
http://www.golos.com.ua/news/151733 
Прийнято Закон «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 
воєнного стану в Україні» 
Верховна Рада України прийняла Закон «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні». 
 
http://www.golos.com.ua/news/151724 
Руслан Стефанчук: Верховна Рада України ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з 
нападом Росії 
«За» таке рішення проголосували 300 народних депутатів України. Про це на своїй 
сторінці у Фейсбук повідомляє Руслан Стефанчук. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151739 
Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні, Верховна 
Рада його затвердила 
Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні». 
 
http://www.golos.com.ua/news/151742 
ГШ ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.30 
Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151772 
Парламентська хроніка: Усі мають бути згуртованими 
Перше позачергове засідання Верховної Ради України 23 лютого 2022 року. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151770 
Усі навчальні заклади працюють у дистанційному форматі 
Про переведення шкіл та вишів на дистанційне навчання повідомив учора, 24 лютого, у 
своєму Telegram-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151780 
Парламентська хроніка: Парламентарії підтримали запровадження надзвичайного 
стану 
Друге позачергове засідання Верховної Ради України 23 лютого 2022 року. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151788 
Всі АЕС України стабільно працюють у штатному режимі 
Всі атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-
Українська – працюють у штатному режимі, виконання виробничої програми і, 
відповідно, виробіток електроенергії – стабільні, згідно із затвердженим графіком, 
проводяться всі заплановані заходи. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151851 
Звернення Президента України 
Канцлер Німеччини Олаф Шольц учора сказав про вторгнення Росії в Україну, що Європа 
такого не бачила 75 років. І це правда. Але це не вся правда. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151862 
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Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи по всій Україні 
Служба безпеки проводить контррозвідувальні заходи по всій Україні, виявляє 
диверсантів, агентів спецслужб РФ та поплічників ворога, захищає кібер- та 
інформаційний простір, спростовує фейки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151878 
Запрацював Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабінетові 
Міністрів України 
Запрацював Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабінетові Міністрів 
України для забезпечення національної безпеки і оборони. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151892 
УВАГА: Ніяких відключень мобільного зв'язку та інтернету не буде 
Увага: У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного зв?язку та 
інтернету – ця інформація не відповідає дійсності. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151965 
МЗС: ми готові до переговорів, а не капітуляції 
Речник міністерства закордонних справ Сергій Никифоров заявив, що Україна не братиме 
участі у так званих переговорах у Гомелі. 
 
http://www.golos.com.ua/news/151972 
Льотчикам тепер ракет вистачить! 
Західні партнери надали Україні чергову допомогу у вигляді зброї. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152018 
Нацбанк звернувся до МВФ за екстренною підтримкою 
Нацбанк звернувся до МВФ з проханням надати додаткове фінансування за програмою 
екстреної підтримки фонду для його держав-членів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152126 
Кабмін: Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою 
Українці давно довели, що всі ми — невід'ємна частина європейської спільноти. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152139 
Уряд намагається підтримати виробників харчів 
Кабмін ухвалив постанову № 160 «Щодо забезпечення стабільної роботи виробників 
продовольства в умовах воєнного стану», яка сприятиме вчасному постачанню продукції 
населенню. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152150 
Делегації України та РФ повертаються для консультацій 
Українська та російська делегації під час переговорів обговорили низку пріоритетних тем 
 
