
https://www.youtube.com/watch?v=LT1U9iEqvnQ 
Термінове звернення В. Зеленського (24.02.2022) 
Виступ Президента України до української нації. Дзвінок у Кремль та миротворча місія 
ООН. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257864443193308?_rdr 
Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України 
Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні 
обстріли. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aa68ZARZc-A 
Володимир Зеленський: ми вводимо воєнний стан 
Президент України анонсував запровадження воєнного стану по всій території України. 
 
https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1496742343344635905 
Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні, Верховна Рада 
його затвердила 
Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257889589857460?_rdr 
Глава держави провів термінову нараду у зв’язку з початком Росією військової операції 
проти України 
Нарада з керівництвом уряду, представниками оборонного сектору та економічного блоку. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/257931703186582/ 
Оперативна інформація станом на 10:30 
Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави. 
 
https://twitter.com/APUkraine/status/1496797336067993600 
Президент: Армія та національна солідарність – головна опора української  
державності 
Заява Володимира Зеленського під час брифінгу в Офісі Глави держави. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/258055169840902/ 
Оперативна інформація станом на 14:00 
З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування 
противника. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/900361373993279/ 
Оперативна інформація станом на 20:00 
Росія продовжує ведення повномасштабної агресії проти України.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/258421829804236/ 
Указ Президента України №69/2022 
Про загальну мобілізацію. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=258430226470063&id=100069092624537&_rdr 
Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний 
Триває 19-та година нашого спротиву широкомасштабному російському вторгненню.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=MielzOCevTI&t=6s 
Звернення В. Зеленського (25.02.2022) 
Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу України в ніч після першого 
дня війни з Росією. 
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/258795543100198/ 
Оперативна інформація станом на 10:00 25.02.2022 
Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України 
 
https://www.youtube.com/watch?v=roVeQegO8bo 
Звернення Президента України 
Вторгнення Росії в Україну – це початок війни проти Європи. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=259347159711703&id=100069092624537&m_en
tstream_source=timeline&_rdr 
Звернення Президента України ввечері другого дня масштабної війни 
Наша головна мета – закінчення цієї бійні. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=259676363012116&id=100069092624537&m_en
tstream_source=permalink&_rdr 
Оперативна інформація станом на 11:00 26.02.2022 
Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, “демілітаризація” і 
“денаціоналізація” України... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FH8aZTB4eCg 
Брифінг прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 26.02.2022 
Ситуація щодо російського вторгнення. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/260351276277958 
Міністр оборони України Резніков Олексій 
72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ad_UuUtclRI 
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі 
«Зробіть правильний вибір – це головний вибір вашого життя». 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/260602102919542?_rdr 
Оперативна інформація станом на 13:00 27.02.2022  
Триває повітряно-наступальна операція, в ході якої ворог продовжує обстріли військової та 
цивільної інфраструктури. 
 
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/260936159552803/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 
Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію 
спецпризначенців на території Республіки Білорусь.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=BjwEw-g2Tfo 
Оперативна інформація станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення 
Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, 
заставляючи ворога відмовлятися від наступу. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ViVTqa1rM-M 
Звернення Президента України (28.02.2022) 
«Наша позиція - безумовний захист національної державності». 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/261439192835833/ 
Стосовно дій РФ біля острова Зміїний 
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Незаконне захоплення цивільного судна - некомбатанта, що не здійснювали жодного 
військового завдання, є порушенням правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного 
права. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/261727296140356/ 
Оперативна інформація станом на 20:00 28.02.2022  
Упродовж дня війська агресора здійснювали перегрупування та накопичення бронетехніки і 
ракетно-артилерійського озброєння на визначених напрямках. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/261976762782076 
Оперативна інформація станом на 06:00 01.03.2022 
З початку доби противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові 
удари з повітря. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p2BbsOZWLHI 
Звернення Президента України Володимира Зеленського (01.03.2022) 
Обстріл Харкова, оборона Києва, подвиг лікарів. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/262434586069627/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 01.03.2022 
Українська нація чинить потужний спротив.  
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=262595106053575&id=100069092624537&_rdr 
Оперативна інформація станом на 24:00 01.03.2022 
Угруповання ЗСУ здійснюють оборону визначених рубежів та наносять противнику 
нищівної поразки на всіх напрямках. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9v1mu30LkME 
Звернення Президента України Володимира Зеленського (02.03.2022) 
Бабин Яр, Європарламент, антивоєнна коаліція. 
 
