
http://www.golos.com.ua/news/156055 
МАГАТЕ хоче направити місію на Чорнобильську АЕС 
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 
повідомив, що МАГАТЕ проводить тісні консультації з українською владою щодо 
направлення першої місії допомоги та підтримки на Чорнобильську АЕС у найближчі 
кілька днів. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті агентства.   
 

http://www.golos.com.ua/news/156170 
ЮНЕСКО: За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури 
Від початку війни Росії проти України було пошкоджено щонайменше 53 об'єкти 
культури. Такі дані озвучили в п'ятницю, 1 квітня, в ЮНЕСКО. Згідно з підрахунками 
організації, до переліку постраждалих від війни споруд та місць культури увійшли 29 
релігійних будівель, 16 історичних місць, чотири музеї та чотири пам'ятники. Проте 
список не є повним, оскільки експерти ЮНЕСКО досі вивчають повідомлення української 
влади про пошкоджені надбання культури, визнав речник організації, передає 
інформагенція AFP. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156179 
Майже 4 тисячі суб’єктів господарювання сплачуватимуть єдиний податок за 
ставкою 2 відсотки доходу 
Головне управління ДПС у Рівненській області повідомляє, що станом на  1 квітня 2022 
року бажання перейти на спрощену систему оподаткування за  ставкою єдиного податку у 
розмірі 2 відсотки доходу виявили 3957 суб’єктів господарювання 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/v-uryadovomu-plani-vidnovlennya-ukrayini-osobliva-/ 
В урядовому Плані відновлення України особлива увага приділена державній 
ветеранській політиці 
У Плані відновлення України, над розробкою якого наразі працює Уряд, значної уваги 
приділено оновленню державної ветеранської політики стосовно Захисників, членів їхніх 
сімей та родин загиблих Воїнів. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/nasha-meta-ce-yevropejskij-soyuz-i-zhittya-za-stan/ 
Наша мета — це Європейський Союз і життя за стандартами цивілізованого світу 
Уся країна бачить, як героїчно сьогодні виконують свою роботу медики, освітяни та 
спеціалісти в усіх галузях. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі 
телемарафону UAразом 1 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156188 
Шахраї наживаються на біді переселенців 
Правоохоронці вкотре просять вимушено переселених громадян бути обережними та не 
здійснювати передоплату. 
 
http://www.golos.com.ua/news/156214 
Кабмін передбачив відшкодування за поранення й полон 
1 квітня на засіданні уряду було ухвалене рішення про внесення змін до постанови 
Кабінету міністрів 
 
http://www.golos.com.ua/news/156290 
Процедуру оформлення гуманітарної допомоги максимально спрощено 
Мінсоцполітики повідомляє, що з метою значного пришвидшення отримання допомоги в 
Україні в умовах воєнного стану Урядом максимально спрощено процедуру оформлення 
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гуманітарної допомоги. Детальніше у інфографіці щодо порядку надання гуманітарної 
допомоги в Україні. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-zatverdiv-timchasovij-sklad-nazyavo/ 
Уряд затвердив тимчасовий склад НАЗЯВО 
1 квітня 2022 року під час засідання Уряду прийнято рішення щодо внесення змін у 
розпорядження КМУ «Про затвердження тимчасового складу Національного агентства зі 
забезпечення якості вищої освіти», а також затверджено нових керівників Національного 
агентства. 
 
 
http://www.golos.com.ua/news/156306 
Вступ-2022: національний мультипредметний тест можна скласти і за кордоном 
Національний мультипредметний тест вступники зможуть скласти і за кордоном 
 
http://www.golos.com.ua/news/156330 
Італія допоможе українським дітям-переселенцям, які потребують лікування 
В італійському регіоні Тоскана готові прийняти на лікування хворих українських дітей, 
змушених покидати власні домівки через війну 
 
http://www.golos.com.ua/news/156528 
Виплати всіх видів соціальних допомог у квітні профінансовані раніше графіка 
У квітні Мінсоцполітики забезпечило фінансування виплати всіх призначених людям 
субсидій, пільг та грошових соціальних допомог раніше дат, передбачених графіком 
фінансування. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ministerstvo-infrastrukturi-sproshuye-pravila-vida/ 
Міністерство інфраструктури спрощує правила видачі дозволів на міжнародні 
автомобільні перевезення 
З огляду на закриття транзиту територією білорусі та росії, а також збільшення кількості 
вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом, з 4 квітня 2022 року знято 
або підкориговано низку обмежень 
 
http://www.golos.com.ua/news/156974 
Ситуація з пропуском осіб на кордоні з країнами ЄС та Молдовою стабілізувалася 
Прикордонники не фіксують збільшення пасажиропотоку та накопичення черг у пунктах 
пропуску. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157014 
Весняний призов-2022 на строкову службу не проводитиметься 
Весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових 
формувань України у 2022 році не проводитиметься, повідомили у Генеральному штабі 
ЗСУ. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-peredovi-poziciyi-zsu-peredano-15-tonn-gumanita/ 
На передові позиції ЗСУ передано 15 тонн гуманітарної допомоги 
За сприяння командувача об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта 
Сергія Наєва п’ятнадцяти тонний автопотяг з вантажем гуманітарного призначення 
прибув до військового угруповання, що виконує бойові завдання на південно-східному 
напрямку. За словами командувача, допомога складається з харчових продуктів 
довготривалого зберігання, засобів гігієни, спальних мішків та інших необхідних у 
військовому побуті речей. 
 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-zatverdiv-timchasovij-sklad-nazyavo/
http://www.golos.com.ua/news/156306
http://www.golos.com.ua/news/156330
http://www.golos.com.ua/news/156528
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ministerstvo-infrastrukturi-sproshuye-pravila-vida/
http://www.golos.com.ua/news/156974
http://www.golos.com.ua/news/157014
https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-peredovi-poziciyi-zsu-peredano-15-tonn-gumanita/


http://www.golos.com.ua/news/157068 
Через війну в Україні у світі рекордно зростають ціни 
У світі ціни на продукти харчування історично зростають через війну в Україні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157162 
Кількість українських біженців сягнула 4,4 мільйона – ООН 
Більш ніж 4,4 мільйона людей залишили Україну від початку повномасштабного 
вторгнення Росії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157171 
В Україні дешевшає продовольча пшениця, бо експорт через порти зупинився 
За даними «АПК-Інформ», у більшості регіонів країни спостерігається зниження цін на 
продовольчу пшеницю, яке розпочалося минулого тижня. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/090422-yes-zaprovadzhuye-dostupnyy-i-bezkoshtovnyy-rouming-
dlya-ukrayinskyh-bizhenciv 
ЄС запроваджує доступний і безкоштовний роумінг для українських біженців 
Оператори України та ЄС підписали спільну декларацію про скоординовані зусилля щодо 
забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних 
дзвінків між ЄС та Україною. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157174 
Укрпошта відновила доставку пошти залізницею 
З 9 квітня поштові вагони доставлятимуть пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до 
Києва та у зворотному напрямку. Загалом планують ввести в експлуатацію 14 залізничних 
поштових вагонів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157177 
Без різких коливань: курс долара буде заморожений до кінця війни 
До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за 
долар. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157200 
Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ уклали Меморандум про співпрацю 
Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ уклали Меморандум про співпрацю для забезпечення 
захисту прав дітей, які постраждали від війни в Україні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157299 
В Уряді створили робочу групу для захисту українських громадян, які виїхали за 
кордон в умовах війни 
В Уряді схвалили постанову про утворення робочої групи щодо захисту прав і свобод 
громадян України, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як 
тимчасово переміщені особи. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157440 
Реєстрація переселенців триває 
Крок назустріч людям: переселенці, які звернуться за допомогою на проживання до 30 
квітня, отримають її, починаючи з березня, - Марина Лазебна 
 
http://www.golos.com.ua/news/157467 
Бельгія збирається повернути своє посольство до Києва 
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Бельгія готується знову відкрити посольство у Києві, яке було закрито у березні з 
міркувань безпеки після початку російського вторгнення 
 
http://www.golos.com.ua/news/157512 
У Литві перебувають близько 44 тисяч українських біженців 
У Литві зареєстровано майже 43,8 тисячі біженців з України, 18,2 тисяч з них – 
неповнолітні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157546 
У Європарламенті розповіли, що готові зробити для України 
У Європарламенті розповіли про основні принципи допомоги Україні для відновлення 
після війни з РФ. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157567 
Світовий банк готує 1,5 мільярда доларів допомоги для України 
Світовий банк готує пакет підтримки для України, яка потерпає від російської війни, в 
розмірі $1,5 мільярда, включно з виплатою 1 мільярда доларів із фонду розвитку для 
найбідніших країн. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/120422-v-ukrayini-zyavyvsya-reyestr-derzhavnyh-zradnykiv 
В Україні з'явився реєстр державних зрадників 
Національне агентство з питань запобігання корупції та ГО "Рух ЧЕСНО" внесли перших 
100 осіб до реєстру державних зрадників, серед них 13 медійників. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157563 
Університети України та Японії підписали угоду про співпрацю 
Посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив, що за дорученням Київського 
університету імені Бориса Гринченка і Міжнародного авіаційного університету підписав 
угоди про співпрацю з токійським Університетом Тойо. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157590 
Незалежно від встановлення інвалідності отримають засоби реабілітації 
Учасники бойових дій та цивільні, постраждалі від військової агресії Росії, зможуть 
отримати засоби реабілітації незалежно від встановлення інвалідності, повідомляє 
Мінсоцполітики. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/120422-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-100-garantiyu-vkladiv-na-
period-viyny 
Зеленський підписав закон про 100% гарантію вкладів на період війни 
Президент України Володимир Зеленський 12 квітня підписав закон №2180-XI про повне 
гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану і три місяці після 
його завершення. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/130422-ukrzaliznycya-pryznachyla-evakuaciyni-potyagy-zi-chodu-
ukrayiny 
"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги зі cходу України 
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призначило на середу, 13 квітня, евакуаційні потяги зі cходу 
України. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/130422-bundestag-shvalyv-postachannya-ukrayini-vazhkoyi-
viyskovoyi-tehniky 
Бундестаг схвалив постачання Україні важкої військової техніки 
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Парламент Німеччини погодив постачання Україні важкої військової техніки. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/130422-ukrayina-pidpysala-ugodu-pro-kredyt-kanady-na-cad500-
mln 
Україна підписала угоду про кредит Канади на CAD500 млн 
Міністр фінансів України Сергій Марченко в середу ввечері підписав кредитну угоду з 
урядом Канади про надання Україні 500 млн канадських доларів (CAD, близько $400 млн 
за поточним курсом). 
 
