках) надаватимуть безкоштовну допомогу пацієнтам Могилів-
Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування, а також ділитимуться досвідом з 
місцевими лікарями. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159312 
Миколаїв: Допомога надійшла з Італії 
У вантажі -- продукти довгострокового зберігання, дитяче харчування, засоби особистої 
гігієни. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159313 
Чернівці: У місті продовжуються благодійні концерти 
Відомий піаніст Майк Кауфман-Портніков виступить з джазовими концертами. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159336 
Полтава: Поліція розшукує причетних до стрілянини з гранатомета в обласному 
центрі 
Вчора, 26 квітня, пізно увечері у Подільському районі Полтави місцеві мешканці почули 
гучний звук, схожий на вибух. 
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https://ukurier.gov.ua/uk/news/novij-evakuacijnij-medpotyag-ukrzaliznici-ta-likar/ 
Новий евакуаційний медпотяг Укрзалізниці та «Лікарів без кордонів» прибув до 
Львова 
Спеціально облаштований 8-вагонний медичний поїзд Укрзалізниці 26 квітня привіз до 
Львова 25 пацієнтів різного ступеню важкості у супроводі бельгійських лікарів та 
українських волонтерів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159337 
Закарпаття: Від початку воєнного стану оформили майже 15 тисяч закордонних 
паспортів 
Також люди звертаються щодо оформлення паспортів громадянина України. Так, за цей 
період головне управління ДМС та його територіальні підрозділи видали 3 650 ID-карток 
 
http://www.golos.com.ua/news/159378 
Запоріжжя: На тимчасово окупованих територіях навчальний рік завершать 2 
травня 
Учнів невипускних класів автоматично переведуть до наступного 
 
http://www.golos.com.ua/news/159393 
У Запоріжжя направили багатофункціональні медичні ліжка та одяг 
Команда партії «Слуга народу» на Хмельниччині продовжує координаційну роботу з 
колегами-депутатами з регіонів. Цього разу гуманітарну допомогу направили до 
Запорізької області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159394 
В Івано-Франківській громаді розробляють проект для постійного поселення 
внутрішньо переміщених осіб 
Історичне місто вартує того, щоб нагадати про свій 360-річний ювілей навіть під час 
війни. 
Івано-франківський міський голова Руслан Марцінків у своєму щоденному зверненні 
онлайн 27 квітня зупинився на кількох аспектах життя територіальної громади. Керівник 
насамперед подякував Збройним Силам за спокійну ніч та запросив і далі зголошуватися 
до підрозділів Територіальної оборони. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159401 
Сумщина: захисникам виплатять місцеві преміальні 
У Сумах добровольцям, котрі стоять на блокпостах та виконують інші оборонні завдання, 
з міського бюджету заплатять по 15 тис. грн. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159427 
Рівненщина: Допомога рятувальникам-піротехнікам 
Презентована допомога буде використана рівненськими рятувальниками під час 
виконання службових завдань. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159404 
Суми: на дороги бракує грошей 
Страждають люди і передчасно виходить з ладу транспорт. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159402 
Фермерські господарства Рівненщини отримали насіння кукурудзи з-за кордону 
Майже 150 фермерських господарств Рівненщини отримали насіння кукурудзи з-за 
кордону. 
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http://www.golos.com.ua/news/159415 
Чернігів: Три мільйони – на блокпости 
Виконком Чернігівської міськради прийняв два рішення, які стосуються захисту території 
міста в умовах воєнного стану. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159405 
Релоковане м‘ясне підприємство отримало «нульовий» кредит для ведення бізнесу 
На Рівненщині вперше релоковане підприємство з Київщини «Димне м‘ясо від Тараса» 
отримало безвідсотковий кредит на ведення бізнесу. Таку фінансову допомогу надав 
Ощадбанк. Кредит підприємцю дали на три роки. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-zi-lvova-na-front-poyihaly-30-boyovyh-avtomobiliv 
Зі Львова на фронт поїхали 30 бойових автомобілів 
Сьогодні, 28 квітня, із площі Ринок, що у середмісті Львова, завдяки спільному проєкту 
благодійного фонду волонтерського центру «Схід» та за підтримки Kyiv School of 
Economics, на фронт вирушили бойові пікапи та джипи. Про це повідомив Львівський 
міський голова Андрій Садовий. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159403 
Рівненщина: Тридцять дітей переселенців тренуватимуться у футбольній школі 
«Верес» 
Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу «Верес» на Рівненщині поповнилася 
маленькими футболістами. 30 дітей-переселенців доєдналися до команди. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159412 
Хмельниччина: Євросоюз підтримує малий бізнес 
 «Розвиток переробної промисловості і логістики на території Кам’янець-Подільської 
міської територіальної громади...» має допомогти підприємцям. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159413 
Івано-Франківськ: «Лікарі без кордонів» надають медичну допомогу, а польські 
партнери – обладнання 
Від початку війни представники міжнародної організації «Лікарі без кордонів» Médecins 
Sans Frontières допомогли із наданням медичної допомоги тисячам вимушених біженців. 
На Івано-Франківщині, де приймають внутрішньо переміщених осіб, волонтери так само 
надають підтримку. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159418 
Рівненщина: Допомога Рокитнівській громаді з Німеччини 
Місія «U-LEAD з Європою» надала громаді два набори допомоги – «Прихисток» та 
«Освітлення». 
 
