
http://www.golos.com.ua/news/159741 
За два місяці війни на Рівненщині 1057 шлюбів та 1440 новонароджених 
За час війни на Рівненщині зареєстровано 1057 шлюбів. Одружуються і рівняни, і 
внутрішньо переміщені особи. Зокрема, зареєстровано 18 шлюбів військовослужбовців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159747 
Полтавщина: Із області до Миколаєва відправили понад 20 тонн бутильованої питної 
води 
Формування та відправлення надважливого гуманітарного вантажу забезпечила група 
депутатів обласної та міських рад із Полтави, Кременчука й Гадяча. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159751 
Львів: Для дітей-переселенців влаштували свято української казки 
Читання українських казок для дорослих та дітей, що були змушені залишити свої 
домівки через російську окупацію, організували у Львові. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159758 
Буковина: Медики - армії 
За два місяці війни працівники швидкої Буковини переказали на підтримку ЗСУ вже 
понад 850 тисяч гривень. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166016/ 
З «Азовсталі» розпочали евакуацію людей 
Сьогодні, 1 травня, за сприяння ООН розпочалася найважча операція від початку війни — 
евакуація мирних маріупольців з «Азовсталі». Спецоперація з вивезення людей тривала 
вже 3 дні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159761 
На Буковині до освітнього процесу стали понад 6 тисяч дітей, евакуйованих із зони 
бойових дій 
Про це повідомила начальниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій 
області Оксана Палійчук. Вона розповіла, як функціонує освіта на Буковині в умовах 
війни. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159767 
Луганщина: Співробітники СБУ затримали учасника агентурної мережі, що 
координувала ворожі обстріли 
Ця агентурна мережа збирала для ворога відповідну інформацію у Лисичанську, 
Кремінній та Рубіжному. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159778 
Полтавщина: У старостатах громади вимушених переселенців прийматимуть 
найближчі до них посадовці та соціальні працівники 
У селах Горішньоплавнівської міськради, які є центрами її старостатів, з 2 по 6 травня 
відбуватимуться прийоми внутрішньо переміщених осіб, котрі там проживають. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/010522-u-lvovi-buduyut-tymchasove-zhytlo-dlya-vagitnyh-yaki-
ryatuyutsya-vid-viyny 
У Львові будують тимчасове житло для вагітних, які рятуються від війни 
Товариство Червоного Хреста України, за сприяння Львівської міської ради, розпочало 
спорудження будиночків для вагітних, які знайшли у Львові прихисток від війни. Про це  
повідомляє Львівська міська рада. 
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http://www.golos.com.ua/news/159747 
Полтавщина: Із області до Миколаєва відправили понад 20 тонн бутильованої питної 
води 
Формування та відправлення надважливого гуманітарного вантажу забезпечила група 
депутатів обласної та міських рад із Полтави, Кременчука й Гадяча. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159787 
Вінниччина: Переселенці можуть скористатися додатковим потягом 
«Укрзалізниця» збільшила інтенсивність руху потяга сполученням Гайворон — Рудниця 
— Гайворон. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159788 
Рівненські енергетики сплатили податки наперед 
ПрАТ «Рівнеобленерго», як соціально відповідальне підприємство, чітко дотримується 
законодавчих норм та зобов’язань, узятих перед працівниками та державою. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159794 
Рівне: В обласному центрі на період військового стану працюватиме соціальна 
їдальня 
Відкриють її з понеділка, 2 травня, на базі харчоблока школи НВК № 2. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159797 
Рівненщина: У місті Дубно практикують мультипокази для дітей переселенців 
Вважають, що це допомагає малечі повернутися до спокійного життя. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159810 
Сумщина: Зраднику обрали запобіжний захід 
Голова ОТГ підозрюється у державній зраді. За даними слідства, він співпрацював із 
загарбниками – зокрема, надавав ФСБ Росії інформацію про переміщення ЗСУ та про 
озброєння українських військових підрозділів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159817 
Із Маріуполя вперше за час блокади «Азовсталі» евакуювали понад 100 цивільних 
осіб 
2 травня евакуація у Маріуполі розпочалася о 7.00 від ТРЦ «Порт Сіті». 
 
http://www.golos.com.ua/news/159930 
Черкащина: Допомога фронту, переселенцям, медичним закладам від народного 
депутата 
Сам народний депутат повідомив, що невдовзі прибуде профінансована нова партія 
військової амуніції та обладнання для захисників Батьківщини, яку негайно буде 
відправлено на фронт. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159821 
Львів: Почалося будівництво тимчасового житла для вагітних жінок-переселенок 
До середини липня планують завершити будиночки, де отримають прихисток понад 100 
осіб. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/vpershe-z-pochatku-blokadi-azovstali-vdalosya-evak/  
Вперше з початку блокади «Азовсталі» вдалося евакуювати понад 100 цивільних 
людей 
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Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України Ірина Верещук у своєму відеозверненні повідомила про евакуацію з «Азовсталі». 
Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159819 
Сумщина: Зброю можна не здавати - тільки зареєструвати 
На Сумщині всім, хто має стрілецьку зброю, пропонують прийти до поліцейських відділів 
та поставити її на облік. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159815 
Луганщина: Майже 200 вагонів гуманітарної допомоги надійшло в область 
Зокрема, від державних органів влади передані 44 вагони та 15 вантажівок із харчовими 
продуктами, засобами гігієни та іншими надважливими для людей товарами. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159820 
Дніпропетровщина: Дороги справні та безпечні 
Триває впорядковування доріг державного значення на території Дніпропетровщини. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159814 
Рівненщина: Волонтери з Німеччини підсобили вже не першим медавтомобілем 
Автомобіль швидкої допомоги у Радивилівську ТГ на Рівненщині передало подружжя 
волонтерів з Німеччини. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159847 
Буковина: Вже 70 підприємств з інших регіонів приступили до роботи 
Ще 18 компаній перевозять в регіон обладнання та продукцію. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159818 
Кропивницький: Від університету на потреби армії – понад 300 тисяч гривень 
Загалом разова підтримка героїчних захисників становить 318 тисяч гривень. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159841 
Закарпаття: Влаштовані переселенці, півтисячі квартир для них і ІТ-кластер 
Про поточну ситуацію в соціальному та економічному житті регіону йшлося на брифінгу 
в Закарпатській облвійськадміністрації. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159871 
Чернівці: На знак подяки містянам переселенці прибрали парк Шиллера 
Участь у толоці взяли і чернівецькі активісти. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159865 
Миколаївщина: Дарунки для захисниць від Фонду ООН 
Волонтери продовжують передавати захисницям з різних підрозділів зручні рюкзаки з 
речами першої потреби. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159874 
Чернігів: Автотранспортне підприємство відновлює роботу 
Під час боїв за Чернігів росіяни знищили більшу частину техніки комунального 
автотранспортного підприємства, яке, зокрема, забезпечувало вивезення сміття з міста. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159875 
Полтава: Матерів полеглих воїнів підтримають матеріально 
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Кожній із цих жінок виплатять по три тисячі гривень. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159848 
Кіровоградщина: Для переселенців у рамках відбудови держави 
У регіоні завдання з будівництва житла для переселенців визначене як одне з 
першочергових. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159885 
Луцьк: Волинь приймає вимушених переселенців 
Загалом станом на 2 травня область прийняла 62 839 переміщених українців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159931 
Львівщина: обговорили проблеми галузі освіти в часи війни 
За участі заступниці міністра освіти і науки у Львові обговорили проблеми галузі освіти в 
часи війни 
 
http://www.golos.com.ua/news/159975 
На Рівненщину надійшов гуманітарний вантаж з Італії 
Рівненщина отримала гуманітарну допомогу з Італії – це, зокрема, макаронні вироби та 
інші продукти харчування. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159942 
Суми: Кошти від екскурсій - на потреби захисників 
Євген Мурза провів благодійну екскурсію рідним містом. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159945 
Сумщина: «Лікарі без кордонів» підтримали громаду 
До Конотопа прибув важливий гуманітарний вантаж. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159952 
Полтавщина: Професійні рятувальники навчають добровольців пожежної охорони 
Розпочалися навчання представників підрозділів добровільної пожежної охорони. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159964 
Рівненщина: Викладач та студенти з НУВГП розробили сайт для переселенців 
На ресурсі зібрали та об’єднали найнеобхіднішу інформацію для людей, які втікали від 
війни і приїхали у незнайоме місце. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159977 
На Рівненщині для завершення посівної пального вистачає 
Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль на своїй сторінці у соцмережах 
прокоментував ситуацію щодо дефіциту пального 
 
http://www.golos.com.ua/news/159968 
Дніпро: Захисникам зібрали десятки ефективних авто 
Технічний парк ЗСУ та тероборони у Дніпрі поповнилися черговими готовими 
виконувати бойові завдання 22 маневреними автомобілями. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159956 
Полтавщина: Фахову психологічну допомогу надають вимушені переселенки з 
Донеччини 

http://www.golos.com.ua/news/159848
http://www.golos.com.ua/news/159885
http://www.golos.com.ua/news/159931
http://www.golos.com.ua/news/159975
http://www.golos.com.ua/news/159942
http://www.golos.com.ua/news/159945
http://www.golos.com.ua/news/159952
http://www.golos.com.ua/news/159964
http://www.golos.com.ua/news/159977
http://www.golos.com.ua/news/159968
http://www.golos.com.ua/news/159956


У селищі Шишаки однойменної громади професійні психологині Валентина Кожушко та 
Вікторія Антонова влаштовують заняття-зустрічі 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/policiya-kiyivskoyi-oblasti-vstanovila-101-osobu-z/ 
Поліція Київської області встановила 101 особу за скоєння мародерства 
Поліція Київщини щоденно проводить оперативні заходи для фіксації стану руйнування 
будівель та виявлення кримінальних злочинів та адміністративних правопорушень. Наразі 
вдалося відновити майже довоєнний рівень роботи патрульної поліції та швидкість 
реагування на виклики. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159961 
Вінниччина: Сума військового збору більша, ніж торік, майже на 40 мільйонів 
Упродовж січня–квітня нинішнього року платники податків Вінницької області 
перерахували до бюджету понад 238,4 мільйона гривень військового збору. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159988 
Чернівці працюють, у тому числі для війська 
Про це повідомив міський голова Роман Клічук, який займається прийомом та 
розміщенням підприємств з областей, охоплених бойовими діями. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/030522-u-lvovi-vidznachyly-den-konstytuciyi-respubliky-polshcha 
У Львові відзначили День Конституції Республіки Польща 
Представники обласної і міської гілок влади взяли участь в урочистостях, які відбулися 
сьогодні, 3 травня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159958 
Вінниця: Ліки і медикаменти для Харкова, Миколаєва, Сум… 
П'ятнадцять тонн ліків та перев’язувальних матеріалів передав упродовж тижня 
Вінницький обласний медичний гуманітарний штаб для потреб військових, а також у 
постраждалі регіони та громади області. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/lviv-ta-chernivci-najbilshi-vidpravniki-gumanitarn/ 
Львів та Чернівці — найбільші відправники гуманітарної допомоги залізницею 
За березень-квітень 2022 року пасажирськими поїздами перевезено майже 10 тис. тонн 
гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160019 
Буковина: Військові квитки треба мати при собі 
Наказом голови ОВА у Чернівецькій області чоловіків зобов'язали носити з собою 
військові квитки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160029 
Кіровоградщина: Понад 750 тисяч гривень – ЗСУ 
З ініціативою підтримати захисників звернулися самі працівники підприємства. Кожен 
сам визначався з посильною сумою благодійної допомоги. 
http://www.golos.com.ua/news/160041 
Дніпропетровщина: Громадам надійшла гуманітарна підтримка 
Завдяки підтримці народного депутата Сергія Северина, Житомирської облради та 
представників бізнесу громади області отримали гуманітарну допомогу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160054 
Львів: Матері та батьки полеглих Героїв отримають допомогу 
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Цю допомогу в розмірі 10 000 гривень отримають 118 батьків–мешканців Львівської 
міської територіальної громади. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159979 
Рівненщина: Радивилівські музиканти збирають кошти на потреби ЗСУ 
У час війни продовжує благодійні ініціативи ансамбль духової музики Радивилівського 
міського Будинку школяра: виступаючи в центрі міста, збирають кошти на потреби ЗСУ. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160059 
Львівщина: 500 бронежилетів на передову 
Бронежилети під назвою «Перемога» виготовили фахівці Львівського оборонного 
кластера, передали їх на потреби української армії безплатно. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160082 
Гуманітарна допомога від CORE та Шона Пенна 
Івано-Франківщина: Представники агенства CORE, одним зі співзасновників якого є 
відомий актор Шон Пенн, узгодили потреби з надання гуманітарної допомоги. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160092 
На Рівненщині стартує гуманітарна місія компанії «Medair» 
«Medair» - це міжнародна неурядова організація зі Швейцарії. Їі мета - допомагати людям, 
які постраждали внаслідок стихійних лих та військових конфліктів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160070 
Львів: Росіяни завдали вчора ракетного удару - ракети летіли з Каспійського регіону 
Увечері у вівторок, 3 травня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Львівщині. 
Вибухи пролунали в різних частинах обласного центру. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160080 
Кіровоградщина теж стала об’єктом ракетного обстрілу. Постраждали залізничники 
На територію Кіровоградщини 03.05.2022 о 23.56 влучили ворожі ракети. Є загиблі та 
поранені. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160072 
Ужгород: Перша ракета вибухнула на Закарпатті 
Від початку війни це перший удар ворожої ракети по території Закарпаття. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160100 
Полтавщина: У сільській громаді оновлюють об’єкт критичної інфраструктури 
У селі Божківському Новоселівської громади почали досить масштабні роботи з 
модернізації каналізаційної мережі, яка забезпечує функціонування системи 
водовідведення у тамтешніх багатоквартирних будинках. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160106 
Миколаїв: Заробила гроші для ЗСУ 
Семирічна Софія Черненко з Миколаєва малює війну і вже зібрала понад тисячу доларів 
для Збройних Сил України за допомогою своїх малюнків. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160103 
Луцьк: Переселенцям допомагають знайти роботу 
Відбулася зустріч спеціалістів Луцького міського центру зайнятості із внутрішньо 
переміщеними особами. 
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http://www.golos.com.ua/news/160095 
Дніпропетровщина: Переселенці отримали гуманітарку з Латвії 
Гуманітарний вантаж вагою майже 20 тонн прибув з Латвії у Кривій Ріг. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160118 
Буковина: Під місця для переселенців готують школи та лікарні 
Гаряча фаза війни посилює гуманітарну проблему з розміщенням біженців у західних 
областях. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160127 
Вінниця: Підприємство відновило виробництво соняшникової олії 
Відновити виробництво соняшникової олії вінницькому підприємству «Авіс» допомогла 
місцева влада. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160126 
На Донеччині виплату пенсій здійснюють 75 відділень «Укрпошти», де обслуговують 
і отримувачів пенсій з Луганщини 
На пенсійні виплати, здійснювані через «Укрпошту», вже перераховано 11% від 
необхідного фінансування на травень. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160157 
Рівненщина: В регіоні вже 21 релоковане підприємство 
На Рівненщині вже 21 релоковане підприємство. Про це повідомив начальник Рівненської 
ОВА Віталій Коваль. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160087 
На Рівненщині запланували завершити посівну до кінця травня 
На Рівненщині із запланованих 420 тисяч га вже посіяли 250 тисяч га. Це 60% до 
прогнозованих площ. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160133 
Львівщина допоможе аграріям відшкодувати половину вартості сортового насіння 
Аграрії Львівщини вирощують нішеві та овочеві культури. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160198 
Чернігів: Ліфти запускають, з громадським транспортом доведеться зачекати 
Добра новина для чернігівців, які мешкають у висотних будинках: починають працювати 
ліфти. Вони були зупинені 15 березня, коли за місто точилися бої. Ліфти мають запустити 
всі до кінця тижня, але, звісно, в непошкоджених будинках. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160207 
Рівненщина: Кавові компанії після переїзду з Києва створюють робочі місця 
В області почали працювати нові передислоковані підприємства – виробнича кавова 
компанія «Есмеро-Сервіс» та продавець преміальної кави ТМ «Finca Coffee». 
 