http://www.golos.com.ua/news/157619 
Світовий банк та МОЗ придбають обладнання для медзакладів, що працюють із 
постраждалими від воєнних дій 
Міністерство охорони здоров’я отримало змогу придбати додаткове обладнання для 
надання невідкладної і екстреної допомоги у лікарнях України. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/140422-yevrosoyuz-vydilyv-ukrayini-shche-eu500-milyoniv-
viyskovoyi-dopomogy 
Євросоюз виділив Україні ще €500 мільйонів військової допомоги 
У середу Європейський Союз ухвалив рішення виділити Україні додатково €500 мільйонів 
на озброєння. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/shodnya-30-tisyach-ukrayinciv-povertayutsya-na-bat/ 
Щодня 30 тисяч українців повертаються на батьківщину 
Понад 870 тисяч українських біженців, які залишили країну після повномасштабного 
російського вторгнення, вже повернулися на батьківщину. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/nbu-dozvoliv-bankam-prodavati-naselennyu-gotivkovu/ 
НБУ дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту 
Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову 
іноземну валюту населенню. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157858 
МВФ готується до масштабного відновлення України 
МВФ збільшив екстрене фінансування допомогти Україні, запустив спеціальний рахунок 
для подальшого фінансування та разом із міжнародними партнерами готується до 
масштабних зусиль з відновлення країни. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157878 
Надійшло вже 400 тонн гуманітарної допомоги 
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Кучеренко повідомив, що вже 400 
тонн гуманітарної допомоги відвантажили сини братського литовського народу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/157966 
ООН: З України виїхали близько 5 мільйонів людей 
За даними Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), з початку 
російського вторгнення 24 лютого з України виїхали близько п’яти мільйонів людей. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158002 
До Києва повернувся посол Італії в Україні 
Як повідомило у Твіттері Міністерство закордонних справ Італії, «Італійський триколор 
повернувся до Києва, де посол Дзазо та його команда знову відкрили посольство Італії». 
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http://www.golos.com.ua/news/158031 
Мінреінтеграції та УВКБ ООН підписали меморандум про посилення співпраці з 
гуманітарних проблем 
Основним напрямком у рамках підписаного меморандуму стане активна співпраця із 
забезпечення переміщених осіб житлом: шляхом будівництва модульних містечок, 
переобладнання нежитлових приміщень та ремонту зруйнованих будівель. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158089 
Благодійний великодній ярмарок збере кошти на автівки для ЗСУ 
У Чернівцях сьогодні, 17, квітня, відбудеться благодійна передвеликодня ярмарка виробів 
ручної роботи.Ініціатор громадська організація "Вогнем і мечем". Мета ярмарку - зібрати 
кошти на авто для ЗСУ. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/minyust-sprostiv-reyestraciyu-shlyubu-v-umovah-voy/ 
Мін‘юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану 
З початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар, що більше, 
ніж зазвичай. Це пов’язано зокрема з воєнним станом. Про реєстрацію шлюбів в умовах 
війни розповіла в ефірі Українського радіо заступник Міністра юстиції з питань 
європейської інтеграції Валерія Коломієць. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158137 
МОЗ відповідає на запитання про COVID-сертифікати 
Нещодавно МОЗ разом із Мінцифрою та НСЗУ змінили терміни відображення COVID-
сертифікатів у Дії. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158157 
Кількість тих, хто повертається в Україну перевищила кількість тих, хто виїжджає 
Цими вихідними кількість перетинів кордону на виїзд до Польщі вперше виявилась 
меншою, аніж на в’їзд в Україну. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/170422-prezydent-ukrayiny-anonsuvav-programu-z-
zabezpechennya-zhytlom-usih-postrazhdalyh-vid 
Президент України анонсував програму з забезпечення житлом усіх постраждалих 
від війни 
Президент Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити житлом усіх українців, які 
втратили житло внаслідок війни, а також усіх, хто захищає державу на фронті та працює в 
інтересах суспільства. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158178 
Між Україною та Польщею буде курсувати медичний потяг 
Польща почала приймати на лікування поранених українських військових. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158190 
Починається ремонт автотраси до портів Дунаю 
Це дозволить налагодити трафік великовантажних автомобілів в порти Дунайського 
судноплавства. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/170422-opytuvalnyk-shchodo-vstupu-do-yes-zapovnenyy-
ukrayinoyu-povnistyu-opu 
Опитувальник щодо вступу до ЄС заповнений Україною повністю, - ОПУ 
Опитувальник із вступу до Європейського Союзу, який голова Європейської комісії 
Урсула фон дер Ляєн передала під час візиту до Києва 9 квітня президенту України 
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Володимиру Зеленському, заповнено повністю, повідомив заступник голови Офісу 
президента Ігор Жовква. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158233 
У Тайвані відбувся благодійний концерт на підтримку України 
У Тайвані відбувся благодійний концерт під назвою «Солідарні з Україною».  Участь у 
концерті взяв директор Польського Офісу у Тайбеї Цирил Козачевський, повідомляє 
«Польське Радіо». 
 
http://www.golos.com.ua/news/158247 
Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для 
отримання статусу кандидата на членство в ЄС 
Україна надіслала Європейській комісії першу частину заповненого опитувальника  для 
набуття статусу кандидата на членство в ЄС і вже працює на другою. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165694/ 
З України за кордон вже не пропускають за внутрішнім паспортом 
Державна прикордона служба наголошує, що громадяни України для перетину 
державного кордону повинні мати виключно закордонний паспорт. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158277 
Парламент Італії дозволив відправити зброю в Україну 
Парламент Італії затвердив прохання уряду щодо відправки зброї в Україну, щоб 
допомогти їй захистити себе від російського вторгнення. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/z-programi-yepidtrimka-znyali-obmezhennya-sho-tepe/ 
З програми «єПідтримка» зняли обмеження: що тепер доступно 
Кабінет Міністрів України зняв обмеження на перелік товарів та послуг, за які можна 
розрахуватися карткою єПідтримка. Тепер розрахуватися коштами, отриманими за повний 
курс вакцинації, можна за що завгодно! 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165704/ 
Не час святкувати: 9 травня працюємо 
Другий день Великодня, 25 квітня, а також 2 та 9 травня цьогоріч будуть звичайними 
робочими днями, які оплачуватимуться у звичайному порядку 
 
http://www.golos.com.ua/news/158286 
Реалізують урядову програму працевлаштування вимушених переселенців 
На підставі постанови КМУ уряд своїм розпорядженням 282-р від 12 квітня 2022 р. 
виділив з резервного фонду Держбюджету 200 млн грн. на виплату роботодавцям 
компенсації за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/robota-reyestru-rechovih-prav-na-neruhome-majno-ob/ 
Робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена, в тому числі, у зв’язку з 
можливими шахрайськими схемами 
Робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена, в тому числі, у зв’язку з 
можливими шахрайськими схемами. Зокрема, типова рейдерська схема: коли ставиться 
кілька «прокладок» (фірм-посередників), миттєво за один вечір майно продається декілька 
разів і потім його не повернеш. Про це повідомив Міністр юстиції України Денис 
Малюська в інтерв’ю «Радіо Свобода». 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165705/ 

http://www.golos.com.ua/news/158233
http://www.golos.com.ua/news/158247
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165694/
http://www.golos.com.ua/news/158277
https://ukurier.gov.ua/uk/news/z-programi-yepidtrimka-znyali-obmezhennya-sho-tepe/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165704/
http://www.golos.com.ua/news/158286
https://ukurier.gov.ua/uk/news/robota-reyestru-rechovih-prav-na-neruhome-majno-ob/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165705/