http://www.golos.com.ua/news/152152 
Війна змусила стати біженцями майже півмільйона людей 
Півмільйона українських біженців покинули країну. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152176 
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НБУ перерахував кошти зі спецрахунку на потреби військових 
Національний банк України перерахував на потреби військових частину коштів, зібраних 
на спецрахунок для збору коштів для допомоги армії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152346 
Національний банк послабив низку заборон на операції в іноземній валюті 
Так, з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку 
клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тис. грн на день. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152467 
Мародерів прирівняли до окупантів 
На Сумщині голови територіальних громад оприлюднюють застережливі повідомлення 
для тих, кому під час війни захочеться поживитися чужим добром. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152498 
Укрзалізниця: всі рейси зі сходу в напрямку заходу України -- евакуаційні! 
Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними і 
закриває продаж квитків на них. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152502 
Україна звертається до міжнародних організацій: потрібні гуманітарні коридори 
Україна звертається до міжнародних організацій з вимогою допомогти з відкриттям 
гуманітарних коридорів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152712 
НАТО не закриватиме небо над Україною 
На екстреній зустрічі НАТО у Брюсселі сьогодні, 4 березня, піднімали питання про 
створення над Україною безпольотної зони, проте згоди на цей крок серед союзників 
немає. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152732 
Кордон з Молдовою перетнули понад 163 тисячі українців 
З початку війни в Україні понад 163 220 українських біженців перетнули кордон з 
Молдовою, з них 95 тисяч попрямували в інші країни через Румунію. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152751 
ООН: Від початку війни з України виїхали 1,2 мільйона чоловік 
За даними ООН, від початку широкомасштабної збройної агресії Росії Україну змушені 
були залишити понад 1,2 млн громадян. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152833 
Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку та банківськими 
позиками -- вони відтерміновуються 
Центр протидії дезінформації при РНБО України перевірив поширення чуток про нібито 
гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та 
послуг мобільного зв’язку під час війни 
 
http://www.golos.com.ua/news/152864 
ООН закликає негайно встановити гуманітарну паузу в Україні 
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Координатор ООН із кризової ситуації в Україні Амін Авад закликав до «негайної 
гуманітарної паузи» у бойових діях між російськими та українськими військовими, 
оскільки до країни прибуває гуманітарна допомога ООН. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152976 
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ залишає територію України 
Всі співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишають територію України. 
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ. 
 
http://www.golos.com.ua/news/152979 
Прикордонники застерігають: пункти пропуску в Польщу найбільш завантажені 
Держприкордонслужба закликала українців, які прямують до країн ЄС, обирати для в’їзду 
не Польщу, оскільки саме там пункти пропуску найбільш завантажені. Відповідне 
повідомлення ДПСУ поширила вранці 7 березня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153362 
У Туреччині розпочалися переговори глав МЗС України, Туреччини та Росії 
В Анталії розпочалися переговори міністрів закордонних справ України, Туреччини та 
Російської Федерації щодо припинення російської агресії проти України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/153715 
Відлуння війни в Україні: світ готується до продовольчої кризи 
В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) обнародованы новые сценарии относительно глобальной 
продовольственной безопасности в условиях конфликта между Россией и Украиной. 
 
http://www.golos.com.ua/news/154009 
ООН: Від початку війни з України виїхали майже три мільйони людей 
З 24 лютого, від початку війни Росії проти України, з країни виїхали 2 969 600 осіб. Такі 
цифри оприлюднило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. 
Найчастіше втікачі перетинали кордон з Польщею – 1 808 436 громадян. До Румунії 
вирушило 453 432 чоловік, до Молдови - 337 215, до  Угорщини - 263 888, до Словаччини 
- 213 000. За даними Управління 142 994 в ці тижні перетнули кордон з РФ, 1 475 – з 
Білоруссю. 
 
http://www.golos.com.ua/news/154348 
Через війну термін дії акредитаційних сертифікатів закладів вищої освіти 
продовжено 
Під час засідання 16 березня 2022 року Уряд ухвалив постанову «Про особливості 
акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в 
умовах воєнного стану», інформує МОН. Метою проєкту рішення є створення правових 
передумов для видавання документів про вищу освіту випускникам закладів вищої освіти 
у 2022 році, зважаючи на неможливість проведення повної процедури акредитації освітніх 
програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного 
стану. 
 
http://www.golos.com.ua/news/154491 
ООН: Уже 3,2 мільйони українців виїхали за кордон 
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За оцінками агентства ООН з питань міграції, близько 6,5 мільйона українців стали 
внутрішніми переселенцями та 3,2 мільйона людей виїхали за кордон через війну Росії. 
Про це повідомляє «Європейська правда». 
 