http://www.golos.com.ua/news/160244 
Вінниця: Фермерам пропонують пільгові кредити під 5-7 відсотків річних 
Муніципальну підтримку для фермерів запровадили у Вінницькій міській територіальній 
громаді, до складу якої входять сім сільських населених пунктів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160237 
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Дніпро: Переселенці занурилися у світ мистецтва 
Відвернути людей від війни та зібрати гроші для адресної допомоги переселенцям 
вирішили благодійники та співробітники Дніпропетровської філармонії ім. Когана. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160232 
Хмельниччина прихистила 152 тисячі переселенців 
Область і надалі продовжує приймати тих, хто втратив домівки або не може перебувати у 
своїх населених пунктах через війну. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160218 
Буковина: Прагнуть виїхати за кордон за фальшивими довідками 
Як повідомляють у поліції Чернівецької області, чоловіків з такими довідками, які 
намагаються уникнути мобілізації, на кордоні затримують мало не щодня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160220 
Полтавщина: У Кременчуці добудовують садочок, щоб місць вистачило і дітям 
вимушених переселенців 
У мікрорайоні Раківка індустріальної столиці Полтавщини відновили роботи з добудови 
дитячого дошкільного закладу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160247 
Львів: Приміщення колишнього ЛАЗу пропонують націоналізувати і збудувати там 
муніципальний індустріальний парк 
Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував націоналізувати будівлі, які 
розташовані на території автобусного заводу «ЛАЗ». 
 
http://www.golos.com.ua/news/160224 
Чернівці щодня зростають за кількістю населення 
Це констатував міський голова Роман Клічук, який повідомив, що наразі видано довідку 
для вимушено переселених громадян за номером 30 251. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160254 
Миколаїв: Лікарні отримали сучасну апаратуру 
Надійшла гуманітарна допомога від благодійного фонду «Маніфест миру». 
 
http://www.golos.com.ua/news/160262 
Львівщина: В області удвічі зменшилася кількість безробітних 
До переліку професій, за якими найлегше працевлаштуватися, увійшли швачки, оператори 
верстатів та установок, водії, касири, продавці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160246 
Полтава: За зібрані від продажу пасок гроші волонтери придбали автомобіль для 
наших воїнів 
Фундатори волонтерської спільноти «Полтавський батальйон небайдужих» передали 93-й 
бригаді ЗСУ автомобіль, куплений за виручені під час великодньої благодійної акції 
кошти. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/050522-zi-lvova-za-kordon-evakuyuvaly-onkohvoryh-ditey 
Зі Львова за кордон евакуювали онкохворих дітей 
Це вже тринадцята така евакуація, яку лікарі Західноукраїнського спеціалізованого 
дитячого медичного центру називають «конвой життя». 
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http://www.golos.com.ua/news/160249 
Рівненщина: Лісівники підтримали гуманітарну програму 
590 тисяч гривень зі свого заробітку перерахували лісівники на підтримку гуманітарної 
програми «Business for ukrainian peoplе» волонтерського руху Ukraine for Heroes. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160304 
Івано-Франківщина: Набувають популярності соціальні бригади, коли здійснюється 
виїзд на місця і надається адресна допомога вимушеним переселенцям 
На Прикарпатті знайшли прихисток понад 140 тисяч осіб, які були змушені залишити свої 
домівки через бойові дії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160298 
Закарпаття: Сім пожежних автомобілів від Нідерландів 
Серед них – автодрабина та п'ять автоцистерн і аварійно-рятувальний автомобіль, який 
підсилить добровільну церковну пожежну команду села Дерцен Мукачівського району. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160320 
Полтавщина: Операторам супутникового телебачення заборонили підключати та 
налаштовувати російські канали 
На Полтавщині юридичним і фізичним особам заборонили надавати послуги (на платній 
чи безплатній основі) з підключення й налаштування трансляції російських телеканалів 
через супутник. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160322 
Полтавщина: Добровольчі формування громад забезпечують літньою військовою 
формою за кошти обласного бюджету 
Керівники обласної військової адміністрації та облради передали 770 комплектів літньої 
військової форми для 17 добровольчих формувань територіальних громад. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160325 
Зі Львова на Луганщину передали ще сотню «броників» 4-го класу захисту 
У Львові відбулась передача захисникам Луганської області ще 100 бронежилетів 4-го 
класу захисту. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160335 
Кропивницький: Першим 25 вулицям та провулкам міста запропонували нові 
українські імена 
На мапі обласного центру Кіровоградщини з’являться вулиці Бородянська, Чорнобаївська, 
Героїв Маріуполя, Леоніда Каденюка та Степана Чобану… 
 
http://www.golos.com.ua/news/160337 
Ужгород: Транспортні засоби високої прохідності – від депутатів 
Незабаром машини відправлять підрозділам на передову. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160341 
Дніпро: Артисти стали кухарями і швачками 
До благородної справи долучилися народні і заслужені артисти, гримери і костюмери та 
інші працівники театрального середовища Дніпропетровщини. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160345 
Чернівці: Відновили роботу 40 дитсадків, приймають і дітей переселенців 
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Про це повідомив заступник начальника з фінансово-економічних питань управління 
освіти Чернівецької міської ради Денис Круглецький. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166114/ 
У Києві сталася масштабна пожежа – ДСНС 
У столиці, вранці 6 травня, сталася масштабна пожежа у 4-поверховій будівлі у 
Голосіївському районі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160342 
Херсонський національний технічний університет переїздить до Хмельницького 
Колег-освітян з Херсонщини прийме Хмельницький національний університет. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160336 
Чернівці отримали від канадського міста Саскатун 250 тисяч доларів 
Про це повідомив чернівецький міський голова Роман Клічук. Гроші збирали мешканці. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/060522-do-lvova-prybuv-pershyy-medychnyy-dron 
До Львова прибув перший медичний дрон 
Подарувала безпілотник, який може перевозити до 16 кілограмів медикаментів 
(наприклад, інсулін, антибіотики, знеболювальні) і перебувати у повітрі до години часу, 
компанія Draganfly (Канада – США). 
 
http://www.golos.com.ua/news/160371 
Ужгород: Кошти від продажу книжок – на потреби оборонців 
Захід приурочили до Всесвітнього дня книги і авторського права, який відзначали 
наприкінці квітня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160379 
Рівненщина: Громади області отримали понад 2,3 мільярда гривень від сплачених 
податків 
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 11,5%, що 
становить 246 млн грн. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160380 
Закарпаття: Припинили подвійну приватизацію і громаді повернули земельну 
ділянку 
Прокурор встановив факт «подвійної приватизації». 
 
http://www.golos.com.ua/news/160416 
Рівненщина: Відновлюється робота на ринку нерухомості 
Відсьогодні запрацював Держреєстр речових прав на нерухоме майно та Єдиний 
держреєстр юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (бізнесу). 
 
http://www.golos.com.ua/news/160426 
Запоріжжя: Без світла, газу і води… 
На сьогодні у Запорізькій області без газопостачання залишаються 68 709 абонентів у 86 
населених пунктах області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160389 
Рівненщина: Поставили шведське швейне обладнання 
Це дасть змогу підтримувати внутрішньо переміщених осіб та реалізовувати економічні 
ініціативи громади. 
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http://www.golos.com.ua/news/160434 
Чернігівщина: Прикордонна громада отримала технічну допомогу 
Для потреб комунальних служб Семенівської міської ради на Чернігівщини U-LEAD 
передала пакет технічної допомоги. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160483 
Ужгород: Триває робота над перейменуванням більше півсотні вулиць і площ 
На черговому засіданні члени комісії з питань найменування Ужгорода, запропонували 
нові назви ще 9 вулиць та однієї площі обласного центру Закарпаття. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160461 
Львівщина День пам’яті та примирення відзначатиме без скупчень людей 
Служби працюють у посиленому режимі. Масових подій упродовж 7-9 травня Львівщина 
не планує, а День пам’яті та примирення відзначатиме без скупчень людей. Про це 
повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник Львівської ОВА Максим Козицький 
 
http://www.golos.com.ua/news/160451 
У Чернівцях відбувся економічний форум Re:локація 
Серед організаторів і партнерів форуму вказана міська влада Чернівців, два проекти 
Євросоюзу, дві великі німецькі організації, що допомагають Україні, місцеве інтернет-
видання «А.С.С» та мережа ресторанів «Гойра-груп». 
 
http://www.golos.com.ua/news/160453 
Чернігівщина: Міжнародні партнери допоможуть відновити зруйноване 
У Чернігівській обласній військовій адміністрації відбулася зустріч з делегацією 
Міжнародного фонду «Партнерство за сильну Україну», який має на меті підтримати 
довгострокову стійкість України. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/070522-v-irpeni-vidnovleno-zaliznychne-spoluchennya-mer 
В Ірпені відновлено залізничне сполучення, - мер 
Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомляє про відкриття 
залізничного моста через р. Ірпінь, що сполучає місто з українською столицею, який було 
пошкоджене під час бойових дій у березні, та відновлення залізничного сполучення в 
місті. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160452 
Полтавщина: Комендантську годину подовжили без заборони поза нею відвідувати 
місця пам’яті, пов’язані з Другою світовою 
На Полтавщині 7, 8 і 9 травня комендантська година триватиме з 21-ї до 7-ї години, тобто 
на три години довше, ніж зазвичай. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160442 
На Рівненщину переміщують бізнес із Харкова 
Український бренд «520» релокувався в Рівне. Основний вид діяльності - жіночий одяг у 
стилі кежуал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160459 
Буковина: Посівна йде повним ходом 
Зокрема, аграрії підготовлюють ґрунт та сіють ярі сільгоспкультури, завершують 
підживлення озимини та проводять захист посівів від шкідників, хвороб та бур’янів. 
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http://www.golos.com.ua/news/160479 
Львівщина: Благодійна організація актора Шона Пенна передала третю партію 
гуманітарної допомоги 
Головний залізничний вокзал Львова отримав гуманітарну допомогу від актора та 
засновника благодійної організації CORE Шона Пенна. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160546 
Від Рівненщини понад 173 мільйони гривень військового збору 
Податківці закликають сплачувати податки і в такий спосіб підтримувати Збройні Сили 
України та нашу державу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160559 
Ужгород: За прихисток переміщених осіб отримають відшкодування 
Заявки на отримання коштів, витрачених на комунальні послуги протягом минулого 
місяця, прийматимуть до 12 травня в органах місцевого самоврядування. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160591 
Івано-Франківщина: Вимушених переселенців забезпечать засобами для аграрного 
виробництва 
Допомога від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН FAO важлива й 
тим, що передбачає зайнятість для тих, хто шукає роботу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160594 
Ужгород: Перша леді США Джилл Байден перебувала на Закарпатті 
Перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден сьогодні, 8 травня, перебувала із 
візитом на Закарпатті. Про це стало відомо з неофіційних джерел. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160616 
Ужгород: З Італії на Закарпаття прибуло 45 пожежних машин 
Вони зовсім скоро стануть на чергування в пожежних частинах українських міст та 
замінять собою знищену ворогом техніку. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160617 
Донеччина: З підприємства «Азовсталь» і Маріуполя врятували ще 173 людини 
10 автобусів з евакуйованими маріупольцями вже дісталися території вільної України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160636 
Миколаївщина: Правоохоронці затримали зрадника 
Мешканець Миколаєва підозрюється в передачі відомостей стосовно ліній оборони 
Миколаєва та позицій ЗСУ. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166191/ 
В Херсоні російські окупанти провели акцію «Безсмертний полк» 
В окупованому російськими військами Херсоні відбулося «победобесіє» – пройшов 
маршем «безсмертний полк». 
 