Кишинів не може надавати Києву військову допомогу - прем'єрка Молдови 
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що країна не може надавати Україні 
військову допомогу, оскільки не так оснащена військовою технікою, щоб надавати 
допомогу. При цьому додала, що Кишинів підтримує Україну іншим шляхом. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165708/ 
Медики з Литви прибули допомогти Україні 
В Україну приїхали професійні команди медичних працівників з Литви. Спеціалізовані 
бригади травматологів, анестезіологів, медсестер прибули, щоб допомогти українським  
колегам рятувати поранених. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/prezident-proviv-naradu-shodo-pislyavoyennogo-vidn/ 
Президент провів нараду щодо післявоєнного відновлення країни 
Президент України Володимир Зеленський провів нараду, на якій було розглянуто план 
післявоєнного відновлення та розвитку країни. Про це повідомляє пресслужба Глави 
держави. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158301 
Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами 
продовжено 
Ця можливість стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158401 
Світовий банк надав кошти для академічних та соціальних стипендій 
Україна отримала від Світового банку 88,6 млн доларів на відшкодування урядових витрат 
для виплат академічних та соціальних стипендій. Про це повідомили в Міністерстві 
фінансів України, інформує «Дзеркало тижня». 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190422-yaponiya-peredast-ukrayini-zzasoby-himzahystu-ta-drony 
Японія передасть Україні засоби хімзахисту та дрони 
Японія надасть Україні костюми та маски ядерного, біологічного та хімічного захисту, а 
також дрони. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158404 
Генсек ООН пропонує оголосити великоднє припинення вогню 
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав запровадити великодню 
чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні. Про це йдеться у заяві  Гутерріша, повідомляє 
"Європейська правда". 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190422-zvidky-ta-skilky-groshey-perekazuyut-ukrayinskiy-armiyi 
Звідки та скільки грошей переказують українській армії? 
Із початком війни в Україні стартував збір коштів на потреби війська та волонтерів. Гроші 
переказували як  ЗСУ (на спецрахунок Нацбанку), так і багатьом волонтерським 
організаціям. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/v-ukrayinu-dostavili-30-sistem-starlink-dlya-minis/ 
В Україну доставили 30 систем Starlink для міністерств 
За сприяння Міністерства у справах ветеранів України, у співпраці з іншими 
центральними органами виконавчої влади до України доставлено 30 глобальних 
супутникових систем Starlink виробництва компанії SpaceX. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158411 
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Президент обговорив з Урсулою фон дер Ляєн кроки на шляху до членства в ЄС 
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою 
Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190422-niderlandy-vidpravlyat-v-ukrayinu-vazhku-tehniku-
zokrema-bronetehniku 
Нідерланди відправлять в Україну важку техніку, зокрема бронетехніку 
Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, зокрема бронетехніку. Про це 
повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Інтерфакс-Україна. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158415 
Субсидії на неопалювальний сезон перепризначать автоматично 
Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке зміцнює захист права на 
отримання житлових субсидій та пільг, забезпує їх безперебійне призначення, 
нарахування та виплату у квітні та протягом неопалювального сезону 2022 року, в тому 
числі, автоматичне перепризначення у регіонах, де органи соціального захисту не 
працюють через активні бойові дії або тимчасову окупацію. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190422-postachannya-zbroyi-v-ukrayinu-vidbuvayetsya-z-
bezprecedentnoyu-shvydkistyu-petagon 
Постачання зброї в Україну відбувається з "безпрецедентною" швидкістю, - Петагон 
Адміністрація США працює практично цілодобово, щоби доставити зброю в Україну із 
«безпрецедентною» швидкістю та у великих обсягах. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158414 
Якщо житло зруйноване, допомоги на проживання не позбавлятимуть 
Внутрішньо переміщені особи, які повернулись на постійне місце проживання, але мають 
зруйноване житло, продовжать отримувати допомогу на проживання, повідомляє 
Мінсоцполітики. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/190422-chehiya-remontuvatyme-dlya-ukrayiny-bronetehniku 
Чехія ремонтуватиме для України бронетехніку 
Міністерство оборони Чеської Республіки дозволить обслуговувати пошкоджену 
українську бронетехніку на своїх підприємствах оборонної промисловості. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165748/ 
Німеччина пропонує навчати та обслуговувати ЗСУ 
Анналена Бербок, глава МЗС Німеччини, заявила, що в ситуації, коли інші країни надають 
Україні артилерію Німеччина зможе забезпечити навчання та обслуговування Збройних 
сил України. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/200422-mzs-pidtrymuye-iniciatyvu-zaprovadzhennya-
gumanitarnoyi-pauzy-na-velykden 
МЗС підтримує ініціативу запровадження "гуманітарної паузи" на Великдень 
Міністерство закордонних справ подякувало генсеку ООН за ініціативу запровадити 
чотириденну "гуманітарну паузу" з 21 квітня. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-udoskonaliv-poryadok-vedennya-derzhavnogo-vo/ 
Уряд удосконалив порядок ведення державного водного кадастру 
На засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення щодо внесення зміни до 
Порядку ведення державного водного кадастру. Документ розроблений на виконання 
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рішення РНБО про стан водних ресурсів України, уведеного в дію Указом Президента 
України від 13 серпня 2021 року № 357. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158478 
Україна не отримувала нові літаки від партнерів 
За сприяння Уряду США Повітряні Сили Збройних Сил України отримали запчастини та 
комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165744/ 
Через вторгнення РФ Україну залишили понад 5 мільйонів людей – ООН 
Станом на 19 квітня понад 5 мільйонів людей виїхали з України через війну, яку 
розв’язала Російська Федерація. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-uhvaliv-rishennya-pro-dodatkovij-mehanizm-za/ 
Уряд ухвалив рішення про додатковий механізм забезпечення житлом внутрішньо 
переміщених осіб 
19 квітня Кабінет Міністрів України прийняв рішення, завдяки яким розширюються 
механізми забезпечення житлом наших громадян, які внаслідок збройної агресії росії 
змушені були переселитися з небезпечних регіонів в інші області України. Про це 
повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165738/ 
Командування повітряних сил ЗСУ «підкоригувало» заяву пентагону щодо 
отримання Україною літаків 
Командування повітряних сил Збройних сил Україні підтвердили, що отримали від 
союзників запчастини та комплектуючі для літаків - але не нові літаки. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-platformi-yedopomoga-vidteper-mozhna-dopomagati/ 
На платформі єДопомога відтепер можна допомагати онлайн з будь-якого куточка 
світу 
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що з 20 квітня на 
платформі єДопомога з'явилась можливість допомогти людям в декілька кліків, не 
виходячи з дому. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/200422-u-minosvity-rozglyadayut-mozhlyvist-skladannya-
multypredmetnogo-testu-v-rezhymi-onlayn 
У Міносвіти розглядають можливість складання мультипредметного тесту в режимі 
онлайн 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що відомство розглядає можливість 
складання національного мультипредметного тесту в режимі онлайн. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-evakuyuvala-za-kordon-piv-miljona-ly/ 
Укрзалізниця евакуювала за кордон пів мільйона людей 
Укрзалізниця з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше 
пасажирів виїхало до Польщі. Також компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні 
рейси. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158575 
МЗС України пояснило статус іноземних громадян у складі ЗСУ 
Іноземні громадяни у складі ЗСУ прийняті у добровільному порядку за контрактом згідно 
з Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» 1992 року. 
 

http://www.golos.com.ua/news/158478
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165744/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-uhvaliv-rishennya-pro-dodatkovij-mehanizm-za/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165738/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-platformi-yedopomoga-vidteper-mozhna-dopomagati/
https://day.kyiv.ua/uk/news/200422-u-minosvity-rozglyadayut-mozhlyvist-skladannya-multypredmetnogo-testu-v-rezhymi-onlayn
https://day.kyiv.ua/uk/news/200422-u-minosvity-rozglyadayut-mozhlyvist-skladannya-multypredmetnogo-testu-v-rezhymi-onlayn
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-evakuyuvala-za-kordon-piv-miljona-ly/
http://www.golos.com.ua/news/158575