https://twitter.com/DefenceU/status/1498980130882048003 
Оперативна інформація станом на 12:00 02.03.2022 
Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V0-e2dXbDog 
Звернення Президента України Володимира Зеленського (03.03.2022) 
Окупанти відступають, Росія прогинається. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/268075892171537/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 03.03.2022 
Триває восьма доба героїчного протистояння Українськго народу російському воєнному 
вторгненню. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M2zMH38oTjM 
Ракетный удар по жилому массиву Чернигова 
Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре 
города. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263757872603965?_rdr 
Оперативна інформація станом на 12:00 03.03.2022 
Діючи підступно окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого 
щита, беручи заручників. 
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https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1499372119192489989 
3 березня 2022 року у Верховній Раді України відбулося пленарне засідання 
Прийнято 14 законів та одну постанову. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264313929215026 
Оперативна інформація станом на 06:00 04.03.2022 
Почалася дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному 
вторгненню. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_utGN6Zd_RA 
Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи, – звернення 
Зеленського 
Президент України Володимир Зеленський у черговому зверненні звернув увагу атаки 
окупантів на Запорізьку АЕС, що могла призвести нової катастрофи не лише України, а й 
Європи. 
 
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/264770575836028/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 04.03.2022 
Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в 
блокованих ним населених пунктах. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=egVzcpyAR-E 
Оперативна інформація станом на 24:00 04.03.2022 щодо російського вторгнення 
Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та 
застосовує високоточну зброю. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=265132955799790&id=100069092624537&_rdr 
Оперативна інформація станом на 06:00 05.03.2022 
Збройними Силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі 
бої зі звільнення Українських міст від російських окупантів. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265782555734830/ 
Оперативна інформація станом на 24:00 05.03.2022 
Завершилася десята доба героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wm1DwWiOVgc 
Украинцы не отступают, не сдаются — обращение Президента Владимира Зеленского 
«Мы все вместе выдержали удар. Мы все вместе отстроим нашу страну». 
 
https://www.youtube.com/watch?v=42-4UmpRitg 
Звернення Президента України Володимира Зеленського (06.03.2022) 
«Ми боремось уже 11 днів. За свободу. За державу. Ми вистояли». 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7EXthNgzkZw 
Брифінг Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля (06.03.2022) 
Економіка воєнного стану. Російські окупаційні війська несуть суттєві втрати 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wSEiF4T7YHM 
Брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (06.03.2022) 
Тиск на Росію, Україна-ЄС. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3zQT2li3cKc 
Замість Прощеного буде Судний день - звернення Президента України Володимира 
Зеленського  
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Президент Володимир Зеленський засудив реакцію Заходу на анонсований Росією на 
понеділок обстріл підприємств оборонного комплексу України та зазначив, що така 
зухвалість агресора означає, що вже введених санкцій недостатньо. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266469205666165/ 
Оперативна інформація станом на 24:00 06.03.2022 
Кінцевої мети протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбники не досягли. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=266624555650630&id=100069092624537&_rdr 
Оперативна інформація станом на 06:00 07.03.2022 
Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для 
нанесення авіаударів по Україні. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oZKvUVNGRaw 
Звернення президента України (07.03.2022)  
Санкції проти РФ, відновлення країни. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266840212295731/ 
Оперативна інформація станом на 12:00 07.03.2022 
На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-
поліцейський режим за допомогою неприхованого терору спрямованого на місцеве 
населення. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/267024028944016/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 07.03.2022 
Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/267245612255191/?d=n&_rdr 
Оперативна інформація станом на 24:00 07.03.2022  
Протягом доби противником здійснювалось перегрупування для організації штурму Києва. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oxkeXy2wtXY 
Звернення президента України (08.03.2022)  
«13 днів, коли ми чуємо обіцянки».  
 