http://www.golos.com.ua/news/160644 
Полтавщина: Родинам полеглих героїв з обласного бюджету виплачуватимуть 
більше 
Про своєрідний доважок з обласного кошторису до передбачених чинним законодавством 
виплат цій категорії громадян. 
 

http://www.golos.com.ua/news/160479
http://www.golos.com.ua/news/160546
http://www.golos.com.ua/news/160559
http://www.golos.com.ua/news/160591
http://www.golos.com.ua/news/160594
http://www.golos.com.ua/news/160616
http://www.golos.com.ua/news/160617
http://www.golos.com.ua/news/160636
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166191/
http://www.golos.com.ua/news/160644


http://www.golos.com.ua/news/160640 
Вінниця: Дитсадки відновлюють роботу 
Знову приймають маленьких вінничан заклади дошкільної освіти Вінницької міської 
територіальної громади. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160700 
В Одесу прибув Президент Європейської ради Шарль Мішель 
Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув в Одесу, де зустрівся з Прем’єр-
міністром України Денисом Шмигалем. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166195/ 
По Одесі нанесено ракетні удари 
Російські загарбники 9 травня вдарили по Одесі чотирма крилатими ракетами типу 
«Онікс». Запустили ракети росіяни з тимчасово окупованого Криму. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160668 
Хмельниччина: Пораненим і бійцям передали допомогу 
Гуманітарний штаб обласної ради відвантажив допомогу для медичного закладу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160670 
Хмельниччина: Сільська громада прийняла понад три сотні переселенців 
Люди знайшли прихисток у населених пунктах Гвардійської сільської територіальної 
громади. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160682 
Миколаїв: Почали давати воду з річки 
В обласному центрі розпочали наповнювати резервуари в різних районах міста водою з 
річки Південний Буг. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160703 
Миколаївщина: Лікарів вдягнули в бронежилети 
Лікарі КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 
Миколаївської обласної ради отримали п’ять бронежилетів завдяки допомозі волонтерів 
та Польській спільноті. 
 
http://ukurier.gov.ua/uk/ 
Сумщина: Зловмисники заробляли на нелегальній переправі 
На Сумщині прикордонники та співробітники СБУ викрили і затримали трьох чоловіків, 
котрі намагалися переправити «клієнтів» до російської федерації. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160739 
На Ізюмському напрямку точаться запеклі бої - Генштаб 
Противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямку Сєвєродонецька. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160735 
Луганщина: Через бойові дії 43 населені пункти відрізані від електрики 
Загалом 128 273 споживачі перебувають без електроенергії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160737 
Ужгород: Переселенцям правові поради - безплатно 
Протягом місяця майже півтори тисячі осіб звернулися на обласну гарячу лінію з 
безоплатної правової допомоги. 

http://www.golos.com.ua/news/160640
http://www.golos.com.ua/news/160700
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166195/
http://www.golos.com.ua/news/160668
http://www.golos.com.ua/news/160670
http://www.golos.com.ua/news/160682
http://www.golos.com.ua/news/160703
http://ukurier.gov.ua/uk/
http://www.golos.com.ua/news/160739
http://www.golos.com.ua/news/160735
http://www.golos.com.ua/news/160737


 
https://day.kyiv.ua/uk/news/100522-dvi-tretyny-zhyteliv-kyyeva-povernulysya-do-stolyci-
klychko 
Дві третини жителів Києва повернулися до столиці, - Кличко 
Із 3,5 млн жителів Києва до столиці повернулося вже дві третини, повідомив мер Віталій 
Кличко. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160742 
Миколаїв: Вода не для пиття 
Працівники МКП «Миколаївводоканал» розпочали робити водозабір з Бузького лиману, 
здійснюють промивання та наповнення водопровідної мережі міста. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160756 
Полтавщина: Із Хорольської громади на фронт передали вже чотири автомобілі 
З міста Хорол однойменної громади на схід України, де тривають запеклі бої з 
російськими окупантами, вирушив черговий гуманітарний вантаж для наших воїнів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160765 
Луганський національний університет налагоджує у Полтаві діяльність наново 
Невдовзі буде оголошено прийом на всі спеціальності, яких на бакалавраті – 150, в 
магістратурі – 180. Щосуботи в переміщеному навчальному закладі проводиться день 
абітурієнта. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160793 
Івано-Франківщина: Юридичним особам - боржникам можуть припинити 
електропостачання 
Підприємство може узгодити із постачальником електроенергії питання розтермінування 
оплати й уникнути знеструмлення. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160782 
Чернівці: Гуманітарний штаб щодня відправляє понад 50 тонн допомоги 
Щодня звідси відправляють 50-100 тонн вантажів у Суми, Київ, Миколаїв, Харків, 
Чернігів та Дніпро. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/gumanitarna-dopomoga-dlya-kramatorskoyi-dityachoyi/ 
Гуманітарна допомога для Краматорської дитячої лікарні 
За сприяння командувача сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва, до стаціонарних 
відділень КНП «Дитяче територіальне медичне об’єднання» міста Краматорськ надійшов 
черговий гуманітарний вантаж медичного призначення. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160802 
Миколаїв: Отримали цінні медикаменти 
Місту надійшли від німецької компанії Berlin-Chemie важливі препарати для хворих на 
цукровий діабет та серцево-судинні патології. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160833 
На Рівненщині 109 аграріїв отримали пільгові кредити на посівну 
За тиждень ще 20 аграріїв області отримали пільгові кредити на посівну. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160821 
Луцьк: Волинські депутати вважають: структурі РПЦ не місце в Україні 
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В умовах розв’язаної Росією війни УПЦ МП як частина російської православної церкви є 
останнім форпостом з підтримки держави-агресора. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160799 
Буковина: Затримали іноземця, який перевозив чоловіків з України, «добувши» їм 
румунські паспорти 
Іноземця, який організував незаконне переправлення осіб через кордон, затримано, 
інформує Чернівецька обласна прокуратура. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160835 
Львівщина: 235 тисяч вимушених переселенців зареєструвалися у ЄІБД як 
внутрішньо переміщені особи 
Понад 110 тисяч – люди працездатного віку, з них вісім тисяч звернулися у центри 
зайнятості у пошуках роботи. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160774 
Буковина: Під час комендантської години затримали двох осіб, які перебували у 
розшуку 
У Чернівцях затримали двох чоловіків, які перебували у розшуку. Один із них «гуляв» під 
час комендантської години. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160879 
Хмельниччина: Сотні тисяч переселенців потребують допомоги і підтримки 
За час війни Хмельницька область прийняла майже 340 тисяч переселенців зі східних та 
південних областей. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160871 
На Рівненщині посіяли ранні зернові 
Рівненщина – серед 12 областей, котрі завершили сіяти ранні ярі зернові. Загалом в 
області під ячмінь, пшеницю та овес відвели 67 тисяч гектарів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160899 
Луганщина: Поліцейські отримали гуманітарну допомогу від Консультативної місії 
Європейського Союзу 
Її доставку забезпечили волонтери – представники КМЄС та численні помічники. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160883 
Хмельниччина: Податківці контролюватимуть ціни на пальне 
Щоб фіксувати порушення у встановлених державою фіксованих та граничних цінах на 
нафтопродукти та інші соціально важливі товари, податкова служба Хмельниччини 
запровадила телефон гарячої лінії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160914 
Миколаївщина: Допомагають безробітним переселенцям 
У Вознесенському районі співробітники обласної служби зайнятості щоденно реєструють 
статус безробітного майже 20 особам. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160916 
Львів організовує для переселенців екскурсії, концерти, мистецькі атракції 
Вимушено переміщених українців запрошують на безплатні ознайомчі прогулянки, 
концерти та інші події. Акцію назвали «Львів зустрічає». 
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http://www.golos.com.ua/news/160867 
Рівненщина: Прибув черговий гуманітарний вантаж із міста-побратима 
Допомогу особисто привіз віце-маршалок Люблінського воєводства Республіки Польща 
Збігнєв Войцеховський. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160948 
Медичний автопарк Чернігівщини поповнився двома машинами швидкої допомоги 
Тернопільська команда партії «Батьківщина» подбала, щоби медичний автопарк 
Чернігівщини збільшився ще на дві машини швидкої допомоги й лікарі змогли 
діставатися до найвіддаленіших куточків області на самісінькому кордоні. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/110522-vidteper-na-lvivshchyni-ye-pershe-derevo-myru-z-it-
tehnologiyamy 
Відтепер на Львівщині є перше Дерево миру з IT-технологіями 
«Висадили» його у курортному Трускавці – як символ солідарності та визнання цінностей 
демократії і свободи. Як зазначено на ФБ-сторінці Трускавецької міської ради, ідейний 
натхненник проєкту – благодійний фонд «Святих Михаїла, Софії та Міскінти». 
 
http://www.golos.com.ua/news/160952 
Запоріжжя: Журналісти-зрадники співпрацюють з окупантами 
Колишній головний редактор бердянської газети «Город» Павло Іщук був призначений 
заступником самопроголошеного міського голови Бердянська з питань комунікації зі ЗМІ 
та громадськістю. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160928 
Кіровоградщина дає прихисток десяткам тисяч переселенців 
На постійне місце проживання в області станом на 9 травня залишилося 74 350 (зокрема – 
22 206 дітей) внутрішньо переміщених осіб. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160962 
Івано-Франківщина: Рятувальники залучають дітей переселенців до майстер-класів 
А ще діляться навичками поведінки в надзвичайних ситуаціях, домедичної допомоги, 
вчать розпізнати вибухонебезпечні предмети учнів міських шкіл. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160972 
Вінниччина: Прикордонники запрошують на службу 
Набір контрактників оголосили у Могилів-Подільському прикордонному загоні імені 
Героя України старшого лейтенанта В’ячеслава Семенова. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160973 
Ужгород: Литовці привезли бійцям-закарпатцям позашляховик і карету швидкої 
допомоги 
Спецтранспорт допоможе захисникам стати мобільнішими під час виконання бойових 
завдань. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160919 
Кропивницький: Працевлаштували 14 лікарів-переселенців 
В умовах воєнного стану усі заклади охорони здоров’я міста працюють у режимі 
підвищеної готовності. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160969 
Одещина: Болгари Придунав'я просять відкрити консульство 
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Сьогодні у Болграді, Сараті, Ізмаїлі та Арцизі зосереджено велику кількість внутрішньо 
переміщених громадян України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160998 
Сумщина: Область відвідали міжнародні місії 
На Сумщині побували дві зарубіжні місії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/160997 
Одещина: Хлібозавод зупинив роботу 
Через пошкодження ворожою ракетою електропідстанції в Арцизі припинив роботу 
хлібозавод. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161003 
Вінниччина: Напекли пирогів, а за виручені кошти купили прилад для військових 
Жіночий «батальйон» села Оксанівка Ямпільської громади передав на фронт земляку і 
його побратимам прилад нічного бачення. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161004 
Луцьк: Ремонтують міжнародну магістраль 
На автошляху державного значення М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – 
Тереблече (на Бухарест) між населеними пунктами Липини – Гуща Луцького району 
триває ремонт. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161015 
Вінниця: Відновили продаж препаратів за програмою «Доступні ліки» 
Спростили процедуру отримання рецептів пацієнтами, які користуються програмою 
«Доступні ліки». 
 