https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165780/ 
Україна розглядає військовий і дипломатичний шляхи розблокування Маріуполя – 
Зеленський 
Україна розглядає два можливі шляхи для розблокування міста Маріуполь – військовий і 
дипломатичний. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/210422-biyci-teroborony-na-zvilnenyh-terytoriyah-mayut-zdaty-
zbroyu-do-misc-zberigannya 
Бійці тероборони на звільнених територіях мають здати зброю до місць зберігання, - 
Міноборони 
Бійці Сил територіальної оборони з областей України, звільнених від російської окупації, 
мають передати свою зброю до визначених місць зберігання, заявив командувач Сил ТрО 
Юрій Галушкін. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/na-velikden-posilyat-patruli-policiyi-bilya-hramiv/ 
На Великдень посилять патрулі поліції біля храмів, на вулицях і дорогах 
Правоохоронці здійснюватимуть посилені заходи забезпечення правопорядку під час 
святкування Великодня. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165778/ 
США виділили Україні важку артилерію і гаубиці на $800 млн 
Додаткові $800 мільйонів військової допомоги адміністрація США виділила для 
посилення обороноздатності України в умовах війни з російськими окупантами. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/210422-ukrayina-zdiysnyla-shostyy-obmin-polonenymy-z-rosiyeyu-
vereshchuk 
Україна здійснила шостий обмін полоненими з Росією, - Верещук 
Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/210422-borrel-zayavyv-shcho-yes-ne-hoche-buty-chastynoyu-
viyny-ale-dopomozhe-ukrayini 
Боррель заявив, що ЄС не хоче бути частиною війни, але допоможе Україні 
захиститися 
Європейський союз не хоче бути частиною війни Росії проти України, але допоможе 
останній захистити себе у військовому плані. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-vidiliv-koshti-na-chastkovu-kompensaciyu-kom/ 
Уряд виділив кошти на часткову компенсацію комунальних витрат за березень 
власникам житла, які прихистили внутрішньо переміщених осіб 
Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету обласним військовим 
адміністраціям понад 2,7 млн грн на підтримку власників житла, що безоплатно надали 
прихисток вимушеним переселенцям. Йдеться про часткову компенсацію на комунальні 
послуги за березень. Таке відшкодування передбачено соціальною програмою 
«Прихисток». Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158635 
Що довше триватиме війна проти України, то вищими будуть глобальні економічні 
витрати 
Безжальні дії росії викликають значне зростання цін на сировинні товари та 
продовольство і порушують глобальну економіку. 
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https://day.kyiv.ua/uk/news/210422-verhovna-rada-prodovzhyla-diyu-voyennogo-stanu-v-
ukrayini 
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні 
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 30 діб, тобто до 25 травня 
2022 року. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/zayava-mzs-ukrayini-shodo-statusu-inozemnih-gromad/ 
Заява МЗС України щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які 
беруть участь у бойових діях на території України у складі ЗСУ 
Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на 
території України у складі Збройних Силах України, прийняті у добровільному порядку на 
військову службу за контрактом згідно з Законом України «Про військовий обов'язок і 
військову службу» 1992 року. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/210422-oon-bilshe-5-milyoniv-ukrayinciv-vyyihaly-za-kordon-
ponad-7-staly-vnutrishno 
ООН: Більше 5 мільйонів українців виїхали за кордон, понад 7 стали внутрішньо 
переміщеними особами 
З 24 лютого понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон. Ще 7,1 мільйонів —  це 
внутрішньо переміщені особи, які мешкають на території України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158662 
Виплата квітневих пенсій профінансована на 94,2% 
Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням 
Укрпошти доставлено 70,23% профінансованої суми за квітень. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165772/ 
Шольц може втратити посаду за відмову постачати зброю Україні 
Канцлеру Німеччину Олафу Шольцу може загрожувати відставка через його рішення не 
постачати в Україну важке озброєння. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/osnovoyu-novoyi-modeli-publichnoyi-sluzhbi-u-povoy/ 
Основою нової моделі публічної служби у повоєнний період буде її суцільна 
цифровізація 
Голова НАДС Наталія Алюшина у інтерв’ю для «Укрінформ» розповіла про нову модель 
публічної служби у повоєнний період. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/210422-zelenskyy-zvernuvsya-do-portugaliyi-z-prohannyam-
peredaty-tanky-bronetransportery-ta 
Зеленський звернувся до Португалії з проханням передати танки, 
бронетранспортери та протикорабельну зброю 
Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Португалії 
з проханням передати Україні танки "Леопард", бронетранспортери та протикорабельні 
ракети "Гарпун" для захисту від російської агресії 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165763/ 
Україна отримала від Литви важкі міномети 
Для допомоги у боротьбі з російською агресією Литва передала Україні важкі міномети. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/rozyasnennya-nbu-yak-pracyuvatimut-sep-ta-banki-25/ 
Роз'яснення НБУ як працюватимуть СЕП та банки 25 квітня 
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У період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після 
святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/210422-zelenskyy-utvoryv-nacionalnu-radu-z-vidnovlennya-
ukrayiny 
Зеленський утворив Національну раду з відновлення України 
Президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від 
наслідків війни. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158779 
Посольство Великої Британії повертається до Києва 
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що посольство 
країни повертається до Києва. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165793/ 
Німеччина доставить в Україну сотню броньованих тягачів 
Міноборони Німеччини незабаром доставить на потреби Збройних Сил України озброєння 
та військову техніку, зокрема броньовані тягачі, на загальну суму 307 мільйонів євро. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/220422-u-bilomu-domi-obraly-koordynatora-postavok-zbroyi-ta-
amuniciyi-do-ukrayiny 
У Білому домі обрали координатора поставок зброї та амуніції до України 
У Білому домі визначили посадовця, який займатиметься координацією поставок зброї та 
амуніції до України. Ним став генерал-полковник у відставці Тері Вольф, передає CNN. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/finansovu-pidtrimku-ukrayini-garantuye-shiroka-koa/ 
Фінансову підтримку України гарантує широка коаліція держав 
Готовність гарантувати фінансову підтримку України в умовах війни висловили не 
поодинокі країни, а широка коаліція партнерів, що забезпечувати поточні потреби 
української економіки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158820 
У США обговорили нові логістичні можливості для України 
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту у Вашингтон 22 квітня 
провів зустріч із Міністром транспорту США Пітом Буттіджеджем. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165828/ 
На сході України фактично вся система охорони здоров'я зруйнована – ВООЗ 
Система охорони здоров’я на сході України майже зруйнована, що піддає ризику життя 
тисяч людей в Маріуполі та інших населених пунктах, які перебувають в облозі 
російських сил – про це попередила Всесвітня організація охорони здоров’я. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/220422-u-shveycariyi-bizhenciv-iz-ukrayiny-budut-proporciyno-
rozselyaty-mizh-regionamy 
У Швейцарії біженців із України будуть пропорційно розселяти між регіонами 
Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції 21 квітня ухвалив, що біженців із 
України будуть розселяти пропорційно між кантонами (регіонами) — тобто вони не 
зможуть самостійно обирати, де і в кого жити. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ponad-26-milyarda-griven-pererahovano-dlya-viplati/ 
Понад 2,6 мільярда гривень перераховано для виплати допомоги на проживання 451 
тисячі внутрішньо переміщених осіб 
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Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що протягом квітня на 
виплату допомоги на проживання Міністерство соціальної політики спрямувало до 
Ощадбанку понад 2,6 мільярда  гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають 
понад 451 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Ощадбанк перераховує кошти на рахунки 
людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати. Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158823 
Міжнародне співтовариство може запобігти гуманітарній катастрофі в Україні 
USAID може стати одним з основних партнерів України у питанні підтримки людей. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165824/ 
По Одесі нанесено ракетні удари з літаків із акваторії Каспійського моря 
В Одесі, 23 квітня, зазнали пошкоджень об'єкти інфраструктури внаслідок ракетного 
удару. Частину ворожих ракет збили сили ППО. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/230422-generalnyy-sekretar-oon-vidvidaye-kyyiv-i-moskvu-
nastupnogo-tyzhnya 
Генеральний секретар ООН відвідає Київ і Москву наступного тижня 
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш наступного тижня здійснить поїздки до 
Москви і Києва, де зустрінеться з представниками влади країн, зокрема з президентами, 
повідомила пресслужба ООН. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/finansovu-pidtrimku-ukrayini-garantuye-shiroka-koa/ 
Фінансову підтримку України гарантує широка коаліція держав 
Готовність гарантувати фінансову підтримку України в умовах війни висловили не 
поодинокі країни, а широка коаліція партнерів, що забезпечувати поточні потреби 
української економіки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158831 
Наступного тижня Україну відвідає Генеральний секретар ООН 
Україна очікує візит Антоніу Гутерріша, Генерального секретаря ООН. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165814/ 
З Польщі масово повертаються українці на Великдень 
Із самого ранку суботи 23 квітня на кордоні з Польщі до України утворилися величезні 
черги на виїзд. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/230422-ukrayina-ta-yes-pochaly-peregovory-shchodo-lend-lizu-opu 
Україна та ЄС почали переговори щодо ленд-лізу – ОПУ 
Україна веде перемовини з представниками ЄС щодо ленд-лізу від європейських 
партнерів, повідомив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга у 
спільному ефірі телеканалів. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-vidnovlyuye-ruh-primiskih-poyizdiv-u/ 
Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів у деокупованих Чернігівській та 
Сумській областях 
Минуло лише два тижні з моменту деокупації та розмінування північних територій 
України, а Укрзалізниця вже відновила цілу мережу повноцінних сполучень регіонами. 
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158848 
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Прем’єр-міністр України обговорив з главою МВФ перспективи відновлення нашої 
країни 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив питання подальшої допомоги Україні із 
Керуючим директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165811/ 
Канадський уряд передав Україні гаубиці М-777 
ля посилення позицій на полі бою з росією уряд Канади схвалив передачу Україні певної 
кількості гаубиць типу М-777. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-otrimaye-grant-885-mln-yevro-z-cilovogo-f/ 
Україна отримає грант 88,5 млн євро з Цільового фонду Світового банку на політику 
розвитку у сфері економічного відновлення 
21 квітня Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у 
справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду 
про надання Україні гранту у розмірі 88,5 млн євро. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/158917 
Володимир Зеленський і Борис Джонсон обговорили поставки важкого озброєння в 
Україну 
Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 
обговорили поставки важкого озброєння в Україну. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/nacpoliciya-zaklikaye-gromadyan-vidpovidalno-posta/ 
Нацполіція закликає громадян відповідально поставитися до заходів безпеки під час 
відзначення Великодня 
Правоохоронці просять вірян та священнослужителів не порушувати вимог, встановлених 
правовим режимом воєнного стану, який діє в Україні. Зокрема, йдеться про дотримання 
правил комендантської години, сигналів повітряної тривоги тощо. Водночас поліцейські 
готові забезпечити правопорядок у місцях проведення богослужінь. Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165804/ 
Франція і Словенія передадуть ЗСУ артилерію і танки 
Париж передасть в Україну партію протитанкових ракет Milan і самохідні артилерійські 
установки Caesar. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/premyer-ministr-i-prezident-grupi-svitovogo-banku-/ 
Прем’єр-міністр і Президент Групи Світового банку обговорили відновлення 
України 
Фінансову підтримку України обговорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і 
Президент Групи Світового банку Девід Малпасс. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/230422-zaluzhnyy-zaklykav-ukrayinciv-utrymatysya-vid-
publichnyh-ocinok-boyovyh-diy-logistyky 
Залужний закликав українців утриматися від публічних оцінок бойових дій, 
логістики, забезпечення та рішень командирів 
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав українців, зокрема 
популярних блогерів, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, 
забезпечення та рішень командирів та не втрачати віри у ЗСУ. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryadovi-strukturi-daniyi-spriyatimut-minveteraniv/ 
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Урядові структури Данії сприятимуть Мінветеранів у створенні моделі 
комплексного відновлення та розвитку українських Захисників 
Очільниця офіційної української делегації на Invictus Games, заступник Міністра у 
справах ветеранів Інна Драганчук зустрілась з керівником Центру Ветеранів Данії 
Сореном Андерсеном, який прибув до Гааги підтримати свою національну команду на 
мультиспортивних змаганнях для військовослужбовців і ветеранів. Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/240422-nacbank-ukrayiny-vpershe-v-istoriyi-zaprosyly-na-
zasidannya-rady-yevropeyskogo 
Нацбанк України вперше в історії запросили на засідання Ради Європейського 
центробанку 
Голову Національного банку Кирила Шевченка вперше в історії України запросили на 
засідання Загальної Ради Європейського центробанку (ЄЦБ). 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165843/ 
В ООН закликали негайно припинити вогонь у Маріуполі 
Координатор ООН з кризи в Україні Амін Авад закликав припинити  і зробити паузу у 
бойових діях у Маріуполі просто зараз для евакуації заблокованого у місті мирного 
населення. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/240422-postachannya-nimeckoyi-zbroyi-v-ukrayinu-zatrymuyetsya-
cherez-neytralitet-shveycariyi 
Постачання німецької зброї в Україну затримується через нейтралітет Швейцарії 
Через політику нейтралітету Швейцарія затримала постачання німецької зброї в Україну, 
заблокувавши реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165839/ 
Австрія не бажає бачити Україну членом ЄС 
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг вважає, що Україні не варто 
надавати статус кандидата на вступ до ЄС у червні й загалом нашій країні не місце там. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/240422-zayavy-ochilnyka-mzs-avstriyi-pro-vstup-ukrayiny-v-yes-
ne-vidpovidayut-interesam 
Заяви очільника МЗС Австрії про вступ України в ЄС не відповідають інтересам 
об’єднаної Європи – МЗСУ 
Міністерство закордонних справ України засудило висловлювання голови дипломатії 
Австрії щодо вступу України до Євросоюзу. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165834/ 
Велика кількість біженців з України може стати благом для Європи 
Порятунок українців буде не лише тягарем для країн Європи, але може виявитись 
позитивом та благом, оскільки країни Європи потребують робочої сили. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/240422-status-ubd-otrymayut-lyshe-ti-dobrovolci-yaki-braly-
bezposerednyu-uchast-u-boyovyh-diyah 
Статус УБД отримають лише ті добровольці, які брали безпосередню участь у 
бойових діях, – Мінветеранів 
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що статус УБД зможуть отримати 
лише ті добровольці, які брали безпосередню участь у бойових діях. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159001 
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Джо Байден: «Ми продовжимо підтримувати українців» 
Найближчим тижнем Україні слід очікувати на нову допомогу США 
 