http://www.golos.com.ua/news/154497 
Виплата субсидій, пільг та грошових допомог в березні повністю профінансована 
Виплата грошових допомог, пільг та субсидій в березні профінансована у повному обсязі, 
повідомила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/155107 
Країни НАТО посилять допомогу Україні, але війська не відправлять 
Однією з головних тем надзвичайного саміту НАТО, що відбудеться завтра у Брюсселі, 
буде збільшення військової допомоги для України для протистояння російській агресії, 
але Альянс не надсилатиме свої війська в Україну. 
 
http://www.golos.com.ua/news/155889 
МОУ: масового відведення військ РФ на Київському та Чернігівському напрямках 
наразі не спостерігається 
Попри заяви росіян на перемовинах у Стамбулі 29 березня щодо зменшення активності ЗС 
РФ на Київському та Чернігівському напрямках, наразі відведення  військ РФ не 
спостерігається. Ворог не відмовився від спроб захопити Київ та Чернігів. Про це під час 
брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. 
 
http://www.golos.com.ua/article/357900 
Робота аграрного сектору в умовах війни дуже важлива для відновлення економіки 
України 
Комітет з питань аграрної та земельної політики: «Робота аграрного сектору в умовах 
війни дуже важлива для відновлення економіки України». 
 
http://www.golos.com.ua/article/357887 
Стан у транспортній галузі та прийняті Верховною Радою України закони, що 
стосуються інфраструктури 
Комітет з питань транспорту та інфраструктури повідомляє про стан у транспортній галузі 
та прийняті Верховною Радою України закони, що стосуються інфраструктури. 
 
http://www.golos.com.ua/article/357931 
Усі аптеки України зобов’язані приймати і електронні, і паперові рецепти на 
лікарські засоби 
Продовжать моніторинг аптечних закладів, щоб переконатися, що аптеки без виключення 
видають інсулін та препарати з програми «Доступні ліки» за паперовими рецептами. 
 
http://www.golos.com.ua/article/357720  
Ринок праці: статистика, перспективи та можливості воєнного часу 
Понад половина (53%) українців, які працювали до повномасштабної війни, зараз не 
працюють, 22% працюють у звичайному режимі, 21% – віддалено чи частково, і лише 2% 
знайшли собі нову роботу. 
 
http://www.golos.com.ua/article/357965 
В Україні триває найскладніша за всю історію незалежності посівна кампанія 
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Комітет з питань аграрної та земельної політики: «В Україні триває найскладніша за всю 
історію незалежності посівна кампанія». 
 
http://www.golos.com.ua/article/357923 
Вітчизняну економіку необхідно відновлювати 
Комітет з питань бюджету підтримує зусилля влади щодо відновлення вітчизняної 
економіки. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165329/ 
Програма релокації: на захід України перемістили 100 підприємств 
Із початку повномасштабного вторгнення російських військ із зони бойових дій на захід 
України евакуювалися уже  98 підприємств. Ще 375 бізнесів перебувають у стадії 
переїзду. 
 
http://vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/47827.php 
Будет мир, и будет урожай 
Военные сводки на этой неделе разбавило сообщение департамента аграрной политики, 
продовольствия и земельных отношений облгосадминистрации о начале сева яровых 
культур в нашем регионе. 
 
https://slovo.odessa.ua/news/50397-kak-ukraina-budet-zhit-i-rabotat-v-uslovijah-vojny-shmygal-
nazval-9-napravlenij.html 
Как Украина будет жить и работать в условиях войны: Шмыгаль назвал 9 
направлений 
Правительство наработало девять основных направлений работы страны в условиях 
полномасштабной войны. Как передает Укринформ, об этом сообщил премьер-министр 
Денис Шмигаль во время заседания правительства. 
 
http://www.golos.com.ua/news/155879 
Мародерів каратимуть відповідно до законодавства України 
Мародерів, які діють у різних містах України, каратимуть відповідно до законодавства 
України. Про це сьогодні сказав перший заступник начальника Департаменту Патрульної 
поліції України Олексій Білошицький під час брифінгу, повідомляє МВС України. 
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