http://www.golos.com.ua/news/161019 
Хмельниччина: Польща вкотре поділилась продуктами, ліками та речами 
До гуманітарного штабу Хмельницької обласної ради волонтери доставили черговий 
гуманітарний вантаж із дружньої країни. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161013 
Ужгород: Влада сприяє в пошуку роботи. Насамперед переселенцям 
У Ситуативно-аналітичному центрі Закарпатської облвійськадміністрації вчора 
презентували спеціальний чат-бот: @RobotaVZakarpattiBot. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161050 
Кіровоградщина: Представники управління ООН побували у місцевій громаді 
Представники управління Організації Об’єднаних Націй з координації гуманітарних справ 
Едуард Тауіл і Володимир Кісіль відвідали Гайворонську громаду. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166301/ 
Черкаський бізнес відправляє захисникам на фронт 5 пікапів 
Чергова відчутна допомога фронту з Черкащини: представники місцевого бізнесу 
відправляють на передову 5 новеньких пікапів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161027 
Колектив драмтеатру, евакуйований із Маріуполя, відновив діяльність в Ужгороді 
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Переміщений театр тепер діятиме на базі Закарпатського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августіна та Євгена 
Шерегіїв. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161028 
Миколаїв: Питну воду відправила Вінниця 
Громада Вінниці відправила до Миколаєва 420 тисяч літрів питної води. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161022 
Суми: У місті розпочався ремонт доріг 
У Сумах приступають до поточного ремонту доріг. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161031 
Рівненщина: Понад 26 тисяч ветеранів отримають одноразову грошову допомогу 
Виплата здійснюється Пенсійним фондом України або структурними підрозділами з 
питань соцзахисту виконкомів міських рад та обласним центром по нарахуванню та 
здійсненню соціальних виплат. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161032 
Кіровоградщина: Готують реанімобілі на передову та переобладнують вантажівки 
для бійців 
Вантажівки для перевезення бійців та реанімобілі готують до відправки на передову в 
Кропивницькому районі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161035 
Одещина: Прощання з Суворовим 
Сесія Ізмальської міської ради ухвалила рішення про «десуворізацію» міста. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/120522-minoborony-deblokada-mariupolya-viyskovym-shlyahom-
narazi-ne-mozhlyva 
Міноборони: Деблокада Маріуполя військовим шляхом наразі не можлива 
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявила заступниця міністра 
оборони Ганна Маляр. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161036 
Дніпропетровщина: Завод-переселенець дав першу продукцію 
Стартові десять тонн продукції випустив Краматорський завод спеціального кріплення, 
який став першим підприємством-переселенцем на Дніпропетровщину із зони бойових дій 
 
http://www.golos.com.ua/news/161020 
Сумщина: «Денацифікація» обернулась дерусифікацією 
У Лебединській громаді на Сумщині, яка дуже постраждала від ворожої окупації та 
обстрілів рашистів, хочуть перейменувати 147 вулиць і провулків, площ та інших об’єктів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161071 
Вінниця: Ще трьох зрадників відправили за ґрати на 15 років 
Зі зброєю в руках троє чоловіків воювали проти своєї країни, а тепер відбуватимуть 
покарання. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161079 
Ужгород: Від початку війни через Закарпатську митницю переправлено більш ніж 
півтисячі тонн гумдопомоги 
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Попереду щодо надання гуманітарної допомоги такі країни, як Угорщина, Чехія, 
Словаччина, Німеччина, Італія, Франція, Литва, Норвегія, Ірландія, Данія… 
 
http://www.golos.com.ua/news/161066 
Кіровоградщина: Тривають аварійні роботи на дорогах області 
Першочергово бригади дорожників виконують аварійний ремонт покриття на дорогах 
державного значення та на територіальних дорогах із найбільшою інтенсивністю руху. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161104 
Львівщина: Отримали від німецьких підприємців дев'ять автобусів та дві 
вантажівки для потреб ЗСУ 
Львівська обласна військова адміністрація разом із представниками Центру волонтерства 
та захисту передали транспортні засоби нашим військовим на передову. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161121 
Миколаївщина: Продукти для лікарень 
В області триває робота гуманітарного штабу (Благодійний фонд Світлі справи). 
 
http://www.golos.com.ua/news/161118 
Черкаський бізнес придбав автомобілі для ЗСУ 
Як повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації генерал-майор Ігор 
Табурець, завдяки роботі з представниками бізнесу вдалося придбати для ЗСУ три пікапи 
та вантажний автомобіль 
 
http://www.golos.com.ua/news/161133 
Вінниччина: Теплові господарства треба готувати до зими з урахуванням війни 
Неабияким випробуванням стане для місцевої влади осінньо-зимовий опалювальний 
період 2022-2023 років. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161138 
Полтавщина: В області відновлюють консультування з пенсійних питань на 
віддалених робочих місцях 
На Полтавщині сьогодні, 13 травня, працівники Пенсійного фонду України знову почали 
надавати консультативні послуги на віддалених робочих місцях у шести населених 
пунктах. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161129 
Хмельниччина: Харківське підприємство почало працювати у Городку 
Тепер релоковане на Хмельниччину підприємство вироблятиме безглютенові продукти. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161170 
Запоріжжя: Відкрито гуманітарний коридор 
Командування Сил оборони Запорізького краю просить уважно стежити за безпековою 
ситуацією. У разі її загострення коридор буде закрито. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166304/ 
В Ірпені постраждалих поселять у спальних вагонах 
Людей, які втратили свої домівки в Ірпені внаслідок обстрілів та бомбувань з боку 
російських варварів, розселять у залізничних вагонах. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161147 
Одещина: Не хочеш воювати - іди до тюрми 
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Білгород-Дністровський міськрайонний суд ухвалив обвинувальний вирок громадянину 
М., який у березні відмовився виконувати військовий обов'язок. Тепер йому доведеться 
п'ять років провести у місцях позбавлення волі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161111 
Вінниця: Чотири тонни борошна — на хліб для переселенців 
Безплатно отримують хліб і триразове харчування вимушені переселенці у Вінниці, які 
перебувають у гуртожитках профтехосвіти та закладах середньої освіти. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161189 
Донеччина: Запеклі бої тривають по всій лінії фронту 
Найгарячіше зараз – на Авдіївському та Очеретинському напрямках, де російські 
загарбники спробували прорвати нашу оборону – обидві спроби були відбиті Збройними 
Силами України. Ворог не припиняє спроб прорватися й на Мар’їнському напрямку, але 
ситуація там контрольована. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161148 
Одещина: Нові автомобілі для сільських амбулаторій 
В Ізмаїльському районі три медичні амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 
Шевченківська, Десантненська та Старотроянівська отримали новенькі автомобілі Suzuki 
для виїздів сімейних лікарів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161151 
Одеса: Рили окопи - виявили старовинні грецькі амфори 
З незвичайними подарунками прийшли до Одеського археологічного музею бійці 126-ї 
окремої бригади територіальної оборони. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161172 
Запоріжжя: Вчителям-колаборантам заплатили копійки 
Вчителів Мелітополя, які погодились на співпрацю із окупантами, чекало повне 
розчарування. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161187 
Вінниччина: Переселенців забезпечили харчами, а тепер — ліжками 
У дві громади Вінниччини завезли 30 нових ліжок для переселенців — це допомога 
міжрегіонального гуманітарного штабу, створеного у Вінниці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161208 
Полтавщина: У Кременчуці запрацював асфальтний завод 
В індустріальній столиці Полтавщини відновив свою роботу в новому дорожньому сезоні 
тамтешній асфальтний завод (на знімку). 
 
http://www.golos.com.ua/news/161230 
У Канівській громаді зросли тарифи на пасажирські перевезення 
Через здорожчання пального та його лімітування власники маршруток змушені піднімати 
ціну на перевезення пасажирів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161236 
Полтавщина: Продуктові набори вручили стареньким мешканцям громади 
У Миргородській громаді розширили коло отримувачів гуманітарної допомоги. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166333/ 
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У Куп'янську підполковниця поліції зрадила Україну і прислужує окупантам 
Підозру за фактом державної зради було оголошено заступниці начальника Куп'янського 
районного відділу поліції у Харківській області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161260 
На Рівненщині переселенцям уже виплатили 142 мільйони гривень допомоги на 
проживання 
На сьогодні допомогу на проживання призначено для 28 тисяч переселенців, які 
мешкають у Рівненській області. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/140522-u-borodyanci-vidkryyetsya-modulne-mistechko-dlya-
lyudey-yaki-vtratyly-zhytlo-v-rezultati 
У Бородянці відкриється модульне містечко для людей, які втратили житло в 
результаті агресії РФ 
У Бородянці Київської області відкриється модульне містечко для мешканців, які 
втратили житло в результаті повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє голова 
обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161253 
Львівщина: Бійці 125-ї окремої бригади тероборони ЗСУ отримали партію 
бронежилетів 
Завдяки підтримці співзасновника ІТ-компанії SoftServe Тараса Кицмея та ІТ-компанії 
SoftServe бійці 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України 
отримали партію з 200 бронежилетів 4-го класу та 100 касок 3-го класу захисту. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166341/ 
Київрада перейменувала Арку дружби народів на Арку свободи українського народу 
Депутати Київради перейменували Арки дружби народів на Арку свободи українського 
народу під час засідання у суботу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161259 
Одещина: Відновлено роботу електропідстанції в місті Арциз 
Її було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу 8 травня. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/140522-klychko-z-16-travnya-u-stolyci-vidnovlyuyut-elektronnu-
oplatu-za-proyizd-u-komunalnomu 
Кличко: З 16 травня у столиці відновлюють електронну оплату за проїзд у 
комунальному громадському транспорті 
Із 16 травня в Києві відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному 
громадському транспорті, і в метро, і в наземному транспорті, повідомив мер столиці 
Віталій Кличко в суботу за підсумками засідання Київради. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161264 
Ужгород: Екіпірували поліцейських, котрі їдуть у райони ведення бойових дій 
Управлінню патрульної поліції в Закарпатській області голова ОВА Віктор Микита 
передав бронежилети й тактичні аптечки для тих поліцейських, яких відряджають у 
райони ведення бойових дій. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161319 
Понад два мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб сплатили жителі 
Рівненщини 
Водночас податківці застерігають від неофіційних трудових відносин. 
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http://www.golos.com.ua/news/161326 
Вночі російські ракети вдарили по Львівщині 
Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає 
 
http://www.golos.com.ua/news/161320 
Рівненщина: Облаштували тимчасові місця для переселенців 
Завдяки підтримці Програми «U-LEAD з Європою» у 10 громадах облаштували спальні 
місця для тимчасового проживання переселенців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161346 
Закарпаття: СБУ знову заблокувала незаконне переправлення потенційних 
призовників через кордон 
Організував протиправний «бізнес» колишній керівник центру надання адміністративних 
послуг. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166364/ 
Дві міни викинуло на берег Одеської області 
На Одещині в морі виявлено дві російські якірні міни. Вони спливли після штормової 
погоди впритул до узбережжя, проте їх вчасно виявили та знищили. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161354 
Ужгород: У середмісті панувала двогодинна казка для дітей-переселенців 
У благодійному заході взяли також участь і місцеві таланти 
 
http://www.golos.com.ua/news/161356 
Львів виплатить матеріальну допомогу батькам, які усиновили дітей 
Міжнародний день сім’ї відзначається щорічно 15 травня 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/150522-chotyry-rakety-povnistyu-znyshchyly-obyekt-viyskovoyi-
infrastruktury-v-yavorivskomu 
Чотири ракети повністю знищили об'єкт військової інфраструктури в Яворівському 
районі на Львівщині, - глава ОВА 
Уранці в неділю, 15 травня, чотири крилаті ракети, випущені з акваторії Чорного моря, 
повністю знищили об'єкт військової інфраструктури в Яворівському районі Львівської 
області, неподалік польського кордону. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161342 
Львівщина: Унаслідок ракетного удару рашистів повністю зруйновано об’єкт 
військової інфраструктури 
Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини у 
Яворівському районі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161365 
Рівненщина: Благодійний хліб із благодійного борошна 
Днями до громади надійшло борошно в рамках всесвітньої продовольчої програми ООН. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161369 
Відбулися засідання постійних комісій Рівненської обласної ради 
У громадах сплачують податки й активно працюють. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161395 
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Ужгород: «Якщо можеш – воюй!» 
Волонтери Ужгорода провели в неділю, 15 травня, мирну акцію «Залишайся в Україні». 
 
http://www.golos.com.ua/news/161399 
Луганщина: 10% території області підконтрольні Україні 
Українські захисники продовжують давати гідну відсіч російським загарбникам. Під 
контролем української влади залишаються околиці Рубіжного, міст Лисичанська і 
Сєвєродонецька, а також села та містечка громад, Гірська громада та територія вздовж 
дороги Лисичанськ - Бахмут до кордону з Донеччиною. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161400 
Хмельницькі енергетики передали генератори харків’янам 
Для того, щоб харківські енергетики могли якнайшвидше привести до ладу свою 
інфраструктуру, яку серйозно понищив ворог, на допомогу прийшло АТ 
«Хмельницькобленерго». 
 