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/271490805163379 
Оперативна інформація станом на 12:00 08.03.2022 
Зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до 
можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/271673128478480/?d=n 
Оперативна інформація станом на 18:00 08.03.2022 
Триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268038475509238/ 
Оперативна інформація станом на 24:00 08.03.2022 
Протягом доби противник знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, 
ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zQjZIuImCrA 
Оперативна інформація станом на 06:00 09.03.2022 щодо російського вторгнення 
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Розпочато чотирнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ESHBd1Z35_c 
Звернення президента України – 14 день нашої оборони, захисту та єднання (09.03.2022)  
Володимир Зеленський звернувся до українців, світової спільноти та російських військових. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268658365447249/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 09.03.2022 
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної 
та Північної операційних зон. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268866462093106?_rdr 
Оперативна інформація станом на 24:00 09.03.2022 
Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил 
РФ на всіх напрямках. 
 
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/269017235411362/?_rdr 
Оперативна інформація станом на 06:00 10.03.2022 
Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно 
збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3xfswKtTMMs 
Звернення Президента України Володимира Зеленського у 15-й день війни (10.03.2022) 
Завдяки нашим людям, ми не стали рабами і ніколи не станемо - Зеленський 
 
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/273086138337179 
Оперативна інформація станом на 24:00 10.03.2022 
Протягом дня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pY_42OpRRaw 
Я батько двох дітей. Ніякої хімічної зброї на моїй землі не розробляли — Зеленський 
Терор в Маріуполі, загроза хіматаки проти України. 
 
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/269688042010948/?_rdr 
Оперативна інформація станом на 06:00 11.03.2022 
Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести 
годин не відбулося. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269933778653041/ 
Оперативна інформація станом на 12:00 11.03.2022 
Триває формування резервів противника та перекидання їх до районів ведення бойових дій 
на території України. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/270223781957374/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 11.03.2022 
Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть 
бойові дії. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pc91qtD4UGI 
Промова Володимира Зеленського перед польським Сеймом 
Володимир Зеленський виступив перед польським Сеймом, подякував за допомого та теплий 
прийом громадян, які евакуювалися з України. 
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/270374021942350/ 
Оперативна інформація станом на 24:00 11.03.2022 
Підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у 
військову операцію проти України на боці Росії. 
 
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/270528335260252/?_rdr 
Оперативна інформація станом на 06:00 12.03.2022 
Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на 
території України, втратила боєздатність. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/274055831573543/?d=n 
Оперативна інформація станом на 12:00 12.03.2022 
Не досягнувши поставлених цілей, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах 
критичної інфраструктури. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VGC7OVJ3PKE 
Звернення президента України (12.03.2022)  
17-й день війни. Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів з 
вимогою сприяти звільненню з полону мера Мелітополя. Також він подякував мешканцям 
Мелітополя за їхній супротив. 
 
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/274241484888311 
Оперативна інформація станом на 18:00 12.03.2022 
Майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше 
захоплених рубежах, але значного успіху не мають. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/274398458205947/?d=n 
Оперативна інформація станом на 24:00 12.03.2022 
Окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній 
більшості напрямків зупинені. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oTnVvCh6JtI 
«Вони хочуть ХНР» 
Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили, немає такого духу – В. 
Зеленський. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271292168517202/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 13.03.2022 
Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/274726628173130/?d=n 
Оперативна інформація станом на 12:00 13.03.2022 щодо російського вторгнення 
Ворогом проводиться повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території 
України. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wCyJCAfAGTY 
Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України у шпиталі 
Президент відвідав військовослужбовців поранених у Гостомелі, Ірпіні та на інших позиціях. 
Захисники України, а також медичний персонал лікарні отримали державні нагороди з рук 
президента. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271665908479828/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 13.03.2022 
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Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського 
узбережжя держави. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271764745136611 
Головнокомандувач ЗСУ гeнерал Валерій Залужний 
Противник несе серйозні втрати в особовому складі і техніці. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=271814665131619&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 24:00 13.03.2022 
Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від “відряджень в 
Україну” для участі в бойових діях. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271993128447106?amp%3B__tn__=%2CO%2C
P-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 14.03.2022 
Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих 
рубежах. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x4w8LlY3vP4 
Уламки ракети впали у Подільському районі Києва 
Уламки збитої ракети впали і вибухнули біля житлових будинків у Подільському районі 
Києва. 
 