http://www.golos.com.ua/news/159019 
ООН: Необхідно евакуювати жителів Маріуполя. Завтра може бути пізно 
Життя десятків тисяч людей, включаючи жінок, дітей та літніх людей, зараз у Маріуполі 
під загрозою 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250422-na-ponedilok-pryznacheno-shist-dodatkovyh-poyizdiv-dlya-
evakuaciyi-zi-shidnyh-oblastey 
На понеділок призначено шість додаткових поїздів для евакуації зі східних областей 
На понеділок, 25 квітня, АТ "Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів для евакуації 
українців зі східних областей. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159033 
Більше 2,6 мільярдів гривень вже перераховано внутрішньо переміщеним особам як 
допомогу на проживання 
Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що протягом квітня на 
виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку більше 2,6 
мільярдів гривень. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165861/ 
Пентагон навчатиме українських військових працювати з новітньою зброєю 
Штаб-квартира Міністерства оборони США розширить навчання для Збройних сил 
України щодо використання нової для них зброї, яка передається у рамках західної 
військової допомоги. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250422-prezydent-obgovoryv-iz-blinkenom-i-ostinom-viyskovu-
dopomogu-posylennya-sankciynoyi 
Президент обговорив із Блінкеном і Остіном військову допомогу, посилення 
санкційної політики та фінансову допомогу Україні 
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США 
Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом в 
Україну. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159027 
Район угруповання Об’єднаних сил відвідав очільник МВС Денис Монастирський 
Військовослужбовці отримали від міністра внутрішніх справ відзнаки, дострокові звання, 
відомчі нагороди, цінні подарунки та медалі. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/vijskovi-vitrati-u-sviti-vpershe-perevishili-2-tri/ 
Військові витрати у світі вперше перевищили $2 трильйони 
За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI) 
світові військові витрати продовжували зростати у 2021 році й досягнули рекордного 
рівня у 2,1 трильйона доларів. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159057 
Навіть тепер є час та місце для добра, надії та віри в найкраще 
Команда «Батьківщини» Хустщини та Тячівщини завітали до громад районів та роздали 
майже тисячу пасок. 
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https://day.kyiv.ua/uk/news/250422-uz-oprylyudnyla-grafik-elektrychok-yaki-zatrymuyutsya-
cherez-obstrily-rf 
УЗ оприлюднила графік електричок, які затримуються через обстріли РФ 
Укрзалізниця оприлюднила графік приміських поїздів, які затримуються через 
пошкодження російськими загарбниками залізничної інфраструктури внаслідок обстрілів. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-z-derzhavnim-se/ 
Президент України провів зустріч з Державним секретарем та міністром оборони 
США 
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем 
Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом 
Остіном, які прибули з візитом до нашої країни. Про це повідомляє Офіс Президента на 
веб-сайті Офіційного інтернет-представництво Президента України. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159091 
Байден визначився з кандидатурою на посаду посла США в Україні 
Президент США Джо Байден запропонував кандидатуру дипломатки Бріджит Брінк на 
посаду посла США в Україні. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250422-shtaty-mayut-namir-nadaty-ponad-322-mln-viyskovoyi-
dopomogy-ukrayini 
Штати мають намір надати понад $322 млн військової допомоги Україні 
Як передає "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Державний департамент США за 
результатами візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра 
оборони США Ллойда Остіна. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159109 
Триває програма виплат внутрішньо переміщеним особам 
Держава продовжує якісно та своєчасно організовувати допомогу українцям, які 
постраждали від війни. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165857/ 
Міноборони РФ заявило про тимчасове припинення вогню в районі «Азовсталі» 
У Міністерстві оборони Росії запевняють, що готові випустити цивільних із заводу 
«Азовсталь» і оголосили, що нібито сьогодні, 25 квітня з 14:00 за Київським часом 
припинять обстріли та бойові дії. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250422-bayden-nominuvav-bridzhyt-brink-na-posadu-posla-ssha-v-
ukrayini 
Байден номінував Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні 
Президент Сполучених Штатів Джо Байден номінував посла США у Словаччині Бріджит 
А. Брінк на посаду глави американської дипмісії в Україні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159116 
Держдеп схвалив продаж Україні боєприпасів на 165 мільйонів доларів 
Державний департамент США схвалив продаж Україні боєприпасів епохи Варшавського 
договору та інших нестандартних боєприпасів на суму 165 мільйонів доларів, щоб 
допомогти в її обороні від Росії. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250422-u-minoborony-ssha-viryat-shcho-za-nalezhnoyi-pidtrymky-
ukrayina-zdatna-peremogty-u-viyni 
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У Міноборони США вірять, що за належної підтримки Україна здатна перемогти у 
війні 
Міністр оборони США Ллойд Остін вірить, що Україна в разі забезпечення її належним 
озброєнням здатна перемогти у розв’язаній Росією війні. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/premyer-ministri-ukrayini-ta-polshi-pidpisali-memo/ 
Прем’єр-міністри України та Польщі підписали Меморандум про посилення 
співробітництва в залізничній сфері 
23 квітня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Польщі Матеуш 
Моравецький у Кракові підписали Меморандум про посилення співробітництва в 
залізничній сфері. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159121 
Стефанішина: Аби демократія перемогла – нам потрібна зброя 
Зброя задля протидії збройній агресії, посилення санкційного тиску на Росію та підтримка 
економічної стабільності є запорукою перемоги України у війні, яку розв'язав Кремль. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250422-rosiya-zavdaye-udariv-po-zaliznychnyh-vuzlah-shchob-
zruynuvaty-shlyahy-postachannya 
Росія завдає ударів по залізничних вузлах щоб зруйнувати шляхи постачання 
військової допомоги 
Російські війська намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної 
допомоги від держав-партнерів. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/premyer-bolgariyi-priyide-do-kiyeva-u-seredu/ 
Прем’єр Болгарії приїде до Києва у середу 
Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що прибуде з делегацією парламентарів до 
української столиці у середу, 27 квітня. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159122 
Прем’єр Польщі підтвердив передачу Україні танків 
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі польського телебачення підтвердив 
передачу танків Україні. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/250422-polshcha-peredala-ukrayini-svoyi-tanky-moraveckyy 
Польща передала Україні свої танки, - Моравецький 
Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький підтвердив, що його країна передала 
Україні свої танки, а взамін отримала техніку від Британії. Однак розкрити подробиці цієї 
військової допомоги Моравецький відмовився. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/operativna-informaciya-generalnogo-shtabu-zbrojnih/ 
Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України станом на 
ранок 25 квітня щодо російського вторгнення 
Розпочалася шістдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу 
російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної 
агресії проти України. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159126 
Родичі людей, зниклих без вісті, можуть отримати пенсію по втраті годувальника 
Марина Лазебна, Міністр соціальної політики, повідомила, що члени родин осіб, зниклих 
без вісті, можуть отримати пенсію по втраті годувальника. 
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http://www.golos.com.ua/news/159168 
Велика Британія скасувала всі мита та квоти на українські товари 
Як повідомила пресслужба британського уряду, відтепер всі мита на товари, що 
імпортуються з України, будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть скасовані, відповідно 
до угоди про вільну торгівлю, це «надасть Україні економічну підтримку у скрутний час». 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165896/ 
Україна отримає чергову допомогу від країн НАТО 
Прем´єр - міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна ухвалила надати  $44 
мільйони доларів на очолюваний Британією механізм закупівлі зброї та військового 
обладнання для України. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrzaliznicya-informuye-pro-timchasovi-zmini-v-roz/ 
Укрзалізниця інформує про тимчасові зміни в розкладі та маршрутах руху 
регіональних поїздів 
У зв’язку з проведенням технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-2 зазнає 
тимчасових змін розклад руху регіонального поїзда № 702/701, що курсує у сполученні 
Львів – Чернівці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159176 
Сьогодні ЧАЕС планує відвідати гендиректор МАГАТЕ 
Сьогодні, 26 квітня, у річницю аварії на Чорнобльській АЕС, її планує відвідати 
генеральний директор Міжнародної аґенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано 
Гроссі. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/260422-daniya-stala-pershym-donorom-fondu-vidnovlennya-v-
ukrayini-energetychnoyi-infrastruktury 
Данія стала першим донором Фонду відновлення в Україні енергетичної 
інфраструктури 
Данія зробила внесок у Фонд відновлення зруйнованої війною української енергетичної 
інфраструктури. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/operativna-informaciya-generalnogo-shtabu-26-04-22/ 
Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України станом на 06:00 
26.04.2022 щодо російського вторгнення 
Розпочалася шістдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу 
російському воєнному вторгненню. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159210 
Прикордонні країни відгукнулись на проблему експорту зернових з України 
Процедури оформлення вантажних перевезень уже суттєво спростили або активно 
працюють над цим. Українські аграрії потребують для проведення весняних польових 
робіт пального, насіння, добрив, засобів захисту рослин, запасних частин тощо. На цьому 
наголошує представник фракції «Батьківщина» Вадим Івченко. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165879/ 
Німеччина хоче надати Україні зенітні Сау Gepard 
Постачання в Україну зенітних самохідних установок Gepard хоче дозволити федеральний 
уряд Німеччини. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/informaciya-nbu-shodo-roboti-sep-ta-bankiv-2-ta-9-/ 
Інформація НБУ щодо роботи СЕП та банків 2 та 9 травня 
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У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом 
законів про працю України. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159217 
Ще один гуманітарний вантаж відправлено на фронт 
Захисники отримали тепловізор, бронежилети та засоби для надання домедичної та 
екстреної медичної допомоги. Народний депутат Антон Яценко повідомив про ще один 
гуманітарний вантаж з необхідними речами та обладнанням, який відправлено захисникам 
на фронт. Інформацію про це розміщено на сторінці парламентарія в Фейсбук. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ssha-zapustili-sajt-specprogrami-dlya-ukrayinskih-/ 
США запустили сайт спецпрограми для українських біженців 
США запустили веб-сайт, на якому американці можуть подавати заявки на спонсорство 
українців, які тимчасово шукають притулку в цій країні. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159216 
Прем’єр Британії оголосив про передачу допомоги медикам та рятувальникам 
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про передачу Україні нових 
машин швидкої допомоги, пожежних машини та надання фінансування для експертів у 
сфері охорони здоров’я. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/bilshe-9-tisyach-gromadyan-ta-predstavnikiv-biznes/ 
Більше 9 тисяч громадян та представників бізнесу підтримали Україну, придбавши 
військові ОВДП 