http://www.golos.com.ua/news/161405 
Одещина: На експорт відправлено перший мільйон тонн зерна 
До кінця травня експорт планується довести до 1,5 мільйона тонн. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161403 
Дніпро: Станція метро стала концерт-холом 
Благодійний концерт «Пісні на станції метро» за участю відомих українських виконавців 
організували на підтримку Збройних Сил України на станції дніпровського метрополітену 
«Вокзальна». 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166366/ 
На Чернігівщині почали відновлювати критичну інфраструктуру 
Очільник ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що з 16 травня обласна адміністрація розпочинає 
відновлення об'єктів критичної інфраструктури. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161401 
Одеса: Знешкоджені дві морські міни 
Фахівці ВМСУ знешкодили дві морські ворожі якірні міни, які через шторм були винесені 
на пляжі Одеської області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161409 
Сумщина: Війна забирає роботу і зарплату 
Лише 3,8% жителів області не зазнали матеріальних втрат через війну: для них після 24 
лютого у питаннях трудової зайнятості та отриманих доходів нічого не змінилось. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/160522-zi-lvivshchyny-do-velykobrytaniyi-povezly-ponad-100-
ditey 
Зі Львівщини до Великобританії повезли понад 100 дітей 
Йдеться про тимчасове проживання сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які приїхали до Львівської області із зон бойових дій. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161434 
Чернігівщина: Ремонт доріг і розмінування 
На дорогах Чернігівської області внаслідок бойових дій було пошкоджено 23 мости і 
шляхопроводи. 
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http://www.golos.com.ua/news/161411 
Одещина: У Чорному морі масово гинуть дельфіни 
Повне розслідування причин масової загибелі дельфінів можливе тільки після закінчення 
війни Росії проти України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161415 
Черкащина: Госпіталь на колесах вирушив на Харківщину 
З Німеччини надійшов спеціалізований автобус, призначений для перевезення та надання 
невідкладної допомоги пораненим. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166364/ 
Дві міни викинуло на берег Одеської області 
На Одещині в морі виявлено дві російські якірні міни. Вони спливли після штормової 
погоди впритул до узбережжя, проте їх вчасно виявили та знищили. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161416 
Сумщина: Відновлення економіки координує міжвідомча рада 
У Сумах відбулося перше засідання нещодавно створеної Ради з відновлення та розвитку 
економіки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161437 
Кіровоградщина: На території регіону діють підприємства, які співпрацюють з 
країною-агресором 
Прокуратура провела обшуки на території двох підприємств, які співпрацюють з країною-
агресором. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166369/ 
У Києві відсьогодні проїзд у комунальному транспорті знову платний 
У метро та наземному комунальному транспорті в Києві з 16 травня відновлено оплату за 
проїзд. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161438 
Чернівці завдяки переселенцям отримують більше грошей з туристичного збору 
За словами директора департаменту розвитку міськради Сергія Бостана, до бюджету 
Чернівецької міської громади надійшло понад 130 тисяч гривень туристичного збору. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161450 
Рівненщина: 58% чоловіків-переселенців з’явились у військкомати 
Від початку російського вторгнення область прийняла понад 54 тисячі переселенців, які 
зареєструвались як ВПО. З них 12 136 – чоловіки віком 18–60 років. Про це повідомив 
перший заступник голови ОВА Сергій Подолін. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161462 
Рівнянин «зливав» інформацію ворогу, за це проведе за ґратами 13 років 
Чоловік відстежував та передавав інформацію щодо руху військової техніки ЗСУ, 
залізничних ешелонів з військовою технікою та представниками військових формувань у 
складі ЗСУ. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161463 
Вінниччина: У сільській громаді допомогу отримали майже тисяча переселенців 
У територіальній громаді села Мурафа на Вінниччині надали продуктові набори майже 
тисячі біженців, які зупинилися тут на тимчасове проживання. 
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http://www.golos.com.ua/news/161468 
Кіровоградщина: Колектив дитячої обласної лікарні зібрав допомогу ЗСУ 
Медики лікарні переказали на потреби Збройних Сил України частину свого заробітку. 
Загалом зібрали 125 тисяч гривень. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161479 
Вінниччина: Наш фронт на ланах — звернення аграріїв до влади 
Три важливі проблеми просять вирішити на рівні держави аграрії Вінниччини. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166404/ 
Свято наближається: Coca-cola відновлює роботу на Київщині 
У селищі Велика Димерка, що поблизу Броварів, поступово відновлює свою роботу 
український завод виробника напоїв «Кока-кола Беверіджес». 
 
http://www.golos.com.ua/news/161489 
Сумщина: Преселенцям виділяють землю 
У Шосткинській громаді на Сумщині місцева влада надає підтримку внутрішньо 
переміщеним особам, котрі вирішили переїхати сюди через війну. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161488 
Черкащина: Для бійців ЗСУ печуть пироги, тушкують м'ясо, саджають картоплю 
Територіальні громади Черкаської області вже надіслали захисникам Батьківщини сотні 
тонн посилок. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161496 
Вінниччина: Інфляція в регіоні нижча, ніж в державі, але ціни зросли 
Майже на один відсоток нижчою була інфляція у квітні 2022 року на споживчому ринку 
Вінниччини порівняно з середнім показником у державі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161487 
Миколаїв: Воду подаватимуть за графіком 
У Миколаєві містяни отримуватимуть централізовано воду за встановленим графіком. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161494 
Одеса: Держчиновник агітував за знищення України 
Керівник структурного підрозділу держпідприємства - одного з об'єктів критичної 
інфраструктури авіаційної галузі - в Інтернеті поширював заклики до дій, спрямованих на 
зміну території та держкордону України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161490 
У Черкасах вимагають вирізати «ракову пухлину» — заборонити церкви МП 
Черкаський активіст вимагає від міської влади розірвати договори оренди землі з 
єпархіями та церковними громадами московського патріархату. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161518 
Миколаївщина: Переселенці отримують роботу, а роботодавці - компенсації 
Понад 445 тисяч гривень компенсації єдиного соціального внеску отримали роботодавці 
за працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161530 
Рівненщина: Громади отримали 143,4 мільйона гривень плати за землю 
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За підсумками січня-квітня цього року до місцевих бюджетів Рівненської області 
сплачено 143,4 мільйона гривень плати за землю. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161578 
Вінниця: На велосипеді — швидше й економніше 
П’ятнадцять нових велосипедів отримали у подарунок працівники Вінницького 
територіального центру соціального обслуговування від Товариства Червоного Хреста 
України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161560 
З Рівненщини відправили майже 200 тисяч продовольчих наборів на Чернігівщину 
Жителі приходять із паспортом, що підтверджує прописку, та отримують продуктовий 
пакунок. Маломобільним групам населення набори розвозять співробітники терцентрів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161588 
Вінниця: Автомобіль для спецпризначенців передав Почесний Консул 
Рота поліції особливого призначення Вінниччини отримала у подарунок мікроавтобус від 
благодійників з далекої Латвії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161589 
Дніпропетровщина: Захисників забезпечують «навчальним» харчуванням 
На кухарів, котрі готують смачну домашню їжу для захисників, перетворилися освітяни 
Солонянської громади Дніпропетровщини. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161587 
Сумщина: У місті облаштовують Центр підтримки переселенців 
У Конотопі на Сумщині скоро з’явиться нова гуманітарна установа – Центр підтримки 
внутрішньо переміщених осіб. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166417/ 
Жителька Черкас Вікторія Пономаренко закликала рашистів знищувати 
українських військових 
Жителька Черкас Вікторія Пономаренко закликала рашистів знищувати українських 
військових. СБУ викрила жительку Черкас Вікторію Пономаренко, яка сприяла 
інформаційно-підривній діяльності Росії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161591 
Сумщина: В облдержадміністрації скорочують кількість посад 
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький підписав 
розпорядження, згідно з яким гранична чисельність апарату ОДА зменшиться на десятки 
штатних одиниць. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161600 
Вінниччина: Депутати облради створили фонд «Енергія Відродження» 
Відродження нашої держави має розпочинатися не після Перемоги над російським 
агресором, а вже сьогодні… 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/180522-brakne-palnogo-u-lvovi-optymizuyut-transportnu-merezhu 
Бракне пального: У Львові оптимізують транспортну мережу 
За словом «оптимізація» – призупинення у місті роботи кількох автобусних маршрутів, а 
на деяких – зменшення кількості одиниць транспортних засобів. Про це повідомляють у 
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пресслужбі Львівської міської ради, пояснюючи оптимізацію дефіцитом пального. 
Водночас додають, що електротранспорт працює у посиленому режимі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161605 
Ужгород: Іспанські друзі «Єврокара» передали медикам дві санітарні машини 
Іспанський благодійний фонд Real Club de Polo de Barcelona придбав санітарні автомобілі 
та передав їх медикам Ужгорода. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161607 
Полтавщина: Призначили державні соціальні виплати майже двом третинам 
офіційно зареєстрованих вимушених переселенців 
В органах соціального захисту населення взяли на облік понад 179 тис. внутрішньо 
переміщених осіб 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/180522-bombarduvannya-azovstali-moglo-staty-prychynoyu-
vytoku-koncentratu-sirkovodnyu-do 
Бомбардування "Азовсталі" могло стати причиною витоку концентрату сірководню 
до Азовського моря, - Маріупольська міськрада 
Концентрований розчин сірководню міг потрапити до Азовського моря, що може 
загрожувати його вимиранням, внаслідок бомбардування російськими окупантами заводу 
"Азовсталь" у м. Маріуполі Донецької області, повідомляється у Telegram-каналі 
Маріупольської міської ради у середу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161604 
Хмельниччина: Центри гігієни працюють щоденно і безплатно 
У Кам’янці-Подільському відкрили вже другий центр гігієни для вимушених 
переселенців. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161609 
Донеччина: Правоохоронці допомагають жителям виїхати з лінії вогню 
Прифронтова Авдіївка продовжує перебувати на лінії вогню – місто щодня потерпає від 
ворожих обстрілів, і тут щодня гинуть люди. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161643 
Івано-Франківщина: Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф евакуювали поранених зі східних областей 
Поранені бійці та цивільні громадяни доставлені до медзакладів області, де їх обстежують 
і надають кваліфіковану медичну допомогу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161648 
Буковина: Греки доправляють у лікарні області гуманітарні ліки 
Греки транспортують до буковинських лікарень великий вантаж медикаментів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161625 
Рівненщина: Приріст надходжень податку на прибуток становить понад 184 
мільйони гривень 
За чотири місяці цього року державні унітарні підприємства та їх об’єднання сплатили до 
зведеного бюджету 255,2 мільйона гривень частини чистого прибутку. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161630 
Одеса: Підпільні казино працюють навіть під артобстрілами 
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Припинено діяльність двох підпільних казино, робота яких була організована цілодобово 
та не припинялася навіть під час ракетного обстрілу та режиму повітряної тривоги. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161622 
Львівщина збільшила площі посівів цукрового буряку 
Аграрії Львівської області завершили сівбу цукрових буряків. Про це повідомили в 
департаменті агропромислового розвитку обласної військової адміністрації. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161670 
Чернівці: Міський голова прагне залучити місцевих блогерів до захисту держави 
У День інформаційного суспільства та зародження Інтернету міський голова зустрівся з 
чернівецькими блогерами, лідерами думок. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161656 
Черкащина: Підприємства передислокуються з гарячих точок 
На Черкащину переїхало понад два десятки підприємств з гарячих точок країни. Це 
виробництва, що займаються випуском електричного обладнання, металовиробів, 
деревообробкою, фармацевтикою, сільським господарством, оптовою торгівлею тощо. Є 
підприємства машинобудування. 
 
http://www.golos.com.ua/news/161614 
Протягом доби знешкоджено майже 700 вибухонебезпечних предметів – ДСНС 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали у Харківській області. 
 
Воронков В. Одеська кіностудія продовжує знімати фільми [Електронний ресурс] / 
В. Воронков // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161686 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Заява офіційного представника МЗС росії Марії Захарової про перетворення Одеської 
кіностудії на бойову точку з розташуванням ППО на повірку виявилася 
пропагандистською балаканиною. Не більше. 
 
Неїжмак В. Полтавщина: У Кременчуці відновлюють роботу дитячі позашкільні заклади 
[Електронний ресурс] / В. Неїжмак // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
19.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161733 (дата звернення: 
19.05.2022). – Загол. з екрана. 
В індустріальній столиці Полтавщини знову починають діяти гуртки, спортивні секції, 
Будинок дитячої та юнацької творчості, відповідні підрозділи міського Палацу культури. 
 
Рівненщина продовжує налагоджувати співпрацю з польськими регіонами [Електронний 
ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161721 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Мазовецькому воєводстві Республіки Польща заступник начальника Рівненської ОВА 
Сергій Гемберг презентував Рівненську область. 
 
Чернов В. Сумщина: Тисячі кілометрів доріг потребують відновлення [Електронний 
ресурс] / В. Чернов // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/161705 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
На Сумщині необхідно відновити понад 5 тисяч кілометрів доріг загального 
користування місцевого значення і забезпечити їх експлуатаційне утримання на період 
воєнного стану. 
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Гербовка Н. Львівщина: Спортивні канікули для дітей переселенців [Електронний ресурс] 
/ Н. Гербовка // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161687 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Упродовж літа у селах та містах Львівської області дітей-переселенців знайомитимуть 
з активними видами відпочинку у рамках нового проекту «Спортивні канікули». 
 
Терещенко І. Луганщина: Автівки, бронежилети та каски на фронті зайві не бувають 
[Електронний ресурс] / І. Терещенко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
19.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161710 (дата звернення: 
19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Народний депутат Олексій Кузнєцов придбав для українських захисників партію 
позашляховиків. 
 
Терещенко І. Луганщина: Служба «103» отримала відновлений автомобіль швидкої із 
сучасним обладнанням [Електронний ресурс] / І. Терещенко // Голос України. – Електрон. 
дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161743 (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
На Луганщині відбулася передача службі екстреної медичної допомоги відновленого 
автомобіля швидкої, оснащеного сучасним обладнанням. 
 
Панасюк Т. Рівненщині продовольча криза не загрожує [Електронний ресурс] / Т. 
Панасюк // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161731 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сьогодні в області у достатніх обсягах є м'ясо та м'ясні продукти, макаронні вироби, 
борошно, хлібобулочні вироби, яйця курячі. 
 
Троцюк Л. Рівненщина: До держбюджету сплачено майже 700 мільйонів гривень ПДВ 
[Електронний ресурс] / Л. Троцюк  // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
19.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161732 (дата звернення: 
19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Можливість переходу на спрощену систему оподаткування зі ставкою 2 відсотки 
полегшить умови ведення бізнесу. 
 
Василенко Т. Запоріжжя: Комендантську годину скорочують [Електронний ресурс] / 
Т. Василенко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161744 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Від 20 травня у Запоріжжі буде скорочено комендантську годину. 
 
