
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285205550459197?amp%3B__tn__=%2CO%2C
P-R 
Оперативна інформація станом на 06.00 01.04.2022 
В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити 
підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/videos/706909937324620 
Онлайн-брифінг щодо вступної кампанії в 2022 році в умовах війни та подолання її 
наслідків 
Важливо зберегти студентський контингент, який є національним та інтелектуальним 
потенціалом України. Ми маємо стимулювати до навчання саме в нашій державі, навіть у 
такий скрутний для всіх час. Тож необхідно створити доступні та безпечні умови для 
цьогорічних вступників. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339875991513922&set=a.290337746467747 
Заходи Уряду із забезпечення логістичних маршрутів 
У рамках забезпечення «Логістики воєнного часу» Уряд продовжує вживати заходів з метою 
забезпечення стабільної роботи нових логістичних маршрутів. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CJ8_COb0Ekc 
Президент Європарламенту прибула в Київ 
1 квітня до Києва приїхала президент Європарламенту Роберта Метсола. Президент України 
Володимир Зеленський запевнив, що Україна високо цінує підтримку Європейського 
парламенту, і висловив вдячність за візит до Києва його очільниці. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285911127055306?amp%3B__tn__=%2CO%2C
P-R 
Оперативна інформація станом на 06.00 02.04.2022 
Противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=347450540754335&set=a.290275169805206 
Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Україна терміново 
потребує допомоги партнерів 
Роберта Метсола зазначила, на фактично усіх зустрічах в Україні її просили про одне - 
більше допомоги. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/288517010127425/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06.00 03.04.2022  
Триває відведення окупаційних військ на окремих напрямках. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=347826040716785&set=a.290275173138539 
Країни Балтії повністю відмовилися від російського газу 
З початку квітня до країн Балтії – Латвії, Литви та Естонії – більше не надходить природний 
газ з РФ. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=348003500699039&set=a.290275173138539 
Заклик Шольца на власній сторінці у Твіттері 
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародні організації 
прибути на Київщину задля фіксування російського терору. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=348038180695571&set=a.290275169805206 
Президент Франції Еммануель Макрон зробив запис у Twitter 
Російській владі доведеться відповісти за військові злочини у Бучі, де війська РФ 
вбили сотні мирних мешканців. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=348043974028325&set=a.290275169805206 
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував загибель мирних 
жителів у Бучі 
Він назвав дії російських окупантів "жорстокістю". 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=348064090692980&set=a.290275169805206 
Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС в ефірі 5 каналу поінформувала про 
підсумки візиту делегації жінок-парламентарок до США й Канади 
За її словами, йшлося про три основні напрями допомоги: масштабне надання Україні зброї, 
посилення та запровадження нових санкцій, фінансова підтримка України. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/287383553574730 
Оперативна інформація станом на 06.00 04.04.2022 
Розпочалася сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=311002337806252&set=a.258589106380909 
МОН пропонує запровадити експериментальний проєкт зі створення на базі закладів 
вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа-інкубатор-акселератор задля 
відновлення та розвитку інноваційної екосистеми 
Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України та документи  до нього розміщені 
для громадського обговорення на офіційному сайті МОН. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=341832431318278&set=a.290337743134414 
Міністерство інфраструктури спрощує правила видачі дозволів на міжнародні 
автомобільні перевезення 
З 4 квітня 2022 року знято або підкориговано низку обмежень. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9-ge6zZNS94 
«Орден за мужність кожному, хто переніс окупацію» 
Зеленський поспілкувався з жителями Бучі, що вижили. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/289824533330006/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06.00 05.04.2022 
Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної 
операції на сході нашої Держави. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=311575807748905&set=a.258589106380909 
З 7 до 28 квітня 2022 року заплановано провести низку безкоштовних 
українськомовних вебінарів для вчених 
Вебінари будуть присвячені питанням роботи з платформою Web of Science. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GurIa-jyNIs 
Виступ Президента України в Радбезі ООН 
Злочини російських окупантів у Бучі. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288811783431907?amp%3B__tn__=%2CO%2C
P-R 
Оперативна інформація станом на 06.00 06.04.2022 
Ворог не полишає спроб залучення до бойових дій проти України найманців з інших країн, 
щоб поповнити свої втрати в живій силі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=343016671199854&set=a.290337743134414 