Міністерство фінансів із початку повномасштабного нападу Росії на Україну провело 20 
аукціонів із продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету близько 
36,6 млрд грн, 93,8 млн дол. США та 176,5 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію 
Національного банку України. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/260422-nbu-perekazav-zi-specrahunku-na-dopomogu-zsu-154-mlrd-
grn 
НБУ переказав зі спецрахунку на допомогу ЗСУ 15,4 млрд грн 
Національний банк України (НБУ) перерахував на допомогу українським військовим 15,4 
млрд грн в еквіваленті, залишок на спеціальному рахунку становив 94 млн грн. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ponad-3-mlrd-yevro-vivedeno-z-ukrayini-pid-chas-vi/ 
Понад 3 млрд євро виведено з України під час війни 
22 квітня 2022 року, за ініціативи Директора Бюро економічної безпеки України Вадима 
Мельника проведено першу робочу он-лайн зустріч з представниками митних органів 
сусідніх європейських країн (Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови). Про це 
повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159280 
Україна наблизилася до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками 
Наша країна отримала офіційний статус в ENTSO-E. 26 квітня у Варшаві відбулось 
підписання угоди про надання НЕК «Укренерго» статусу члена-спостерігача ENTSO-E, 
європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Про це заявив міністр 
енергетики України Герман Галущенко. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165924/ 
Поранених жителів Маріуполя лікуватимуть у Польщі 
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова прийняти на лікування 
поранених та хворих мирних жителів Маріуполя Донецької області. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159311 
Об'єднавши зусилля з місцевим бізнесом, волонтери допомагають рятувати життя 
Представники парламентських комітетів активно працюють в тилу та забезпечують наших 
героїв всім необхідним. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/270422-yes-pryzupynyaye-diyu-vviznogo-myta-dlya-ukrayiny 
ЄС призупиняє дію ввізного мита для України 
Єврокомісія (ЄК) запропонувала призупинити на один рік стягнення ввізного мита на весь 
український експорт до Євросоюзу, повідомляється у середу в комюніке ЄК. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/avstraliya-vidpravit-v-ukrayinu-gaubici-ta-boyepri/ 
Австралія відправить в Україну гаубиці та боєприпаси 
Уряд Австралії на запит США та України відправить Києву чергову військову та 
гуманітарну допомогу у вигляді шести гаубиць, боєприпасів, гуманітарки та 
енергетичного вугілля. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159364 
Посольство Австрії повернулося до Києва 
Австрія повернула своє посольство до столиці України після того, як евакуювала його у 
зв’язку з війною. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165928/ 
З України депортували до Росії понад мільйон українців 
Урядовці РФ стверджують, що вже "евакуювали" на свою територію та до ОРДЛО понад 
мільйон громадян України від початку війни і донині 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/270422-u-dnipri-bomboshovyshcha-obladnuyut-bezkoshtovnym-
internetom 
У Дніпрі бомбосховища обладнують безкоштовним інтернетом 
Від початку війни у Дніпрі мобільний оператор-компанія «Київстар» обладнав 22 
бомбосховища безкоштовним інтернетом. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/minagropolitiki-pidgotuvalo-rekomendaciyi-yak-v-um/ 
Мінагрополітики підготувало рекомендації, як в умовах воєнного стану діяти 
пасічникам 
Україна належить до п’ятірки світових експортерів меду. Пасіки до війни були 
зареєстровані в кожній області нашої держави – їх налічувалося понад 45 тис. 
Бджолосімей – більш ніж 2 млн. Війна порушила плани бджолярів, але незважаючи на неї, 
наразі активно триває підготовка до сезону медозбору. Про це повідомляє Урядовий 
портал. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165915/ 
Українцям виплатять кошти за зруйноване або пошкоджене житло 
Держава виплатить громадянам компенсації, у яких внаслідок російської агресіі, житло 
виявилося знищене або пошкоджене. При чому оплату отримають щонайбільше за 150м2. 
Вартість 1 м2 площі рахуватимуть за методикою, яку розробить Кабінет Міністрів. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-pidtrimav-zakonoproekt-pro-deregulyaciyu-ved/ 
Уряд підтримав законопроект про дерегуляцію ведення бізнесу в Україні 
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Законопроектом пропонується на законодавчому рівні закріпити право на ведення 
господарської діяльності в період воєнного (надзвичайного) стану без оформлення 
дозволу, а шляхом подання декларації до відповідних органів влади. Зробити це буде 
можливо, незалежно від місцезнаходження та місця провадження діяльності суб'єкта 
господарювання. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165912/ 
Статус ТПО: хто не отримає гроші у травні 
Усі внутрішні переселенці за березень-квітень отримали допомогу розміром 2000 гривень. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/v-ukrayini-zapuskayut-mobilni-centri-adminposlug/ 
В Україні запускають мобільні центри адмінпослуг 
Громадам пілотних областей передадуть портативне обладнання для надання 
адміністративних послуг поза межами ЦНАП. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165909/ 
Гаубиці та боєприпаси до них Австралія надає Україні 
Австралійський уряд передає уряду України шість легких буксируваних гаубиць M777 
калібру 155 мм та боєприпаси до них. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/premyer-ministri-ukrayini-ta-rumuniyi-obgovorili-m/ 
Прем’єр-міністри України та Румунії обговорили можливості розширення 
експортних коридорів 
Підтримку постраждалих від війни людей, економічну безпеку та відновлення України 
обговорили в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Румунії 
Ніколає Чуке. На зустрічі також були присутні Спікер Парламенту Румунії Марчел 
Чолаку й Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/270422-v-ukrayinu-prybuv-gensek-oon 
В Україну прибув генсек ООН 
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув із візитом в Україну. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-vnis-zmini-do-poryadku-obchislennya-serednoy/ 
Уряд вніс зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати 
Уряд вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, врахувавши 
особливості воєнного часу. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159443 
Першачки воєнного часу: при зарахуванні до шкіл документи прийматимуть онлайн 
Другого травня у столиці стартує прийом заяв про зарахування дітей до перших класів. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165946/ 
Як вносити до реєстру дані загиблих під час війни тварин 
Чимало фермерських господарств зазнали значних руйнувань та втратили худобу під час 
воєнних дій в Україні внаслідок навмисних ворожих обстрілів. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-generalnyy-sekretar-oon-prybuv-v-ukrayinu-dlya-zustrichi-
z-prezydentom-zelenskym 
Генеральний секретар ООН прибув в Україну для зустрічі з президентом Зеленським 
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер, 28 квітня, має зустрітися з 
президентом України Володимиром Зеленським. До цього Гутерреш у Росії зустрівся з 
президентом РФ Володимиром Путіним. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/soyuzniki-po-nato-vzhe-nadali-ukrayini-vijskovu-do/ 
Союзники по НАТО вже надали Україні військову допомогу на $8 мільярдів 
На сьогодні НАТО та союзники по Альянсу надали Україні військову допомогу на суму 
близько 8 мільярдів доларів і будуть збільшувати обсяги постачання. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159452 
ВООЗ: Через війну в Україні тимчасово зупинився процес імунізації 
Через війну в Україні зупинився процес імунізації населення, що може загальмувати роки 
прогресу в боротьбі з хворобами в Україні, від яких може врятувати вакцина. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165939/ 
Бундестаг нарешті схвалив надання Україні важкого озброєння 
У Німецькому Бундестазі в четвер, 28 квітня, схвалили поставку зброї в Україну. Як 
інформує УМ, про це 28 квітня повідомили видання Spiegel та DW. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-vorog-naroshchuye-tempy-provedennya-nastupu-ta-
zdiysnyuye-vognevyy-vplyv-mayzhe-na-vsih 
Ворог нарощує темпи проведення наступу та здійснює вогневий вплив майже на всіх 
напрямках, - Генштаб ЗСУ 
Агресор продовжує нарощувати темпи проведення наступів та надавати вогневого впливу 
майже на всіх напрямках. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-ta-yes-aktivizuvali-pidgotovku-do-pidpisa/ 
Україна та ЄС активізували підготовку до підписання «промислового безвізу» 
Заступник Міністра економіки України Олександра Грибана, виконувач обов’язків Голови 
Представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло та торговий менеджер 
Представництва Європейського Союзу в Україні Анне Берсіо провели зустріч, під час якої 
обговорили подальші кроки щодо укладення Угоди АСАА. Про це повідомляє Урядовий 
портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-vooz-zaklykaye-zapobigty-spalahu-koru-cherez-viynu-v-
ukrayini-ta-nyzkyy-riven 
ВООЗ закликає запобігти спалаху кору через війну в Україні та низький рівень 
вакцинації 
За останніми даними, 85% дітей, які підпадають під планову вакцинацію, отримали першу 
дозу вакцини проти кору у 2020 році. Оскільки війна в Україні призводить до серйозних 
збоїв в українській системі охорони здоров'я, включаючи рутинну імунізацію, ВООЗ дуже 
стурбована потенційним спалахом кору, який може мати руйнівні наслідки для здоров'я. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159466 
Бундестаг схвалив постачання Україні зброї 
Парламент Німеччини більшістю голосів схвалив пропозицію про постачання зброї 
Україні, в тому числі важкого озброєння. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165938/ 
У МОЗ пояснили як отримати медичну допомогу у воєнний час 
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Як отримати допомогу лікаря в умовах війни пояснили в Міністерстві охорони здоров'я й 
підготували відповідну інструкцію. Як інформує УМ, про це 28 квітня в Телеграмі 
розповіло МОЗ. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-parlament-nimechchyny-shvalyv-postachannya-vazhkogo-
ozbroyennya-dlya-ukrayiny 
Парламент Німеччини схвалив постачання важкого озброєння для України 
Парламент Німеччини проголосував за надання Україні важких німецьких озброєнь. 
Пропозицію підтримали правляча коаліція і найбільший опозиційний блок ХДС/ХСС. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/nimeckij-bundestag-shvaliv-nadannya-ukrayini-vazhk/ 
Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння 
Німецький Бундестаг схвалив у четвер надання Україні важкого озброєння. За це 
проголосували 586 із 693 присутніх депутатів із правлячої коаліції та опозиційного блоку 
консерваторів, 100 були проти, семеро утрималися, передає кореспондент Укрінформу. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159480 
В умовах воєнного стану особи без постійного місця проживання отримують 
соціальні послуги 
Заклади для бездомних осіб працюють в інтенсивному режимі, зокрема, долучилися до 
надання допомоги та послуг внутрішньо переміщеним особам. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-sytuaciya-z-covid-19-v-ukrayini-stabilizuvalasya-lyashko 
Ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася – Ляшко 
В Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусної інфекції. На початку 
лютого у лікарнях було 40 тисяч пацієнтів, нині — 1200. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/oleg-nemchinov-pislya-zavershennya-vijni-derzhsluz/ 
Олег Немчінов: «Після завершення війни держслужба вже не буде такою, як раніше» 
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що після завершення війни державна 
служба вже не буде такою, якою була раніше. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-ponad-milyon-gromadyan-ukrayiny-vyvezly-do-rf-bez-
uchasti-ukrayinskoyi-vlady 
Понад мільйон громадян України вивезли до рф "без участі української влади" 
Росія вивезла примусово понад один мільйон громадян України "без участі української 
влади". Про це заявив начальник Наццентру управління обороною РФ Михайло Мізинцев, 
передає РИА Новости. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159514 