http://www.golos.com.ua/news/159430 
Миколаївщина: Надійшла допомога з Польщі 
До обласного Гуманітарного штабу (БФ «Світлі справи») надійшов черговий 
гуманітарний вантаж з Польщі. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-vinnycya-otrymaye-120-tysyach-yevro-na-remont-
prymishchennya-dlya-vnutrishnih 
Вінниця отримає 120 тисяч євро на ремонт приміщення для внутрішніх переселенців 
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Німецьке товариство GIZ надасть 120 тисяч євро на ремонт одного з поверхів гуртожитку, 
де розмістили співгромадян з інших регіонів Україні, які знайшли прилисток у Вінниці. 
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Вінницький міський голова Сергій 
Моргунов. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159438 
Львівщина: 217 осіб притягнули до відповідальності за участь у підривній діяльності 
За час воєнного стану Штаб СБУ у Львівській області перевірив 5 350 осіб щодо участі у 
підривній діяльності. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159445 
Миколаївщина: Пошкоджені цивільні об’єкти 
З початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 
2867 цивільних об’єктів. Про це у Фейсбуці повідомила обласна військова адміністрація. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159460 
Хмельниччина: Чотири роки тюрми за проросійські матеріали 
Такий вирок затвердив Хмельницький апеляційний суд росіянину, що майже двадцять 
років разом із сім’єю проживав в одному із сіл у Хмельницькому районі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159486 
Волонтери на Одещині виявляють справжні чудеса організованості 
Підтримати волонтерський рух приїхала до Одеси голова партії «Батьківщина» Юлія 
Тимошенко. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159456 
Полтавщина: Почали виплачувати кошти підприємцям, які взяли на роботу 
вимушених переселенців 
Зокрема, на виконання державної програми єПідтримка в регіоні вже прийнято рішення 
про виплати 69 підприємцям, які працевлаштували 117 внутрішньо переміщених осіб. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159492 
Запоріжжя: Регіон частково без електропостачання і газу 
Станом на 28 квітня через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без 
електропостачання 37 554 абоненти у 85 населених пунктах області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159518 
Черкащина: У всіх містах області вибірково починають працювати дитсадки 
За інформацією голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, на 
початку травня в обласному центрі почнуть працювати сім дитячих дошкільних закладів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159549 
Вінниця: Пам’ятник Максиму Горькому приберуть. А скульптурну композицію 
будьонівцю і червоноармійцям?.. 
Рішення про демонтаж пам’ятника Максиму Горькому (на знімку) ухвалив виконком 
Вінницької міськради. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159531 
Полтавщина: У громаді створили добровільну санітарну дружину 
На засіданні виконкому Глобинської міськради ухвалили рішення про створення 
добровільного формування цивільного захисту «Санітарна дружина Глобинської міської 
територіальної громади». 
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http://www.golos.com.ua/news/159533 
Чернівці: 1 500 дітей-переселенців отримують освіту у чернівецьких школах 
Одночасно в управлінні освіти констатують, що у школах є вакансії вчителів через виїзд 
місцевих освітян за кордон. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159538 
Миколаїв: Містян годують безплатно 
Щодня роздають вісім тисяч хлібин. Організовано 30 пунктів, де городяни можуть 
отримати свіжоспечений буханець 
 