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Мінінфраструктури спрощує отримання ліцензії на основні види 
автомобільних перевезень 
З 6 квітня 2022 року буде спрощено та оцифровано процедуру отримання ліцензій на усі 
види автомобільних перевезень на період дії воєнного стану. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wIELN6uwaG8 
Держсекретар США Блінкен: ми будемо надавати Україні додаткові комплекси, які 
змінять ситуацію 
Державний секретар США Ентоні Блінкен відповів на питання журналістів про допомогу 
Сполучених Штатів Україні в додатковому озброєнні. Прокоментував він і ситуацію зі 
залежністю європейських країн від російських нафти та газу. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=289882333324852&id=100069092624537&p=9
&_rdr 
Оперативна інформація станом на 18.00 07.04.2022 
Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих 
територіях. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Gw9Htvh7iQA 
В Україні йде оборонна війна, тому наступальна зброя теж є оборонною – Столтенберг 
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що оскільки України веде оборонну війну, то у 
поставках зброї для неї немає відмінності між наступальною та оборонною зброєю. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-CtIE0QPXpA 
Промова Президента України в Парламенті Греції 
У своєму зверненні Зеленський нагадав про тісний історичний зв'язок між Грецією та 
Україною, а також згадав про велику кількість етнічних греків, які мешкають у місті 
Маріуполь. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=350557220443667&set=a.290275169805206 
Ранні ярі на Київщині вже посіяли на 40% запланованих площ 
У Київській області триває посівна кампанія під врожай 2022 року.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_tshDT3tVb8 
Канцлер Австрії в Києві. Пресконференція 
9 квітня відбулася зустріч канцлера Австрії та президента України Володимира Зеленського 
в Києві. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HMFUrO6BrX4 
Джонсон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським 
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до Києва у суботу, 9 
квітня, оголосив, що Лондон готує новий пакет фінансової та військової допомоги Україні.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/290624929917259/ 
Оперативна інформація станом на 18.00 08.04.2022 
Ворог має значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат 
під час бойових дій на території України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=313690077537478&set=a.258589106380909 
Закладам професійної освіти рекомендується організувати закінчення навчального 
року дистанційно 
Відповідний лист  із рекомендаціями регіони отримали 7 квітня 2022 року. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=344465991054922&set=a.290337743134414 
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Захоплене агресором рятувальне судно «Cапфір» повернулося під контроль України 
Рятувальне судно «Сапфір» є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке 
знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні 
задачі у відкритому морі. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dLyJ_abDxXA 
Боррель після зустрічі з Зеленським в Києві 
Європейський союз додатково надасть Україні ще 500 мільйонів євро на купівлю озброєння 
для боротьби із російським вторгненням. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=351371360362253&set=a.290275173138539 
Повідомленні на сайті Єврокомісії 
Майже 30 мільярдів євро активів російських і білоруських олігархів заморожені в ЄС. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=351482877017768&set=a.290275169805206 
Україна отримала від ЄС опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ 
Його сьогодні Президенту Володимиру Зеленському офіційно передала Президентка 
Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lzY-yFqg-0s 
Ракетний удар по Краматорську 
Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по 
Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/290946516551767?_rdr 
Оперативна інформація станом на 06.00 09.04.2022 
Розпочалася сорок п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=351823446983711&set=a.290275169805206 
Президент Джо Байден підписав два законопроєкти, які вводять додаткові санкції щодо 
Росії та Білорусі, повідомив Білий дім 
Обмежувальні заходи впроваджуються проти понад 200 фізосіб та 18 організацій. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/291673963145689/ 
Оперативна інформація станом на 06.00 10.04.2022 
Намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм та 
встановити повний контроль над містом Маріуполь. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=314815744091578&set=a.258589106380909 
Учора, 9 квітня 2022 року, Кабінет Міністрів України прийняв рішення  про 
припинення дії міжнародних договорів у галузі освіти та науки з Республікою Білорусь 
Відповідна постанова була ухвалена під час засідання Уряду. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=352960666869989&set=a.290275169805206 
Про захист прав та інтересів дітей-громадян України, які тимчасово перебувають за 
кордоном без супроводу батьків, або інших законних представників 
Уже більше як місяць триває протистояння українського народу проти збройної агресії 
Російської Федерації. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=352963253536397&set=a.290275169805206 
Відбудова починається!  