Мінсоцполітики розробило проект Положення про діяльність дитячих кімнат в 
установах та організаціях 
Військові дії, спричинені збройною агресією російської федерації, призвели до 
переміщення всередині держави значної кількості осіб, які змушені були покинути свої 
домівки в пошуках безпечного місця перебування. Переважна більшість цих осіб – жінки 
та діти. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165932/ 
Київський симфонічний оркестр у європейському турі відкрив «культурний фронт» 
У європейський тур вирушив Kyiv Symphony Orchestra для того, щоб представляти 
потужний голос України у всьому світі. Перший концерт відбувся 21 квітня у філармонії 
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Варшави, яка зустріла музикантів аншлагом та оваціями. Як інформує УМ, про це 
повідомили організатори туру. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-ukrayinsku-viyskovu-tehniku-remontuvatymut-u-bolgariyi-
zelenskyy 
Українську військову техніку ремонтуватимуть у Болгарії, - Зеленський 
Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром 
Болгарії Кирилом Петковим заявив про досягнення домовленостей між сторонами щодо 
ремонту української військової техніки у Болгарії. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/zastupnik-ministra-osviti-i-nauki-obgovorila-z-ita/ 
Заступник Міністра освіти і науки обговорила з італійським колегою організацію 
пунктів складання НМТ, навчання біженців 
26 квітня 2022 року в Міністерстві освіти Італійської Республіки відбулася зустріч 
Міністра Патріціо Б’янкі з заступником Міністра освіти і науки України Вірою Роговою, 
яка в складі моніторингової групи Уряду України відвідала ряд європейських країн. Про 
це повыдомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159523 
Україна отримає від Японії кредит у розмірі 100 млн дол. США та грант 2,3 млн дол. 
США 
Сьогодні, 28 квітня 2022 року, підписано Угоду між Урядом України та Урядом Японії 
щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку 
в сфері надзвичайного економічного відновлення та гранту на зміцнення системи охорони 
здоров'я та медицини в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/280422-uryad-nimechchyny-prodovzhyt-postachaty-zbroyu-
ukrayini-sholc 
Уряд Німеччини продовжить постачати зброю Україні, – Шольц 
Федеральний уряд Німеччини продовжить курс на постачання зброї Україні, заявив 
канцлер Німеччини Олаф Шольц. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159526 
Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз для України 
Востаннє програма діяла під час Другої світової війни, коли американська військова 
допомога вирушала супротивникам нацистської Німеччини. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159528 
МАГАТЕ: Польоти ракет над атомними станціями в Україні можуть обернутися 
аварією 
Йдеться не лише про питання ядерної безпеки, захисту чи гарантій, а й про питання 
глибоких політичних наслідків. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165960/ 
Сусіди з Польщі передали важке озброєння 
Понад 200 пострадянських танків T-72 Польща передала Україні для боротьби з 
російським окупантом. Такої кількості техніки достатньо, щоб оснастити дві танкові 
бригади. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/290422-v-ukrayinu-dostavyly-sonyachni-batareyi-tesla-powerwall 
В Україну доставили сонячні батареї Tesla Powerwall 
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Ілон Маск, окрім станцій супутникового інтернету Starlink, 29 квітня передав Україні 
сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/vidpovidi-na-najposhirenishi-pitannya-shodo-dopomo/ 
Відповіді на найпоширеніші питання щодо допомоги для ВПО та єПідтримки 
Міністерство цифрової трансформації підготувало відповіді на найпоширеніші запитання 
щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам та єПідтримки, які ставлять у соціальних 
мережах. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159529 
ОБСЄ закриває Спеціальну моніторингову місію в Україні, що діяла з 2014 року 
Голова і генеральний секретар ОБСЄ оголосили про закриття Спеціальної моніторингової 
місії в Україні. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165961/ 
«Південь» нарешті отримав ЗРК С-300 від країн-партнерів 
Зенітні ракетні війська повітряного командування «Південь» отримали зенітний ракетний 
комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилив протиповітряну оборону в 
південному регіоні. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/290422-data-centr-pryvatbanku-perenesly-do-yevropy-cherez-
voyenni-diyi-v-ukrayini 
Дата-центр ПриватБанку перенесли до Європи через воєнні дії в Україні 
ПриватБанк переніс свій дата-центр до Європи, щоб захистити дані на тлі воєнних дій в 
Україні. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/poryadok-reyestraciyi-novonarodzhenih-ukrayinciv-z/ 
Порядок реєстрації новонароджених українців за кордоном 
Багато українців у зв’язку зі збройною агресією російської федерації були змушені 
залишити Україну. При цьому за кордоном нашим громадянам доводиться вирішувати 
чимало юридичних питань, серед яких і реєстрація народження дітей. Про це повідомляє 
Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159583 
В порту Румунії завантажили перше судно для експорту української кукурудзи 
Україна домовилась з Румунією про можливість відправки своєї агропродукції через 
румунський морський порт Констанца 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/290422-posol-velykoyi-brytaniyi-v-ukrayini-melinda-simmons-
povernulasya-do-kyyeva 
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва 
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва. Про це вона 
повідомила у Твіттері, передає Укрінформ. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/dmitro-kuleba-ukrayina-prosit-partneriv-viznachiti/ 
Дмитро Кулеба «Україна просить партнерів визначитися з гарантіями безпеки для 
нашої держави» 
Україна просить міжнародних партнерів вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати 
нашій країні у разі будь-якої агресії в майбутньому. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159587 
Україна отримала грант на 88,5 млн євро з Цільового фонду Світового банку 
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Грантові кошти підуть на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних 
видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримку внутрішньо переміщених осіб. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/290422-deficyt-naftoproduktiv-bude-likvidovano-za-tyzhden-za-
neznachnogo-yih-podorozhchannya 
Дефіцит нафтопродуктів буде ліквідовано за тиждень за незначного їх подорожчання, 
– перший віцепрем'єр 
Відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України, що утворився цього 
тижня, пов'язаний із руйнівними ударами ворога протягом останніх трьох тижнів по 
паливній інфраструктурі України, проте цей дефіцит буде ліквідовано протягом тижня, 
заявила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ministri-kulturi-ukrayini-litvi-ta-polshi-pidtrimu/ 
Міністри культури України, Литви та Польщі підтримують оцифровку культурної 
спадщини України 
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченкопровів онлайн-зустріч, у 
якій взяли участь Віце-прем'єр-міністр, Міністр культури та національної спадщини 
Республіки Польща Пьотр Глинський (Piotr Gliński) та Міністр культури Литовської 
Республіки Сімонас Кайрис (Simonas Kairys). Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159630 
Посольство Азербайджану повернулося до Києва 
З 29 квітня в українській столиці відновило роботу Посольство Азербайджанської 
Республіки. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ministr-ekonomiki-predstavila-dorozhnyu-kartu-ekon/ 
Міністр економіки представила «дорожню карту» економічного відновлення 
України 
Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час 
міжнародної конференції «Після війни: переосмислення майбутнього громадянського 
суспільства» представила принципи плану економічного відновлення України, над яким 
працюють Уряд, Міністерство економіки, провідні експерти та бізнес-асоціації. 
Розробники цієї «дорожньої карти» готові залучати громадський сектор до формування 
документу. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159632 
Посол Великої Британії повернулася до Києва 
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що повернулася до Києва. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/290422-ciny-na-gaz-dlya-naselennya-ukrayiny-zalyshayutsya-bez-
zmin-premyer 
Ціни на газ для населення України залишаються без змін, – прем'єр 
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо збереження цін на газ для населення на 
нинішньому рівні, а також пільг для важливих для обороноздатності підприємств, 
повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-prijnyav-rishennya-yakim-udoskonaliv-realiza/ 
Уряд прийняв рішення, яким удосконалив реалізацію програми «Прихисток» 
Уряд прийняв рішення, яке дозволить державі більш ефективно реалізувати соціальну 
програму «Прихисток». Йдеться про внесення змін до Порядку компенсації витрат за 
тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 
стану. Відповідний проект постанови, розроблений Мінрегіоном, прийнято на засіданні 
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Кабінету Міністрів України 29 квітня. Про це повідомив Міністр розвитку громад та 
територій Олексій Чернишов. Про це повідомляє Урядовий портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159639 
Перші шість евакуйованих підприємств Луганщини відновили свою діяльність у 
безпечних регіонах 
Тепер їхні потужності розміщені у Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, 
Хмельницькій та Дніпропетровській областях. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/290422-v-ukrayini-pislya-viyny-vidbudetsya-perepys-naselennya 
В Україні після війни відбудеться перепис населення 
Після закінчення війни і завершення слідчих дій в Україні відбудеться перепис населення, 
зокрема для уточнення кількості загиблих і/або зниклих безвісти людей та їх пошуку, 
сказав президент України Володимир Зеленський. 
 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/protyagom-tizhnya-pitannya-deficitu-palnogo-na-azs/ 
Протягом тижня питання дефіциту пального на АЗС має вирішитися 
Міністерство економіки та Міністерство енергетики проводять постійні консультації з 
паливними компаніями, аби розв’язати проблему з пальним. Про це зазначив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 квітня. Про це повідомляє Урядовий 
портал. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159623 
Cоціальні послуги під час воєнного стану 
Власне сутність соціальних послуг полягає в тому, що вони надаються людям, які 
опинились у біді та не можуть самостійно з цим впоратись. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159660 
Діти, які перемістились всередині країни без супроводу батьків, зможуть отримати 
допомогу на проживання 
Мінсоцполітики повідомило, що уряд ухвалив рішення, яке забезпечує виплату допомоги 
на проживання в розмірі 3 000 гривень на місяць дітям, які є внутрішньо переміщеними 
особами і перемістились без супроводу законного представника. Рішення враховує різні 
форми влаштування та догляду за дітьми. 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165981/ 
Виставу «Погані дороги» за п’єсою Ворожбит побачать у Європі 
Столичний Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра везе до Європи виставу-
лауреатку Шевченківської премії-2022 – «Погані дороги». 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300422-polshcha-nadast-ukrayini-televiziyne-ta-radiomovne-
obladnannya 
Польща надасть Україні телевізійне та радіомовне обладнання 
Україна та Польща підписали угоду про постачання необхідного обладнання для 
відновлення системи передавачів теле- та радіомовлення, зруйнованих російськими 
загарбниками. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159661 
Про міжнародну співпрацю щодо захисту прав переміщених українських громадян 
та допомоги постраждалим в Україні 
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, взяла участь у другому засіданні 
робочої групи щодо захисту громадян України, які перебувають на території держав — 
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членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи. Засідання відбулося за участю 
Спеціальної представниці Генерального секретаря Ради Європи з питань міграції та 
біженців Лейли Кайачик 
 