Чепурний В. Чернігів: Маршрутки вийшли на лінії [Електронний ресурс] / В. Чепурний // 
Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161769 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Термінове відновлення виробництва потребує перевезень громадським транспортом. 
 
Чепурний В. Чернігів: Допомога на відновлення двох тисяч вікон [Електронний ресурс] / 
В. Чепурний // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161782 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Чернігів, як відомо, дуже постраждав від обстрілів російськими військами – зруйновано 
багато будинків, пошкоджені в місцях ударів вікна та двері. 
 
Чепурний В. Чернігів: Центр медичної допомоги ремонтується [Електронний ресурс] / 
В. Чепурний // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161783 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
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Будівля центру екстреної медичної допомоги у Чернігові була пошкоджена внаслідок 
обстрілів росіянами у перші дні широкомасштабного наступу – вибиті вікна й двері, 
снаряд зруйнував стіну. 
 
Сулима С. Буковина: СБУ провела обшуки у кабінетах двох заступників голови 
Чернівецької ОВА [Електронний ресурс] / С. Сулима // Голос України. – Електрон. дані. – 
Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161784 (дата 
звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Ймовірно, це є продовженням слідчих заходів, які стосуються маніпуляцій з іноземною 
гуманітарною допомогою, і тих же 5 автівок швидкої, переданих приватній організації. 
Про що вже писав "Голос України". Всього пригнано було 23 авто, якими при перетині 
кордону кермували і самі чиновники ОВА. 
 
Чернов В. Сумщина: «Швидкий» автопарк на етапі відновлення [Електронний ресурс] / 
В. Чернов // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161786 (дата звернення: 19.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сумщина отримала три нові автомобілі екстреної (швидкої) медичної допомоги. 
 
Кирей Р. Острівець турботи і комфорту [Електронний ресурс] / Р. Кирей // Урядовий 
кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 19.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ostrivec-turboti-i-komfortu/ (дата звернення: 19.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Черкащина прийняла майже 119 тисяч людей, які переїхали із зони бойових дій. Багато з 
них  оселилися в обласному центрі  та Черкаському районі. Майже всі вже отримали 
статус внутрішньо переміщеної особи. Місцева влада подбала про розміщення 
переселенців, прагне допомогти їм в облаштуванні на новому місці, сприяє задоволенню 
соціальних потреб. 
 
Рибальченко В. Дніпро: Захисники отримали унікальний шпиталь [Електронний ресурс] / 
В. Рибальченко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161795 (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Укомплектований усім необхідним як для розгортання в польових умовах, так і для 
розташування у приміщенні, мобільний шпиталь отримали ЗСУ від американської 
організації Direct Relief завдяки волонтерам «ТАПС-Україна» та Координаційного штабу 
волонтерів Дніпра. 
 
Неїжмак В. Полтавщина: Для забезпечення комфорту внутрішньо переміщених осіб 
виготовили майже півсотні ліжок [Електронний ресурс] / В. Неїжмак // Голос України. – 
Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161808 (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Новоселівській громаді замовили й виготовили 45 ліжок для забезпечення ними 
вимушених переселенців, які знайшли тимчасовий прихисток у місцевих закладах освіти. 
 
Чернов В. Сумщина: Виробництво борошна відновили на третину [Електронний ресурс] / 
В. Чернов // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161823 (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Тростянці на Сумщині після зупинки через окупацію запрацювало переробне 
підприємство, котре виготовляє продукцію під торговою маркою «Тростянецьке 
борошно». 
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Нитка В. Закарпаття: Більше комфортного житла для переселенців [Електронний ресурс] / 
В. Нитка // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161819 (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Визначили локації, які можна перепрофілювати для середньострокового житла. 
 
Рибальченко В. Дніпро: «Кандидат» на посаду голови ОДА готував диверсії [Електронний 
ресурс] / В. Рибальченко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/161829 (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
За планування серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури 
Дніпропетровщини співробітники СБУ затримали брата засудженого за держзраду 
колишнього нардепа, ініціатора «новоросії» і поплічника президента-втікача Януковича 
Олега Царьова. 
 
Жужельська О. Рівненщина: Прокурори здали кров для військових [Електронний ресурс] / 
О. Жужельська // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161848 (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Працівники органів прокуратури Рівненщини долучились до донорського руху та здали 
кров для потреб військовослужбовців і хворих дітей. 
 
Троцюк Л. Рівненщина: Місцеві бюджети отримали понад 38 мільйонів гривень податку 
на нерухоме майно [Електронний ресурс] / Л.  Троцюк // Голос України. – Електрон. дані. 
– Україна, 20.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161845 (дата 
звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Переважну частину надходжень податку на нерухомість (понад 93 відсотки) отримано 
від юридичних осіб. 
 
Рівненщина: На ремонті дороги «відмив» і привласнив майже 5 млн грн [Електронний 
ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 20.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161831 (дата звернення: 20.05.2022). – Загол. з екрана. 
Керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо 
великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. 
 
Козак І. Добровольцям потрібна законодавча підтримка [Електронний ресурс] / І. Козак // 
Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 21.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161895 (дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з екрана. 
Під час російської агресії Хмельниччина стала гуманітарним та економічним тилом. 
 
Суховецька Л. Рівненщина: Роботодавці отримують компенсації на оплату праці 
переселенців [Електронний ресурс] / Л. Суховецька // Голос України. – Електрон. дані. – 
Україна, 21.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161912 (дата 
звернення: 21.05.2022). – Загол. з екрана. 
До Рівненської обласної служби зайнятості для отримання компенсації витрат на 
оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб унаслідок проведення 
бойових дій під час воєнного стану в Україні звернулися 104 роботодавці. 
 
Стражник Л. Івано-Франківщина: Подорожчання овочів спровокувало попит на розсаду 
[Електронний ресурс] / Л. Стражник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
21.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161925 (дата звернення: 
21.05.2022). – Загол. з екрана. 
Сільгосппідприємства й одноосібники Прикарпаття нарощують виробництво, щоб 
забезпечити власне споживання та ділитися вирощеним з іншими регіонами. 
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Скрипник В. Вінниця: Останній дзвоник у школах запланували на початок червня 
[Електронний ресурс] / В. Скрипник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
21.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161865 (дата звернення: 
21.05.2022). – Загол. з екрана. 
Учні шкіл Вінницької міської громади попрощаються зі своїми навчальними закладами 3 
червня 2022 року. 
 
Здоровило Т. Рівненщина зазнала ракетного удару, постраждав об'єкт військової 
інфраструктури – Коваль [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – 
Електрон. дані. – Україна, 21.05.2022. – Режим доступу: 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166495/ (дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Російські окупанти завдав ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури на 
Рівненщині. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. 
 
Козирєва Т. До Львова привезли поранених з Дніпропетровської і Донецької областей 
[Електронний ресурс] / Т. Козирєва // День. – Електрон. дані. – Україна, 21.05.2022. – 
Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/210522-do-lvova-pryvezly-poranenyh-z-
dnipropetrovskoyi-i-doneckoyi-oblastey (дата звернення: 21.05.2022). – Загол. з екрана. 
Двадцятьох пацієнтів, більшість яких – у стані середньої важкості після мінно-
вибухових травм, п'ятеро – у важкому стані, доставили спеціальним медичним потягом. 
Вони перебуватимуть у Першому медоб'єднанні Львова. 
 
Неїжмак В. Полтавщина: Начальник Миргородської районної військової адміністрації 
погорів на півмільйонному хабарі [Електронний ресурс] / В. Неїжмак // Голос України. – 
Електрон. дані. – Україна, 22.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161962 (дата звернення: 22.05.2022). – Загол. з екрана. 
Працівники СБУ, поліції та прокуратури викрили і затримали за підозрою в скоєнні 
злочину начальника Миргородської РВА Віктора Іваненка. 
 
Поліщук О. Компенсацію за прихисток переселенців отримали 4,6 тисячі жителів 
Рівненщини [Електронний ресурс] / О. Поліщук // Голос України. – Електрон. дані. – 
Україна, 22.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161961 (дата 
звернення: 22.05.2022). – Загол. з екрана. 
За квітень компенсацію за житло для переселенців отримали 4 632 жителі Рівненщини. 
 
Неїжмак В. Полтавщина: За пісні й танці дякували оплесками та… грошима на підтримку 
ЗСУ [Електронний ресурс] / В. Неїжмак // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
22.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/161970 (дата звернення: 
22.05.2022). – Загол. з екрана. 
У місті Гадяч однойменної громади влаштували благодійний концерт на підтримку 
Збройних Сил України під девізом «Разом до Перемоги!». 
 
Терещенко І. Луганщина: За добу з гарячих точок евакуйовано ще 57 осіб [Електронний 
ресурс] / / І. Терещенко / Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 22.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/161984 (дата звернення: 22.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
57 осіб евакуйовані до безпечних районів із Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки, 
які потерпають від ворожих обстрілів. 
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Чернов В. Сумщина: держава придбає житло для переселенців [Електронний ресурс] / В. 
Чернов // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 22.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161995 (дата звернення: 22.05.2022). – Загол. з екрана. 
На Сумщині за кошти держбюджету у власників, фізичних або юридичних осіб, буде 
викуплено 20 квартир. 
 
На Рівненщині продовжують виплачувати соціальні допомоги [Електронний ресурс] // 
Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 23.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161996 (дата звернення: 23.05.2022). – Загол. з екрана. 
Минулої п'ятниці на рахунки отримувачів соціальних допомог Рівненщини надійшло 61,8 
млн грн. 
 
У лавах ЗСУ – понад 60 педагогів з вишів Рівненщини [Електронний ресурс] // Голос 
України. – Електрон. дані. – Україна, 23.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/161997 (дата звернення: 23.05.2022). – Загол. з екрана. 
Понад 60 педагогів з вишів Рівненщини захищають країну у лавах ЗСУ. 
 
Воронков В. Одеса: Оперативна обстановка в Південному регіоні станом на ранок 23 
травня залишається напруженою [Електронний ресурс] / В. Воронков // Голос України. – 
Електрон. дані. – Україна, 23.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162009 (дата звернення: 23.05.2022). – Загол. з екрана. 
До угрупування РФ в Чорному морі з семи великих десантних кораблів і двох ракетних із 
Севастополя вирушив один з найновіших кораблів чорноморського флоту «Адмірал 
Макаров». 
 
Скрипник В. Вінниця: Ще один гуманітарний вантаж відправили до Харкова 
[Електронний ресурс] / В. Скрипник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
23.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162021 (дата звернення: 
23.05.2022). – Загол. з екрана. 
Вінницька громада й надалі організовуватиме необхідну допомогу для харків’ян, в історії 
двох міст є особлива сторінка. 
 
Михальчишина Т. Рівненщина: В Дубно зібрали на аукціоні кругленьку суму для ЗСУ 
[Електронний ресурс] / Т. Михальчишина // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
23.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162001 (дата звернення: 
23.05.2022). – Загол. з екрана. 
На благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ. 
 
С. Сулима Буковина: АЗС бензинових спекулянтів прикривають [Електронний ресурс] / С. 
Сулима // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 23.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162014 (дата звернення: 23.05.2022). – Загол. з екрана. 
Для вирішення дефіциту пального в країні Кабінетом Міністрів України було скасовано 
державне регулювання цін на бензин і дизель. 
 
Козирєва Т. Підозрюваних взято під варту: У Львові вкрали бронеплити та бронежилети 
на 450 тисяч гривень [Електронний ресурс] / Т. Козирєва // День. – Електрон. дані. – 
Україна, 23.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/230522-pidozryuvanyh-
vzyato-pid-vartu-u-lvovi-vkraly-broneplyty-ta-bronezhylety-na-450-tysyach (дата звернення: 
23.05.2022). – Загол. з екрана. 
Поцупили складоване і підготовлене для відправки на фронт два мешканці Яворівського 
району Львівської області. Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської 
обласної прокуратури. 



 
Унаслідок обстрілів за минулу добу на Миколаївщині поранено 11 осіб [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 23.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/230522-unaslidok-obstriliv-za-mynulu-dobu-na-mykolayivshchyni-
poraneno-11-osib (дата звернення: 23.05.2022). – Загол. з екрана. 
За минулу добу на Миколаївщині поранень зазнали 11 осіб. Про це йдеться у телеграм-
каналіголови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої. 
 
Донеччина під загрозою повного припинення газопостачання, – голова ОВА [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 23.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/230522-donechchyna-pid-zagrozoyu-povnogo-prypynennya-
gazopostachannya-golova-ova (дата звернення: 23.05.2022). – Загол. з екрана. 
У зв'язку з бойовими діями Донецька область може найближчим часом бути відключена 
від газопостачання. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло 
Кириленко. 
 
Скрипник В. Вінниця: Найбільше підприємств переїхало з Маріуполя [Електронний 
ресурс] / В. Скрипник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 24.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162092 (дата звернення: 24.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Із 30 підприємств, що перемістили свої виробництва на Вінниччину, 20 зупинилися в 
обласному центрі, три з них уже відновили роботу. 
 
Панасюк Т.  Рівненщина прийняла майже п'ять тисяч тонн допомоги від європейських 
партнерів [Електронний ресурс] / Т.  Панасюк // Голос України. – Електрон. дані. – 
Україна, 24.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162078 (дата 
звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана. 
Рівненщина продовжує виконувати роль гуманітарного хабу. Так, область уже прийняла 
майже п'ять тисяч тонн гуманітарної допомоги від європейських партнерів. 
 