Перший мільярд гривень направили на відновлення звільнених територій. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=353005686865487&set=a.290275169805206 
В Уряді створили робочу групу для захисту українських громадян, які 
виїхали за кордон в умовах війни 
Особливу увагу приділили захисту прав дітей з вразливих категорій, людей з інвалідністю. 

 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/292337146412704?amp%3B__tn__=%2CO%2C
P-R 
Оперативна інформація станом на 06.00 11.04.2022 
Не виключається проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на 
території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в 
агресії проти сусідньої держави. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353438920155497&set=a.290275173138539 
В Україні запрацював додаток «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб 
Додаток за підтримки кіберфахівців СБУ розробили команди YouControl та Artellence. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353499080149481&set=a.290275173138539 
Держава розпочинає будівництво житла для людей, які втратили його через війну 
Будуватимуть у 10 регіонах і обиратимуть проєкти, які можна завершити за 3-4 місяці. Про 
це заявив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=svoeP1GZJ2o 
Президент України Володимир Зеленський виступив з потужною промовою до 
Національних зборів Республіки Корея 
Глава держави нагадав, що наші Збройні Сили "47 днів героїчно б'ються, мудро, раціонально 
застосовуючи доступні резерви зброї". 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353637313468991&set=a.290275169805206 
Михайло Радуцький повідомив, що Українські діти зі СМА отримали можливість 
лікуватись у Польщі та інших країнах ЄС 
Михайло Радуцький зазначає, що навіть за звичних умов доглядати за дитиною зі СМА 
непросто, а під час війни – тим паче. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/293032059676546/ 
Оперативна інформація станом на 06.00 12.04.2022 
Проводить повітряну розвідку з метою виявлення позицій підрозділів наших військ та 
визначення маршрутів їх висування. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353905033442219&set=a.290275169805206 
Біженці з України зможуть працювати та отримати базове соціальне страхування в 
Ізраїлі 
Про це домовилися посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук та міністр внутрішніх справ 
Ізраїлю Аєлет Шакед. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353912326774823&set=a.290275169805206 
Вся техніка, яка перебувала в Чорнобильській зоні відчуження, радіоактивно заражена  
Під час окупації Зони відчуження російські війська розгорнули табір у Рудому лісі — 
найбільш забрудненому радіацією об’єкті всієї Зони. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353959873436735&set=a.290275169805206 
Заява представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки під час 
пресконференції у Люксембурзі 
Незалежно від позицій окремих держав, усі 27 країн-членів ЄС одностайні у питанні 
фінансування військової допомоги Україні - Високий представник ЄС Жозеп Боррель. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=353005686865487&set=a.290275169805206
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/292337146412704?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/292337146412704?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353438920155497&set=a.290275173138539
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353499080149481&set=a.290275173138539
https://www.youtube.com/watch?v=svoeP1GZJ2o
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353637313468991&set=a.290275169805206
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/293032059676546/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353905033442219&set=a.290275169805206
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353912326774823&set=a.290275169805206
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353959873436735&set=a.290275169805206


 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354027510096638&set=a.290275169805206 
У Комітеті підкреслюють важливість міжнародної фінансової підтримки 
Першочерговим завданням для Уряду та Верховної Ради України є підготовка плану 
відновлення країни після війни. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354240013408721&set=a.290275173138539 
В Україні не буде дефіциту продуктів через війну 
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас 
Висоцький в ефірі телемарафону. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354243456741710&set=a.290275173138539 
Архітектор «Apple Park» Норман Роберт Фостер готовий брати участь у 
відновленні Харкова 
Британський архітектор і дизайнер є лауреатом Імператорської та Прітцкерівської премій. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354256910073698&set=a.290275173138539 
Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради вітає ухвалення Міжнародною 
радою по зерну декларації щодо засудження російської агресії проти України 
Документ ухвалили на позачерговому засіданні ради, ініційованому Україною та 
підтриманому 5 членами цієї міжнародної організації, — ЄС, Канадою, США, Швейцарією 
та Японією. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/293730936273325 
Оперативна інформація станом на 06.00 13.04.2022 
Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури 
у Харківській та Запорізькій областях. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=317026810537138&set=a.258589106380909 
Онлайн-зустріч  Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з Міністром освіти, науки та 
спорту Республіки Словенія Сімоною Кустец 
Міністр розповів пані Сімоні Кустец про ситуацію в Україні, зокрема у сфері освіти і науки. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354656363367086&set=a.290275173138539 
Закупівлі лікарських засобів і впорядкування використання географічних назв в 
Україні 
Комітет з питань економічного розвитку розглянув та ухвалив рішення щодо ряду важливих 
законопроектів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354803380019051&set=a.290275169805206 
Економіка України потребує швидкого відновлення і працювати над цим необхідно уже 
зараз! - наголошують у Комітет з питань економічного розвитку 
Після лише одного місяця війни в Україні обсяг необхідної допомоги від Європейського 
Союзу та інших закордонних партнерів за оцінками спеціалістів уже становить 200-500 млрд 
євро. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rlDje25eCqA 
Зеленський провів зустріч із президентами чотирьох країн у Києві 
Український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Латвії, Литви та 
Естонії у Києві. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354841706681885&set=a.290275169805206 
Які рішення прийнято Парламентом України для підтримки кровоносної 
системи економіки — бізнесу 
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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів у телемарафоні UAразом, як 
Парламент України підтримує український бізнес. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354879220011467&set=a.290275169805206 
З метою забезпечення продовольчої безпеки держави українські аграрії продовжують 
працювати в умовах війни 
До сівби ярих культур приступили 23 області України, крім Луганської, де практично на всій 
території проходять бойові дії.  