http://www.golos.com.ua/news/159539 
Хмельницький: Місцевий бізнес отримав пільги 
Щоб підтримати місцевий бізнес, депутати Хмельницької міської ради звільнили всі 
ринки обласного центру від земельного податку та сплати оренди за землю за березень та 
квітень. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159550 
Закарпаття: Зусиллями прокурорів на потреби ЗСУ направлено понад два мільйони 
гривень 
А ще 175 тисяч застави спрямовано в дохід держави, звідки ці кошти скерують на 
найактуальніші потреби. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159553 
Дніпропетровщина: Переселенці – основні споживачі адмінпослуг 
Від початку війни у 49 центрах надання адмінпослуг області зареєструвалося майже 57 
тисяч переселенців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159576 
Чернівці: Міськрада готується перейменувати майже 70 вулиць 
Про це «Голосу України» розповів міський голова Роман Клічук. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159613 
Вінниця: 20 вантажівок з питною водою для Миколаєва 
Волонтери доставлять з Вінниці 420 тонн бутильованої питної води -- це 70 тисяч 
шестилітрових пляшок -- для мешканців Миколаєва. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159567 
Полтавщина: Комунальники впорядковують міські автошляхи 
У Кременчуці працівники комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне 
управління» активізували роботи на тамтешніх дорогах. Адже добре усвідомлюють: 
навіть в умовах воєнного стану необхідно забезпечувати безперешкодний і безаварійний 
проїзд усіх транспортних засобів. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/290422-z-2200-1-travnya-do-500-3-travnya-v-odesi-
zaprovadzhuyut-komendantsku-godynu 
З 22:00 1 травня до 5:00 3 травня в Одесі запроваджують комендантську годину 
Комендантська година в Одесі запроваджується з вечора неділі й триватиме до ранку 
вівторка, повідомляє пресслужба Одеської ОВА в п'ятницю. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159591 
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Кропивницький: У хостелі вимушені переселенці можуть переночувати, помитися, 
випрати речі… 
Новий корпус для тимчасового прихистку переселенців відкрили в обласному центрі, в 
благодійній організації «Дім милосердя». 
 
http://www.golos.com.ua/news/159592 
Закарпаття: Гуманітарні вантажі «супроводжуватиме» автоматизована система 
маркування 
А для їх перевезення з Євросоюзу на кордоні розбудують окрему смугу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159579 
Буковина: Щоб оформити допомогу від ООН, переселенці шикуються у довжелезні 
черги 
Документи оформляють у приміщенні «Юності Буковини» на вулиці Героїв Майдану. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159606 
Рівненщина: За два місяці війни в області з’явилося 405 нових підприємств 
З них 84% ФОПів. Найбільш популярні види діяльності - комп’ютерне програмування та 
роздрібна торгівля. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159563 
Полтавщина: За постріли не на фронті світить до семи років позбавлення волі 
У Полтаві працівники поліції затримали місцевого 43-річного мешканця, котрий 
влаштував стрілянину на одній із центральних вулиць. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159645 
Вінниця: Пам’ятник Горькому демонтували і передали на зберігання 
У Центральному парку культури і відпочинку працівники комунальної служби з 
використанням техніки прибрали пам’ятник російському письменнику Максиму Горькому 
(на знімку). 
 