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/272216235091462/ 
Оперативна інформація станом на 12:00 14.03.2022 
Російські окупаційні війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва 
російської федерації, продовжують наступальну операцію проти України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=328910642610457&set=a.290337743134414 
Посилення економічних санкцій проти агресора та необхідність їх дотримання 
Міністерство інфраструктури України закликає всіх судновласників та судноплавні компанії, 
судна яких плавають під прапором України або інших країн… 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272374668408952?_rdr 
Оперативна інформація станом на 18:00 14.03.2022 
Головна мета ведення бойових дій на території нашої Держави ворогом не досягнута. 
 
https://www.facebook.com/ntudp/posts/4413095138789976/ 
Спілка ректорів України  
12 березня 2022 року прийнято важливі рішення щодо ситуації у вищій школі та участі її 
представників у обороні держави під час воєнного стану. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272549558391463?_rdr 
Оперативна інформація станом на 24:00 14.03.2022 
За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на 
Харківському напрямку. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272694708376948 
Оперативна інформація станом на 06:00 15.03.2022 
За добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири 
вертольоти, один літак та винищувачем збито крилату ракету ворога. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=09tm2Pj2bJ8 
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Новий нічний обстріл. Київ, Харків, Чернігів та інші українські міста під ударом ракет 
окупантів 
У ніч із 14 на 15 березня російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по 
житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури в українських містах. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/276038148041978/?d=n 
Оперативна інформація станом на 12:00 15.03.2022 
Триває двадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному 
вторгненню. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dThu-L-3KGo 
Звернення Президента Володимира Зеленського  (15.03.2022) 
Володимир Зеленський заявив про обстріли Києва, інших міст України та жертви мирних 
мешканців, розповів про призначення нових керівників Київської ОВА та ООС.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273095601670192?_rdr 
Оперативна інформація станом на 18:00 15.03.2022 
Продовжується наступальна операція проти України. Противника зупинено. Не досягнувши 
мети у встановлені терміни, він несе втрати у живій силі та техніці. 
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=298283072411512&set=a.258589106380909 
Засідання Секторальної робочої групи «Освіта і наука» при МОН 
15 березня 2022 року, за участю Сергія Шкарлета відбулося надзвичайне засідання 
Секторальної робочої групи «Освіта і наука» при МОН для формування міжнародної коаліції 
на підтримку української освіти. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273253274987758/ 
Оперативна інформація станом на 24:00 15.03.2022 
Ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на 
територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що 
зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян 
іноземних держав. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273492081630544/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 16.03.2022 
Розпочалася двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу 
російському воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273677714945314 
Оперативна інформація станом на 12:00 16.03.2022 
Ворог намагається здійснювати переміщення додаткових резервів Східного воєнного округу. 
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=298857449020741&set=a.258589106380909 
Онлайн-зустріч: С. Шкарлет та П. Газдік 
Сьогодні, 16 березня 2022 року, Міністр освіти і науки України провів онлайн-зустріч з 
Міністром освіти, молоді та спорту Чеської Республіки паном Пе́тром Газдіком. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/276891404623319/?d=n 
Оперативна інформація станом на 18:00 16.03.2022 
Продовжується наступальна операція проти України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=299249005648252&set=a.258589106380909 
Нарада міністрів освіти Ради Європейського Союзу щодо підтримки України у сфері 
освіти і науки 
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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет звернувся до міністрів освіти Ради Європейського 
Союзу на нараді у форматі відеоконференції «Скоординована та солідарна європейська 
відповідь на війну в Україні у сфері освіти». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=299348988971587&set=a.258589106380909 
Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України «Про особливості акредитації 
освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах 
воєнного стану» 
Рішення уряду є створення правових передумов для видавання документів про вищу освіту 
випускникам закладів вищої освіти у 2022 році. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=273879878258431&set=a.229159252730494 
Указ Президента України №143/2022 
Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації проти України. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/277036907942102/?d=n 
Оперативна інформація станом на 24:00 16.03.2022 
Станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети 
наступальної операції. 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274264878219931/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 17.03.2022 
Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не 
зазнали. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/277359094576550/?d=n 
Оперативна інформація станом на 12:00 17.03.2022 
Російські терористичні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти 
України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=335404838625572&set=a.290275173138539 
Ситуація у Маріуполі (17.03.22) 
Ситуація у Маріуполі критична. Місто в блокаді вже 16 діб. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3Hq4Xp-5484 
Володимир Зеленський відвідав у лікарні людей, які потрапили під обстріл 
Президент України відвідав у лікарні родину, яка потрапила під обстріл під час евакуації з 
Ворзеля. 
 