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/295854132727046 
Оперативна інформація станом на 06.00 14.04.2022 
Розпочалася п’ятдесята доба героїчного протистояння Українського народу російському 
воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355706633262059&set=a.290275173138539 
Зустріч Штефанчука з Ханом  
Невдовзі українське законодавство доповниться новим правовим інструментарієм для 
сприяння ефективному незалежному розслідуванню воєнних злочинів в Україні. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/296531079326018/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 15.04.2022 
На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне 
обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і 
паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356050426561013&set=a.290275169805206 
Польща запроваджує ембарго на російське вугілля 
Президент країни Andrzej Duda підписав відповідний акт про спеціальні рішення, щоб 
підтримати Україну у війні з Росією.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=318158760423943&set=a.258589106380909 
Учні та викладачі закладів ПТО не підлягатимуть призову на військову службу під час 
мобілізації 
У четверг, 14 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому зміни до статті 
23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочення від 
призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356114033221319&set=a.290275169805206 
Парламент активно працює над механізмами відповідальності для чиновників, які досі 
не повернулися до України 
За словами Руслана Стефанчука, люди, які вчинили конкретні злочини проти держави, 
повинні нести конкретну юридичну відповідальність. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356120559887333&set=a.290275169805206 
Руслан Стефанчук про колабораціонізм: Більше загального всепрощення не має бути 
На наступному пленарному засіданні розглядатиметься законопроєкт щодо розпуску й 
покарання партій, які працюють чи працювали з агресором.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356187203214002&set=a.290275173138539 
Питання покарання чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон 
До Парламенту України надходять багато різних законодавчих ініціатив щодо 
відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призовного віку, багато 
з яких є спірними. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=318419593731193&set=a.258589106380909 
Термін трансформації санаторних шкіл продовжено до 2025 року 
14 квітня 2022 року народні депутати під час пленарного засідання парламенту прийняли 
проєкт Закону про внесення змін до ЗУ «Про повну загальну середню освіту» щодо 
розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників 
освітнього процесу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=318264253746727&set=a.258589106380909 
Відбулася зустріч представників МОН з директором Європейської організації 
публічного права 
15 квітня 2022 року, відбулася зустріч генерального директора директорату європейської 
інтеграції, бюджетування та узгодження політик МОН Олександра Пижова з директором 
Європейської організації публічного права, професором Спиридоном Флогаітісом. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356288479870541&set=a.290275173138539 
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив в Етері 
загальнонаціонального телемарафону UA разом 
Постанова Верховної Ради про визнання геноциду має стати юридичною складовою 
обвинувального вироку Міжнародного кримінального суду щодо Росії.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356285676537488&set=a.290275173138539 
Верховна Рада готує нові економічні законопроєкти щодо преференцій для бізнесу 
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в етері марафону UA разом розповів, над 
якими економічними законопроєктами для підтримки бізнесу працює Парламент України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356335803199142&set=a.290275169805206 
Про вжиті заходи для забезпечення безпеки роботи Парламенту України під час війни 
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» 
про забезпечення безпеки роботи Парламенту України під час війни. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356340303198692&set=a.290275169805206 
Про бачення діяльності Парламенту України після війни 
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів про своє бачення діяльності 
Парламенту України після війни в інтерв'ю для каналу «Україна 24». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356366803196042&set=a.290275169805206 
Мінсоцполітики разом з агенціями ООН запровадять додаткові програми грошових 
виплат постраждалим від війни 
Спільна програма з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців розрахована 
на допомогу 200 тисячам людей. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=356374149861974&set=a.290275169805206 
Давайте не ставити бюрократію вище людського життя 
Ні територіальна цілісність, ні державний суверенітет не можуть стати питаннями для 
перемовин, тому що їх не підтримає ні народ, ні Парламент, ні Президент України.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mF7xsxXz1Bs&t=3s 
Звернення Президента України за підсумками 51-го дня війни 
Президент Володимир Зеленський у новому зверненні заявив: те, скільки триватиме війна 
Росії проти України, вирішується на двох напрямках — успіхи українських військових на 
полі бою і санкційний тиск на країну-агресора. 