http://www.golos.com.ua/news/159596 
Миколаївщина: Є чим сіяти 
Аграрії Миколаївщини отримали гуманітарну допомогу у вигляді посівного матеріалу 
кукурудзи від компанії Bayer за підтримки Мінагрополітики та обласної військової 
адміністрації. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159548 
Кіровоградщина: Облаштовують житло для тимчасово переміщених осіб 
Перший соціальний гуртожиток для переселенців на півтори сотні місць облаштовують у 
Кропивницькому. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159638 
Зарплатню за березень виплатили більш як восьми тисячам освітян, працівників 
культури та спорту Маріуполя 
Також розпочато нарахування матеріальної допомоги пораненим маріупольцям, які 
змогли виїхати зі зруйнованого міста. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159666 
Закарпаття. Ужгородський лісгосп: у пріоритеті – допомога ЗСУ 
Війна змінює життя мільйонів і в віддаленому тилу. Та диктує свої непередбачувані будні. 
Втрутилася також і в розмірену до її початку діяльність Ужгородського держлісгоспу. 
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Підприємство нині зосереджене на найважливішому: відправляє лісопродукцію для 
потреб військових – дбає про захист Вітчизни; допомагає усім, чим може, колегам з 
регіонів, охоплених бойовими діями, – дбає про сьогодення; садить молоді деревця – дбає 
про майбутнє. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159651 
Івано-Франківщина: Переселенці зможуть звернутися для отримання грошової 
допомоги в розмірі 2 220 грн 
Біля центрів надання соціальної допомоги гуртуються гнані війною переселенці, 
дізнаються про можливості працевлаштування і забезпечення житлом. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159693 
Закарпаття: Наголос – на розвиток економіки і соціальної сфери, оскільки населення 
області зросло на третину 
Майже 390 тисяч переселенців знайшли прихисток на території Закарпаття. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165985/ 
У Новій Каховці «ексгумували» пам'ятник Леніну 
У Новій Каховці на Херсонщині військові РФ на центральній площі встановили пам'ятник 
революціонеру, який «живіший всіх живих» - Володимиру Леніну. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159692 
Рівненщина: Роботодавцям сплатили компенсацію за працевлаштування 
переселенців 
До Рівненської обласної служби зайнятості для отримання компенсації витрат на оплату 
праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових 
дій під час воєнного стану в Україні звернулось 19 роботодавців, в тому числі 11 
юридичних осіб (за працевлаштування 16 осіб з числа ВПО) та 8 фізичних осіб - 
підприємців (за працевлаштування 8 осіб з числа ВПО). 
 
http://www.golos.com.ua/news/159694 
Буковина: Буде відкрито ще два пункти пропуску на українсько-румунському 
кордоні 
Додаткові пункти пропуску розвантажать рух через кордон. Таке рішення ухвалив Кабмін. 
Йдеться про КПП "Дяківці" та "Красноїльськ". 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165987/ 
У Чернігові А. С. Пушкін зійшов із п’єдесталу 
У Чернігові демонтували пам’ятник російському поету ХІХ століття Олександру 
Пушкіну. Як інформує УМ, про це повідомило «Суспільне». 
 
http://www.golos.com.ua/news/159662 
Львівщина: Темпи посівної-2022 випереджають минулорічні 
У господарствах Львівської області завершується посів ранніх ярих культур. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159685 
Полтавщина: У п’яти найбільших містах області вимушені переселенці отримують 
продуктові набори від держави 
На Полтавщині вже понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримали індивідуальні 
продуктові набори, які роздають безплатно під егідою обласної військової адміністрації. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159691 
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Буковина: Районна лікарня отримала нове сучасне обладнання 
У Хотинській багатопрофільній лікарні з’явилося нове високотехнологічне обладнання. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159705 
Закарпаття: Поліцейські показали діткам-переселенцям Синевир, ведмедів та інших 
тварин 
Юні переселенці відвідали найбільше озеро українських Карпат, місцевих ведмедів та 
екопарк з незвичними тваринами. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159688 
Буковина: За переправлення через кордон чоловіків призовного віку — 6 000 доларів 
На Буковині перекрито канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного 
віку. 
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