https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1504510592480165895 
Оперативна інформація станом на 18:00 17.03.2022 
Окупаційні війська втратили наступальний потенціал та зупинені на всіх напрямках. 
Противник має значні проблеми з логістикою, продовжує нести втрати. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=335583695274353&set=a.290275173138539 
Італія допоможе у відновленні драмтеатру у Маріуполі 
Міністр культури Італії Даріо Франческіні заявив, що його країна готова відбудувати 
зруйнований Драматичний театр у Маріуполі. 
 
https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1504606645376237569 
Оперативна інформація станом на 24:00 17.03.2022 
Командування збройних сил російської федерації продовжує вживати заходів щодо 
поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. 
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274980681481684;?_rdr 
Оперативна інформація станом на 06:00 18.03.2022 
Ворог продовжує нести втрати. Має проблеми із забезпеченням підрозділів. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275202494792836 
Оперативна інформація станом на 12:00 18.03.2022 
Триває двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=332197762281745&set=a.290337743134414 
Зупинено повноваження Росії у Дунайській комісії 
Черговий наступ на країну-окупанта на дипломатичному фронті.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=r3o-hHForho 
Киев: остатки сбитой ракеты попали в жилой дом в Подольском районе 
Утром 18 марта загорелся жилой дом в Подольском районе Киева. В него попали остатки 
сбитой ракеты. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275463534766732/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 18.03.2022 
Підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців Російської Федерації від 
участі у бойових діях. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=300248262214993&set=a.258589106380909 
Онлайн-зустріч: С. Шкарлет та С. Кустец 
Сьогодні, 18 березня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет провів онлайн-
зустріч із Міністром освіти, науки та спорту Словенії пані Сімоною Кустец. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7Jyfs_I3gd8 
ЄС скоротить для України бюрократичні процеси зі вступу з років до тижнів або 
місяців — Зеленський 
Володимир Зеленський, під час чергового брифінгу, розповів про процедуру вступу України 
до Євросоюзу, а також про ситуацію на фронті, зокрема – про рятувальну операцію в 
драмтеатрі Маріуполя. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275612838085135/ 
Оперативна інформація станом на 24:00 18.03.2022 
Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі –тимчасово 
позбавили Україну виходу до Азовського моря. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/278588874453572/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 19.03.2022 
З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців 
збройних сил РФ та росгвардії.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276000071379745/ 
Оперативна інформація станом на 12:00 19.03.2022 
Російські окупаційні війська намагаються продовжувати стратегічну наступальну операцію 
проти України. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276303241349428?amp%3B__tn__=%2CO%2C
P-R 
Оперативна інформація станом на 18:00 19.03.2022 
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Захисники України надійно утримують рубежі оборони, зосередивши головні зусилля 
довкола стратегічно важливих міст. 
 