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/165997/ 
Поминальні дні: ДСНС закликає українців бути пильними 
Традиційно після Великодня християни вшановують пам’ять померлих родичів та 
близьких, відвідуючи кладовища. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300422-polski-avtozapravni-kompaniyi-mozhut-zayty-na-
ukrayinskyy-rynok-zelenskyy 
Польські автозаправні компанії можуть зайти на український ринок – Зеленський 
Польські компанії зацікавлені у виході на українських й ринок. Вже відбулися переговори 
на найвищому державному та урядовому рівнях. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159709 
В Естонії вже змогли працевлаштуватися майже 25 відсотків українських біженців 
від війни 
Охочих працювати - уп’ятеро більше. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300422-ukrzaliznycya-pryzupynyla-prodazh-elektronnyh-kvytkiv-
ta-servisy-pidtrymky 
"Укрзалізниця" призупинила продаж електронних квитків та сервіси підтримки 
Акціонерне товариство "Укрзалізниця" тимчасово призупиняє продаж електронних 
квитків та роботу сервісів підтримки. 
 
http://www.golos.com.ua/news/159718 
Чехія допомагає українським біженцям отримати працевлаштування та соціально-
медичні послуги 
Чехія активно допомагає Україні у мілітарному та гуманітарному планах. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300422-ryga-peredala-kyyevu-11-suchasnyh-avtobusiv-i-
gumanitarnu-dopomogu 
Рига передала Києву 11 сучасних автобусів і гуманітарну допомогу 
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією мерії Риги на чолі з віце-мером 
латвійської столиці Едвардсом Смілтенсом, яка прибула, щоб передати Києву 11 сучасних 
автобусів та гуманітарну допомогу. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/166000/ 
Зеленський зустрівся зі спікеркою палати представників Конгресу США 
В Києві проходить зустріч президента України Володимир Зеленський проводить зустріч 
зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300422-status-bezrobitnogo-vidteper-mozhna-otrymaty-cherez-diyu 
Статус безробітного відтепер можна отримати через «Дію» 
Уряд спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, що втратили роботу 
під час воєнного стану, тому відтепер стати на облік по безробіттю можна за спрощеною 
процедурою. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300422-z-azovstali-evakuyuvaly-20-cyvilnyh-zastupnyk-
komandyra-azovu 
З "Азовсталі" евакуювали 20 цивільних, - заступник командира "Азову" 
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З розбитого внаслідок російських обстрілів металургійного комбінату «Азовсталь» у 
Маріуполі евакуювали 20 цивільних - жінок і дітей. 
 
https://day.kyiv.ua/uk/news/300422-ukrayina-zaproponuvala-pekinu-staty-odnym-iz-garantiv-
bezpeky-kuleba 
Україна запропонувала Пекіну стати одним із гарантів безпеки, - Кулеба 
Україна сподівається на гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, зокрема 
від Китаю. 
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