Леошко В. На Донеччині та Луганщині – складнощі із газопостачанням [Електронний 
ресурс] / В. Леошко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 24.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162099 (дата звернення: 24.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
У регіоні утворилася вкрай складна ситуація з постачанням газу до споживачів. 
 
Козак І. Хмельниччина: Пального немає – автобуси не вийдуть на маршрути 
[Електронний ресурс] / І. Козак // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 24.05.2022 – 
Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162108 (дата звернення: 24.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
24 травня в місті буде тимчасово припинене перевезення пасажирів міським 
громадським транспортом. 
 
Козирєва Т. З Львівщини на фронт передали транспорт та військове спорядження 
[Електронний ресурс] / Т. Козирєва // День. – Електрон. дані. – Україна, 24.05.2022. – 
Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/240522-z-lvivshchyny-na-front-peredaly-transport-
ta-viyskove-sporyadzhennya (дата звернення: 24.05.2022). – Загол. з екрана. 
Вчора, 23 травня, настоятель львівського Гарнізонного храму святих апостолів Петра і 
Павла отець Тарас Михальчук освятив перед відправкою на передову 15 автівок. Швидкі 
й маневрені пікапи і місткі мікроавтобуси придатні для евакуації людей, перевезення 
поранених та гуманітарних вантажів, а після нашої перемоги – для розмінування, 



патрулювання Держкордону та відбудови зруйнованих Росією будинків та 
інфраструктури. 
 
Чернов В. Суми: Пального бракує, але транспорт працює [Електронний ресурс] / В. 
Чернов // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162175 (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Міський голова Сум Олександр Лисенко вимагає від перевізників організувати 
безперебійну роботу як комунального, так і приватного громадського транспорту. 
 
Леошко В. Донеччина: Російські окупанти зайшли до Світлодарська. ЗСУ відійшли на 
вигідніші позиції [Електронний ресурс] / В. Леошко // Голос України. – Електрон. дані. – 
Україна, 25.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162176 (дата 
звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Начальник Світлодарської міської військової адміністрації Сергій Гошко повідомив, що 
великої кількості російських військ у місті немає. Окупанти ходять вулицями та 
перевіряють документи і телефони місцевих жителів. 
 
Рибальченко В. Дніпро: Відновив роботу реабілітаційний центр [Електронний ресурс] / 
В. Рибальченко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162186 (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Заняття з педагогами, консультації з лікарями та психологами, лікувальна фізкультура й 
масаж – це та багато іншого безплатно пропонує дітям та дорослим Центр 
комплексної реабілітації для людей з інвалідністю «Мальва». 
 
Василенко Т. Запоріжжя: Обстріл чотирма ракетами [Електронний ресурс] / Т. Василенко 
// Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162212 (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
25 травня приблизно о 5:15 окупанти вдарили по Запоріжжю чотирма ракетами. Одну з 
них було збито силами ППО. 
 
Стражник Л. Івано-Франківщина: Отримали чергову партію медикаментів з-за кордону 
[Електронний ресурс] / Л. Стражник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
25.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162209 (дата звернення: 
25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Частину вантажів розподіляють для переселенців із зони бойових дій, решту ж 
передають на потреби Збройних Сил та медзакладів деокупованих регіонів. 
 
Мельник П. Кіровоградщина: День слов’янської писемності і культури відзначили в 
бібліотеці [Електронний ресурс] / П. Мельник // Голос України. – Електрон. дані. – 
Україна, 25.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162220 (дата 
звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Благодійний захід, присвяченій слов’янській писемності та культури, відбувся у бібліотеці 
ім. Дмитра Чижевського у Кропивницькому. 
 
Луганщина залишилася повністю без газу, – Гайдай [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/250522-
luganshchyna-zalyshylasya-povnistyu-bez-gazu-gayday (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. 
з екрана. 
На Луганщині повністю припинилося централізоване газопостачання внаслідок обстрілу 
в районі останньої вцілілої газорозподільної станції. 
 



У планах РФ захоплення Одеси залишається пріоритетом, - Гуменюк [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250522-u-planah-rf-priorytetom-zahoplennya-zalyshayetsya-odesa-
gumenyuk (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана. 
Одеса залишається у пріоритетах ворога бажаною до захоплення та окупації. 
 
Окупанти захопили 95% території Луганщини - Гайдай [Електронний ресурс] // День. – 
Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/250522-
okupanty-zahopyly-95-terytoriyi-luganshchyny-gayday (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. 
з екрана. 
Наразі ворогом захоплені 95% території Луганської області. Про це повідомив у 
Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає 
Укрінформ. 
 
500 мільйонів євро на зброю [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – 
Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/500-miljoniv-yevro-na-
zbroyu/ (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана.  
У Європейському Союзі остаточно затвердили четвертий транш –– 500 мільйонів євро 
на озброєння для України. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС. 
 
Україна планує приєднатися до роумінгу ЄС та єдиної зони платежів SEPA [Електронний 
ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-planuye-priyednatisya-do-roumingu-yes-ta-/ (дата 
звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана.  
Україна планує найближчим часом приєднатися до роумінгового простору ЄС та до 
єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. 
 
Кредити доступні й під час війни [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. 
дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/krediti-dostupni-
j-pid-chas-vijni/ (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана.  
За минулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» видано 
1062 пільгові кредити на загальну суму 3,9 мільярда гривень. Усього з часу впровадження 
програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 41 548 кредитів 
на загальну суму 114 мільярдів гривень. 
 
Україна отримала від Нідерландів кредит 79,5 млн євро на політику розвитку у сфері 
економічного відновлення [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – 
Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-otrimala-vid-
niderlandiv-kredit-795-mln-y/ (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана.  
Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) черговий 
кредитний транш на 79,5 млн євро. Кошти були надані Нідерландами у рамках Угоди про 
позику «Додаткова позики для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного 
відновлення». Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
Штокало Н. «Контінентал Фармерз Груп» завершив весняну посівну [Електронний 
ресурс] / Н. Штокало // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим 
доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/kontinental-farmerz-grup-zavershiv-vesnyanu-posivn/ 
(дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана.  
Агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» обробляє землю в п’яти областях Західної 
України. Днями тут завершили весняну посівну кампанію. Засіяли ярими зерновими, 
олійними та технічними культурами майже 100 тисяч гектарів. Цього року теж 
традиційно вирощуватимуть сою, соняшник і кукурудзу. Зважаючи на ситуацію в країні, 



навесні внесли зміни до посівної структуру та додали стратегічно важливі для 
продовольства культури – гречку й цукровий буряк. 
 
Уряд спростив механізм передання дитини, тимчасово евакуйованої на територію іншої 
держави, в сім’ю усиновлювачів [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. 
дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-sprostiv-
mehanizm-peredannya-ditini-timchaso/ (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана.  
Уряд врегулював механізм передання дитини, тимчасово евакуйованої (переміщеної) на 
територію іншої держави, в сім’ю усиновлювачів. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
Які безоплатні медичні послуги надаються немовлятам в Україні [Електронний ресурс] // 
Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/yaki-bezoplatni-medichni-poslugi-nadayutsya-nemovl/ (дата 
звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана.  
Не зважаючи на війну, що триває в країні, охорона материнства і дитинства 
залишається серед пріоритетів Програми медичних гарантій. Батьки новонародженого 
можуть отримати необхідні медичні послуги для немовлят безоплатно. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
У квітні за державними гарантіями на портфельній основі банками найбільше видано 
кредитів у сільськогосподарській сфері [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – 
Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-
kvitni-za-derzhavnimi-garantiyami-na-portfelnij-/ (дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з 
екрана.  
У рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку 
використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 р. 
видано 8613 кредити на загальну суму 24,396 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий 
портал. 
 
Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку [Електронний 
ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-planuye-znizhuvati-spozhivannya-gazu-do-r/ (дата 
звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана.  
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з в.о. тимчасового 
повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом. Про це повідомляє Урядовий 
портал. 
 
За підтримки МОН «Освіторія» та ЮНІСЕФ запустили портал про навчання під час війни 
[Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – Електрон. дані. – Україна, 25.05.2022. – Режим 
доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/za-pidtrimki-mon-osvitoriya-ta-yunisef-zapustili-p/ 
(дата звернення: 25.05.2022). – Загол. з екрана.  
За підтримки Міністерства освіти і науки України «Освіторія» у партнерстві з 
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) створили платформу про навчання під час війни 
osvitanow.org. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
Поліщук О. Рівненщина: В області вже 33 релоковані підприємства [Електронний ресурс] 
/ О. Поліщук // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162250 (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана. 
На Рівненщині відбулася вже восьма зустріч місцевої влади з підприємцями області. 
 



Гербовка Н. Львів: ОВА придбала військові облігації на 200 мільйонів гривень 
[Електронний ресурс] / Н. Гербовка // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
26.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162256 (дата звернення: 
26.05.2022). – Загол. з екрана. 
Мали перевиконання планових завдань обласного бюджету за доходами, тож з’явилися 
додаткові кошти. 
 
Леошко В. Центр допомоги «ЯМаріуполь» відкривається у Києві [Електронний ресурс] / 
В. Леошко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162258 (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана. 
Центр гуманітарної допомоги евакуйованим «ЯМаріуполь» відкривається у Києві. 
Підготовка до відкриття центру тривала у турборежимі. 
 
Терещенко І. Луганщина: Зупинено роботу останньої газорозподільної станції - область 
повністю залишилася без газу [Електронний ресурс] / І. Терещенко // Голос України. – 
Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162264 (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана. 
На Луганщині зупинено роботу останньої газорозподільної станції, область залишилася 
повністю без блакитного палива. 
 
Неїжмак В. Полтавщина: Війна змусила тисячі школярів змінити навчальний заклад 
[Електронний ресурс] / В. Неїжмак // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
26.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162317 (дата звернення: 
26.05.2022). – Загол. з екрана. 
У школах Полтавщини навчаються 7077 учнів, які прибули сюди з фронтових регіонів 
нашої держави. 
 
Воронков В. Одеса: Сонячні сеанси скасовуються [Електронний ресурс] / В. Воронков // 
Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162289 (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана. 
Єдиними відвідувачами 39 одеських пляжів на узбережжі Чорного моря є поліцейські. 
Вони не засмагають, а виконують свої службові обов'язки. 
 
Скрипник В. Вінниця: Комп’ютерники працювали на ворога [Електронний ресурс] / 
В. Скрипник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162303 (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана. 
Кіберфахівці обласного управління СБУ викрили та заблокували роботу ботоферми, яка 
своєю діяльність підтримувала російських агресорів. 
 
Неїжмак В. Полтавщина: Міському голові «привидівся» ремонт дороги, якого… не було 
[Електронний ресурс] / В. Неїжмак // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
26.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162309 (дата звернення: 
26.05.2022). – Загол. з екрана. 
Керівник обласної прокуратури повідомив про підозру одному з міських голів 
Полтавщини. 
 
Гербовка Н. Львів: Діти захисників отримають кошти на оздоровлення [Електронний 
ресурс] / Н. Гербовка // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162320 (дата звернення: 26.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Програма оздоровлення дітей у Львові функціонує вже восьмий рік, починаючи з 2015 
року. 



 
Нікітенко Л. У Черкасах попався 17-й любитель «руського міра»: взяли ексвійськового 
Генштабу ЗСУ [Електронний ресурс] / Л. Нікітенко // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 26.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166660/ (дата 
звернення: 26.05.2022). – Загол. з екрана. 
СБУ продовжує викривати прокремлівських пропагандистів. Черговим поплічником 
окупантів виявився колишній військовий Генштабу Збройних Сил України, який жив у 
Черкасах. 
 
Нікітенко Л. На Черкащині медики швидкої отримали 20 новеньких автівок [Електронний 
ресурс] / Л. Нікітенко // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 26.05.2022. – Режим 
доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166662/ (дата звернення: 26.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Двадцять новеньких автомобілів поповнили автопарк екстреної медичної допомоги 
Черкащини. 
 
Рівненщина: 163 аграрії отримали пільгові кредити на посівну [Електронний ресурс] // 
Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162342 (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Уже 163 аграрії області отримали пільгові кредити на посівну. За час війни банки на 
Рівненщині видали сільгосппрацівникам кредитів на 910,7 млн грн, повідомив начальник 
Рівненської ОВА Віталій Коваль. 
 
Мельник П. Кіровоградщина: Гостинний край прийняв уже майже 150 тисяч біженців 
[Електронний ресурс] / П. Мельник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
27.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162397 (дата звернення: 
27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Із них 80 тисяч залишились на тимчасове проживання в громадах області. 
 
Нитка В. Ужгород: Закарпаття – перше серед областей України за кількістю релокованого 
бізнесу [Електронний ресурс] / В. Нитка // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
27.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162359 (дата звернення: 
27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Таких високих показників вдалося досягти завдяки тісній і системній співпраці з Фондом 
державного майна. Про це заявив голова Закарпатської облвійськадміністрації Віктор 
Микита. 
 
Панасюк Т. На Рівненщині повністю профінансовано соціальні допомоги за травень 
[Електронний ресурс] / Т. Панасюк // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
27.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162366 (дата звернення: 
27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Держава виконала свої зобов’язання перед соціально вразливими верствами населення. 
 
Сулима С. Буковина: Тут працюють понад сто евакуйованих підприємств [Електронний 
ресурс] / С. Сулима // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162389 (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Компанії перевезли сюди свої виробництва із зон бойових дій. 
 