https://www.facebook.com/groups/proSokal/permalink/2126182870864080/ 
Папа Римський відвідав українських дітей у педіатричній лікарні Ватикана 
Нині там госпіталізовано 19 дітей. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=337178661781523&set=a.290275173138539 
План Маршалла №2 
У Польщі заговорили про відбудову України. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=276416378004781&id=100069092624537&m_en
tstream_source=timeline&_rdr 
Оперативна інформація станом на 24:00 19.03.2022 
Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, 
Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=omZMUK5jywI 
Легенди в Чорнобаївці, засідання РНБО 
Українська Чорнобаївка увійде в історію. Зверннення до народу Швейцарії. РНБО вирішила 
призупинила будь-яку політичну діяльність деяких партій на час воєнного стану. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/279255467720246/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 20.03.2022 
Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на 
поповненні поточних втрат. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=337510091748380&set=a.290275169805206 
Посилюємо енергетичний фронт!  
70 тис. тонн вугілля надасть Україні Австралія, – міністр енергетики України Герман 
Галущенко. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/279408867704906/?d=n 
Оперативна інформація станом на 12:00 20.03.2022 
Завдяки героїчному національному спротиву Росія не досягла своїх загарбницьких цілей в 
Україні. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=337599291739460&set=a.290275169805206 
МОЗ заборонило продаж та застосування білоруських лікарських засобів 
ВУкраїні заборонено застосування 39 лікарських засобів. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276964097950009 
Оперативна інформація станом на 18:00 20.03.2022 
Окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх 
напрямках. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=337846201714769&set=a.290275173138539 
На Чорнобильській АЕС виснажених працівників нарешті замінили  
20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та 
евакуювати 64 людей, які перебували на території окупованої станції.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=301513635421789&set=a.258589106380909 
Звернення Сергія Шкарлета 
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Сьогодні, 20 березня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що за 
період брутальної та широкомасштабної війни в Україні зруйновано або пошкоджено понад 
500 закладів освіти. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jjx9Vg44euo 
Звернення Президента Володимира Зеленського  (20.03.2022) 
Бомбардування мирних, державні нагороди. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/279929114319548/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 21.03.2022 щодо російського вторгнення 
Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених 
територіях. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1267230577103648 
Масштабні руйнування та вісім загиблих 
Розпочато розслідування нічного ракетного обстрілу окупантами Подільського району 
столиці. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=338259721673417&set=a.290275169805206 
Заява Міністерства закордонних справ  
20 березня Російська Федерація розповсюдила через Раду Безпеки ООН безпідставні 
звинувачення на адресу України.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ahItQeF0AGQ 
Удар із моря. Російські кораблі обстріляли приватний сектор в Одесі 
Сьогодні вранці, 21 березня, корабельна артилерія Росії обстріляла Одесу, в результаті чого 
було пошкоджені кілька приватних будинків. Загиблих немає. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=338266038339452&set=a.290275169805206 
Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко  
Під час інформаційного марафону у неділю, 20 березня акцентував увагу на необхідності 
виключення Росії з усіх міжнародних організацій як країну-терориста. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=333264702175051&set=a.290337743134414 
Морська галузь в умовах війни: поточний стан 
Порти, річкова інфраструктура, моряки. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=338491671650222&set=a.290275169805206 
Вторгнення Росії в Україну посилює голод на Близькому Сході та в Північній Африці 
Продовольча криза на Близькому Сході та Північній Африці посилилась через російську 
агресію в Україну. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=301977292042090&set=a.258589106380909 
Термін дії свідоцтв про атестацію закладів освіти за професіями продовжено 
Термін дії свідоцтв про атестацію закладів освіти за професіями, що були чинні на 24 лютого 
2022 року, продовжується до 1 липня року, наступного за припиненням або скасуванням 
воєнного стану в Україні. Відповідне рішення ухвалила Атестаційна комісія Міністерства 
освіти і науки 18 березня 2022 року. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yI53gttPzyM 
Зеленський подякував мешканцям тимчасово захоплених міст, які виходять на 
протести 
Володимир Зеленський подякував мешканцям українських міст Херсон, Мелітополь, 
Бердянськ, Енергодар, та інших за те, що вони продовжують виходити на протести. 
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https://www.facebook.com/100069073844828/posts/280626487583144/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 22.03.2022  
Суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони протягом останньої доби не 
відзначено. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=338812628284793&set=a.290275169805206 
Україну прийняли до мовного простору ЄС 
21 березня, на позачерговому засіданні Генеральної асамблеї Європейської федерації 
національних мовних інституцій (EFNIL) одноголосно прийнято рішення про надання 
Україні статусу асоційованого члена EFNIL. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=302805438625942&set=a.258589106380909 
Освітній процес у закладах 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив , як здійснюється освітній процес у 
закладах ПТО, ФПО та ЗВО. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fE_VnoKtG4g 
Чотироногі жертви. Як українські зоопарки переживають російське вторгнення 
Російське вторгнення в Україну стало трагедією не лише для людей, а й для тварин. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/281269540852172/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 23.03.2022  
Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню 
добу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339965531502836&set=a.290275173138539 
Україна подасть до Генасамблеї ООН проєкт резолюції про гуманітарну катастрофу 
Спільно з дружніми країнами Україна готує проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо 
гуманітарної катастрофи, що виникла після нападу РФ.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LRhjrI7acHw 
Одесити готуються боронити місто під It's My Life. Гурт Bon Jovi в захваті 
Щодня в Одесі десятки волонтерів та добровольців на одному з міських пляжів набирають 
тисячі мішків з піском для оборони міста. Попри небезпеку та холод, робота не зупиняється, 
а для того щоб їх підтримати, місцеві музиканти почали влаштовувати невеликі концерти. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279446854368400?_rdr 
Оперативна інформація станом на 06:00 24.03.2022 
На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами 
проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=303751871864632&set=a.258589106380909 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет звернувся до українців 
«Сьогодні місяць героїчної боротьби українського народу проти російської агресії. Місяць 
спротиву! Місяць незламності!» 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SpD6YhcUexs 
Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО 
«Більше ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=304112478495238&set=a.258589106380909 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зустрівся з Головою Представництва Дитячого 
фонду ООН UNICEF Ukraine Муратом Шахіном 
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Насамперед Сергій Шкарлет подякував пану Мурату за надану підтримку, особливо в умовах 
жорстокої агресії рф, що триває вже 29 днів поспіль. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=335262095308645&set=a.290337743134414 
Звільнено з полону усіх членів екіпажу рятувального судна «Сапфір» та ще 12 осіб 
Сьогодні, 24 березня за наказом Президента України Володимира Зеленського відбувся 
перший обмін військовополоненими – 10 українських військовослужбовців звільнено в 
обмін на 10 окупантів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=340320584800664&set=a.290275169805206 
Рада Безпеки ООН не схвалила російський проект резолюції щодо України 
РБ ООН не затвердила підготовлений РФ проєкт резолюції щодо ситуації в Україні. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=304167178489768&set=a.258589106380909 
ВРУ ухвалила законопроєкт №7132 
Сьогодні, 24 березня 2022 року, ВРУ ухвалила законопроєкт №7132, який дозволяє 
одноразову зміну алгоритмів вступу до університетів і складання ДПА, про це повідомив 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/282529530726173/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 25.03.2022 
Розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=335620025272852&set=a.290337743134414 
Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією 
Міністерство інфраструктури України направили офіційне звернення до Європейської 
комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на російську федерацію та Республіку 
Білорусь. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=304521545120998&set=a.258589106380909 
Сергій Шкарлет також звернувся до всіх батьків і учнів нашої країни 
25 березня 2022 року Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет надав роз’яснення щодо деяких 
питань навчання та отримання документа про освіту для тих дітей, які зараз навчаються не за 
місцем постійного проживання. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S-BOa-QrMLo 
Звернення Президента Володимира Зеленського  (25.03.2022) 