Гербовка Н. Львівщина завершує будівництво ще одного модульного містечка для 
вимушених переселенців [Електронний ресурс] / Н. Гербовка // Голос України. – 



Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162345 (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана. 
Формат житла відрізняється від інших модульних містечок, які вже є в області. 
 
Чернов В. Сумщина: Вісімдесят відсотків бізнес-структур відновили роботу [Електронний 
ресурс] / В. Чернов // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162367 (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
На сьогодні в області не працює лише один суб’єкт підприємництва з кожних п’яти, 
решта так чи інакше відновили діяльність. 
 
Леонова В. На Рівненській АЕС проведено інспекцію МАГАТЕ [Електронний ресурс] / В. 
Леонова // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162435 (дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана. 
З 23 до 27 травня цього року на Рівненській АЕС проведено планову інспекцію 
Міжнародного агентства з атомної енергії відповідно до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї. 
 
У Маріуполі під завалами заводу "Жовтень" виявили 70 тіл [Електронний ресурс] // День. 
– Електрон. дані. – Україна, 27.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/270522-u-mariupoli-pid-zavalamy-zavodu-zhovten-vyyavyly-70-til 
(дата звернення: 27.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Маріуполі під час розбору завалів окупантами на території колишнього заводу 
"Жовтень" знайшли близько 70 тіл загиблих. 
 
Нитка В. Закарпаття: Скасували заборону на відвідування лісів, але ще не можна ходити 
окремими ділянками туристичних маршрутів [Електронний ресурс] / В. Нитка // Голос 
України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162440 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Рада оборони Закарпатської області скасувала заборону на в’їзд до лісів краю 
транспортних засобів та відвідування лісів населенням. 
 
День столиці і День Києва в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] // Голос 
України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162452 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Свято в умовах воєнного стану: пішохідні екскурсії, патріотичний майстер-клас, онлайн-
конкурси і виставки. 
 
Рівненщина продовжує працевлаштовувати внутрішніх переселенців [Електронний 
ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162450 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
До Рівненської обласної служби зайнятості найчастіше звертаються переселенці. Днями 
вісім внутрішньо переміщених осіб працевлаштували в дитячий санаторно-оздоровчий 
комплекс «Країна мрій», на підприємства «Маяк» та «ОДЕК Україна». 
 
Гербовка Н. Львівщина підтримує фінансово релоковані підприємства [Електронний 
ресурс] / Н. Гербовка // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162458 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Підприємства, переміщені у Львівську область із зони бойових дій, можуть отримати 
100 тис. грн. 
 



Роботу Слов’янської ТЕС зупинено [Електронний ресурс] // Голос України. – Електрон. 
дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162469 (дата 
звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Як повідомили на сайті ДонбасЕнерго, упродовж останніх днів Миколаївська міська 
територіальна громада Донецької області, де територіально розташована головна 
структурна одиниця ПАТ «Донбасенерго» — Слов’янська ТЕС, постійно перебуває під 
ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ. 
 
На Рівненщині сплачено майже 15 мільйонів гривень екологічного податку [Електронний 
ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 28.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162461 (дата звернення: 28.05.2022). – Загол. з екрана. 
Упродовж чотирьох місяців 2022 року за забруднення довкілля суб’єкти господарювання 
Рівненської області перерахували до зведеного бюджету 14,8 млн грн екологічного 
податку. 
 
Гербовка Н. Львівщина: Послуги МВС стають доступнішими і комфортнішими 
[Електронний ресурс] / Н. Гербовка // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
29.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162496 (дата звернення: 
29.05.2022). – Загол. з екрана. 
Уперше в умовах воєнного стану в Україні відкрили територіальний сервісний центр МВС 
№ 4650 у місті Жовкві Львівської області. 
 
Неїжмак В. Полтавщина: У Глобинській громаді закликають не брати воду з джерела 
[Електронний ресурс] / В. Неїжмак // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
29.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162514 (дата звернення: 
29.05.2022). – Загол. з екрана. 
Поблизу нього перекинулася вантажівка з рідким міндобривом, застерігають на 
офіційному сайті громади. 
 
Панасюк Т. Рівненщина: Край продовжує розвивати співпрацю з європейськими 
партнерами [Електронний ресурс] // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
29.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162515 (дата звернення: 
29.05.2022). – Загол. з екрана. 
Рівненщина дбає про тісну співпрацю з іноземними партнерами. 
 
Нитка В. Закарпаття: Переселенців на місяць запросили до санаторію «Поляна» 
[Електронний ресурс] / В. Нитка // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 29.05.2022 
– Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162516 (дата звернення: 29.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Там їх безплатно забезпечать і комфортними умовами проживання, і харчуванням, 
іншими послугами, які надає санаторій. 
 
Стражник Л. Івано-Франківщина: Хімічна промисловість області забезпечує майже 
третину загального обсягу реалізації промислової продукції [Електронний ресурс] / Л. 
Стражник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 29.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162526 (дата звернення: 29.05.2022). – Загол. з екрана. 
Частка Прикарпаття в цій галузі становить 12,4 відсотка загальнодержавного 
показника. В останню неділю травня в нашій країні відзначається День хіміка. З цієї 
нагоди в Івано-Франківському обласному управлінні статистики підготували прес-випуск 
«Діяльність підприємств хімічної галузі». Згідно з цим документом майже 30 відсотків 
загального обсягу реалізації промислової продукції забезпечує хімічна промисловість. А це 
немала сума – 27,6 млрд гривень. 



 
Черкасець О. На Харківщині лишається окупованою третина території [Електронний 
ресурс] / О. Черкасець // України молода. – Електрон. дані. – Україна, 29.05.2022. – Режим 
доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166719/ (дата звернення: 29.05.2022). – 
Загол. з екрана. 
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні під час робочої наради під головуванням 
президента Володимира Зеленського зазначив, що наразі  31% території Харківської 
області ще тимчасово окуповано. 
 
Козирєва Т. У Львові суттєво дорожчає вартість проїзду у громадському транспорті 
[Електронний ресурс] / Т. Козирєва // День. – Електрон. дані. – Україна, 29.05.2022. – 
Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/290522-u-lvovi-suttyevo-dorozhchaye-vartist-
proyizdu-u-gromadskomu-transporti (дата звернення: 29.05.2022). – Загол. з екрана. 
Невдовзі за квиток доведеться викладати 15 гривень (досі був чинним тариф 10 гривень). 
Таке рішення, у відповідь на звернення перевізників, прийняли на засіданні виконавчого 
комітету Львівської міської ради. 
 
Панасюк Т. На Рівненщину переїхав Луганський онкодиспансер [Електронний ресурс] / Т. 
Панасюк // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162560 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
На Рівненщину переїхав Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер. 
 
Скрипник В. Вінниця: Сто мільйонів гривень громада передає на оборону [Електронний 
ресурс] / В. Скрипник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162562 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Вінницька міськрада підтримає захисників країни через інструмент військових облігацій. 
 
Івашко О. Миколаївщина: Гуманітарний штаб активно працює [Електронний ресурс] / О. 
Івашко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162561 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Миколаївській області продовжує активну роботу Гуманітарний штаб (Благодійний 
фонд «Світлі справи»). 
 
Рибальченко В. Дніпропетровщина: Відновили автобусні маршрути [Електронний ресурс] 
/ В. Рибальченко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162568 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Відновили свою роботу ще чотири автобусні маршрути на Дніпропетровщині – тепер їх 
діє вже понад 190, працюють 26 автостанцій з 29. 
 
Леошко В. Донеччина: Відновлено електропостачання до населених пунктів півночі 
області [Електронний ресурс] / В. Леошко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
30.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162602 (дата звернення: 
30.05.2022). – Загол. з екрана. 
На Донеччині відновлено електропостачання Бахмутського та Краматорського районів, 
які опинилися без електрики внаслідок бойових дій. 
 
О. Івашко Миколаївщина: Пляжі закриті для відвідування [Електронний ресурс] / О. 
Івашко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162587 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 



Відсьогодні пляжі та інші зони відпочинку на території Очаківської міської, 
Чорноморської та Куцурубської об’єднаних громад Миколаївщини не працюватимуть. 
 
Леошко В. У пріоритеті – забезпечення вимушених переселенців виплатами та житлом 
[Електронний ресурс] / В. Леошко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
30.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162582 (дата звернення: 
30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Благодійний Фонд «За Луганщину», який працює під патронатом народних депутатів 
України Максима Ткаченка і Руслана Горбенка, надав гуманітарну допомогу вимушеним 
переселенцям у Києві. 
 
Воронков В. У портах Одеси заблоковано тисячі автомобілів [Електронний ресурс] / В. 
Воронков // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162588 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Митниця не дає «добро» на вивезення автомобілів із морських портів Великої Одеси. 
 
Рівненщина: До ЗСУ мобілізовані понад 40 відсотків переселенців [Електронний ресурс] // 
Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162619 (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
41% поставлених на військовий облік внутрішніх переселенців на Рівненщині – 
мобілізовані в ЗСУ. Більше половини вже зареєструвалися. 
 
Здоровило Т. У Мелітополі стався вибух поблизу будинку колаборанта-гауляйтера 
Балицького [Електронний ресурс] / Т. Здоровило // України молода. – Електрон. дані. – 
Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166725/ (дата 
звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
На Запоріжжі прогримів вибух в центрі окупованого Мелітополя, де знаходиться так 
звана військово-цивільна адміністрація колаборантів, а також будинок фейкового 
"губернатора" та зрадника Євгена Балицького. 
 
Електропостачання Бахмутського та Краматорського районів відновлено [Електронний 
ресурс] // День. – Електрон. дані. – Україна, 30.05.2022. – Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300522-elektropostachannya-bahmutskogo-ta-kramatorskogo-
rayoniv-vidnovleno (дата звернення: 30.05.2022). – Загол. з екрана. 
Електропостачання у Бахмутському та Краматорському районах відновлено, заявив 
голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко, повідомляє 
Інтерфакс-Україна. 
 
Леошко В. Донеччина: Понад 120 осіб з особливими потребами евакуйовано до безпечних 
регіонів [Електронний ресурс] / В. Леошко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
31.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162651 (дата звернення: 
31.05.2022). – Загол. з екрана. 
Упродовж трьох діб доброчинці вивозили з прифронтового міста до західних областей 
України лежачих, маломобільних, глухонімих та незрячих мешканців. 
 
Скрипник В. Вінниця: На евакуйованих підприємствах створили понад 200 нових робочих 
місць [Електронний ресурс] / В. Скрипник // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
31.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162656 (дата звернення: 
31.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Вінниці відновили діяльність 20 підприємств із 23  евакуйованих з різних областей. На 
них створили загалом 233 нові робочі місця. Таку інформацію повідомив заступник 



міського голови Андрій Очеретний на своїй сторінці у Фейсбуці і додав до допису 
світлину з одного з таких підприємств. 
 
Поліщук О. Волонтери відновили 30 зруйнованих будинків на Чернігівщині [Електронний 
ресурс] / О. Поліщук // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022 – Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/news/162653 (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з 
екрана. 
Упродовж шести днів бригада з 75 волонтерів розбирала завали та ремонтувала 
зруйновані будівлі. Один з цих 30 будинків – це двоповерхівка на 16 квартир. 
 
Леошко В. Донеччина: Внаслідок обстрілів трубопроводу стався витік аміаку. Загрози 
вдалося уникнути [Електронний ресурс] / В. Леошко // Голос України. – Електрон. дані. – 
Україна, 31.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162660 (дата 
звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Бахмутському районі внаслідок бойових дій було пошкоджено герметичність гілки 
аміакопроводу Тольятті – Одеса. 
 
Терещенко І. Луганщина: У Сєвєродонецьку – вуличні бої, ворог просунувся всередину 
міста [Електронний ресурс] / І. Терещенко // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
31.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162663 (дата звернення: 
31.05.2022). – Загол. з екрана.  
Упродовж доби російські окупанти продовжували просуватися всередину 
Сєвєродонецька. На вулицях обласного центру Луганщини точилися бої. 
 
Чепурний В. Чернігів відновлює водопостачання [Електронний ресурс] / В. Чепурний // 
Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162674 (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
Завдяки урядовій допомозі в місті тривають активні роботи на об’єктах критичної 
інфраструктури. 
 
Гербовка Н. Львів: Вимушені переселенці можуть безплатно опанувати сім професій 
[Електронний ресурс] / Н. Гербовка // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
31.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162664 (дата звернення: 
31.05.2022). – Загол. з екрана. 
За підтримки Програми розвитку ООН та ЄС заклади професійно-технічної освіти 
Львова навчають переселенців на безплатних курсах. 
 
Неїжмак В. Полтава: В обласному центрі відновлює роботу тільки п’ята частина дитсадків 
[Електронний ресурс] / В. Неїжмак // Голос України. – Електрон. дані. – Україна, 
31.05.2022 – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/162688 (дата звернення: 
31.05.2022). – Загол. з екрана. 
У Полтаві з 1 червня почнуть працювати 13 із 66 дитячих дошкільних закладів. 
 
Сулима С. Буковина: Депутатку міськради одного з райцентрів області звинувачують у 
спробі продати гуманітарний бус [Електронний ресурс] / С. Сулима // Голос України. – 
Електрон. дані. – Україна, 31.05.2022 – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/news/162684 (дата звернення: 31.05.2022). – Загол. з екрана. 
Правоохоронці на Буковині дедалі частіше виходять на розкрадачів гуманітарної 
допомоги, до яких, можливо, належать і згадані особи. 
 
 
 



 
 
 
 