Виплата пенсій, річниця СБУ, гуманітрна допомога 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/283203743992085/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 26.03.2022 
На окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні 
нальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних Сил 
України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=342026537963402&set=a.290275169805206 
Парламент запровадив кримінальну відповідальність за публікацію інформації про 
переміщення ЗСУ 
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні парламенту 24 березня. 346 народних 
депутатів проголосували за законопроєкт №7189. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=342191061280283&set=a.290275173138539 
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Парламентський комітет асоціації між Україною та ЄС закликав надати Україні зброю 
та посилити санкції проти РФ 
Спільна заява співголів Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС ПКА В. 
Галайчука та В. Ващиковського. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PDAODRHBUXk 
Звернення Президента Володимира Зеленського  (26.03.2022) 
Про російську мову, допомога Україні, злочини орків 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/283862097259583/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 27.03.2022 
Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким. Мають місце 
непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей та майна. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=343168714515851&set=a.290275173138539 
Комітет з питань прав людини виступає проти відкриття офісу Червоного Хреста в 
Ростові-на-Дону 
Міжнародний комітет Червоного Хреста звернувся до російської влади з проханням 
дозволити йому відкрити представництво в російському місті Ростові-на-Дону, яке 
розташоване на кордоні з Україною, для нібито «ефективнішої роботи» на сході України. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/282328410746911/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 28.03.2022 
Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках 
населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=306767358229750&set=a.258589106380909 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет провів зустріч із Міністром національної освіти, 
молоді та спорту Французької Республіки Жаном-Мішелем Бланке  
Темою зустрічі стала підготовка до засідання Європейської Ради, яка відбудеться 5 квітня 
2022 року. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q0TZTcZRKLA 
Звернення Володимира Зеленського за підсумками 33-го дня війни 
Наші захисники просуваються на Київщині та повертають контроль. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283032034009882/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 29.03.2022 
Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю 
знищити інфраструктуру та житлові квартали Українських міст. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GrpuzMzoW_M 
Ракета по Миколаївській адміністрації. Момент вибуху та наслідки удару 
У вівторок, 29 березня, російські війська завдали чергового удару по Миколаєву, через що 
стався частковий обвал будівлі обласної держадміністрації.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=344596831039706&set=a.290275173138539 
Працююча економіка — надійний тил для фронту!  
Кабінет Міністрів України почав реалізацію програми, спрямовану на те, щоби люди 
залишалися в Україні.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fc0rJ_lJleU 
Звернення Володимира Зеленського 
Перемовини в Стамбулі, обстріл українських міст, Крим та Донбас. 
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283747677271651 
Оперативна інформація станом на 06:00 30.03.2022 
Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати 
проукраїнських активістів та працівників державних органів України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=307785914794561&set=a.258589106380909 
Міністерство освіти і науки України розробляє Порядок зарахування до закладів вищої 
освіти у 2022 році 
Буде докладно описано вступний процес. Наразі допрацьовується й механізм складання 
іспиту. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=344875024345220&set=a.290275173138539 
Комітет з питань аграрної та земельної політики: в Україні триває найскладніша за 
всю історію незалежності посівна кампанія 
Держава продовжує працювати над вирішенням нагальних проблем, з якими зіткнулися 
аграрії. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=w5GC1Qi8tZE 
Вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі! 
Президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно із заявами окупантів про 
відведення військ від Києва та Чернігова їх кількість зростає на Донбасі. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/286472050331921/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 31.03.2022 
На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки 
мінування території та будівель місцевих жителів. 
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