 
https://www.facebook.com/KIROV.OVK/photos/a.2154603671434133/3541467379414415/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 16.04.2022 
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Найбільш активні дії противника фіксуються на Слобожанському та Донецькому напрямках. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H-SIPT5f9Xo 
Звернення Президента Володимира Зеленського за підсумками 52-го дня війни 
Відновлення житла українців розділять на три етапи і житлом забезпечать усіх, хто 
постраждав, а також військовослужбовців і тих, хто роками був у черзі на власне житло. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/297864499192676/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 17.04.2022 щодо російського вторгнення 
На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі 
дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Ці дії 
заохочуються їх військовим командуванням. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/503433688157994 
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону України «Про 
військовий обов'язок і військову службу» щодо окремих питань проходження 
військової служби іноземцями та особами без громадянства (реєстр. № 7242) 
Мета — зміцнення правових умов для захисту державного суверенітету та територіальної 
цілісності України, відбиття російської збройної агресії шляхом унормування термінів 
укладання контрактів про проходження військової служби з іноземцями та особами без 
громадянства. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1685414588463971 
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про 
державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» повторно з 
пропозиціями Президента України (реєстр. № 7179) 
Мета — забезпечення безпеки посадових осіб, що обумовлено специфікою їх повноважень 
або діяльності. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/501866414962117 
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України 
щодо надання соціальних послуг у разі введення на території України надзвичайного 
або воєнного стану (реєстр. № 7201) 
Актом вносяться зміни до законів України «Про соціальні послуги», «Про правовий режим 
воєнного стану». 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1165250214275329 
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону України «Про 
розвідку» (реєстр. № 7240-1) 
Запропоновані зміни спрямовані на розвиток бойових і спеціальних (активних) 
спроможностей розвідувального органу Міністерства оборони України для виконання ним 
завдань за призначенням, що забезпечить стримування і відсіч збройної агресії рф проти 
України, протидію гібридним і зовнішнім загрозам. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/435263288365942 
Народні депутати України ухвалили Закон «Про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності 
за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за 
вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» повторно з 
пропозиціями Президента України (реєстр. № 7186) 
Акт запобігає скоєнню відповідних злочинів та передбачає інші покарання для осіб, які 
співпрацювали з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи 
воєнізованими формуваннями, шляхом встановлення кримінальної відповідальності за 
відповідні діяння. 
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https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1069114200485592 
Парламент України ухвалив Закон про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення 
кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7183) 
Актом вносяться зміни та доповнення до низки статей Кримінального процесуального 
кодексу України. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/357714059630948 
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про державну 
реєстрацію геномної інформації людини» (реєстр. № 4265) 
Актом передбачено врегулювання як обов’язкової державної, так і добровільної, реєстрації 
геномної інформації людини, чітко визначено категорії осіб, які підлягають обов’язковій 
реєстрації. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=357787969720592&set=a.290275173138539 
Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зустрівся з мером 
столиці Франції Анн Ідальго 
Пані Ідальго не робила прес-підходів та не шукала уваги ЗМІ, але хотіла знати більше про 
воєнні злочини росіян та побачити Бородянку і Бучу. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/297260645920354?amp%3B__tn__=%2CO%2C
P-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 18.04.2022 щодо російського вторгнення 
Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на 
адміністративні кордони Херсонської області. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320086663564486&set=a.258589106380909 
«Київстар» скасовує тарифікацію інтернету в застосунках для навчання та роботи 
онлайн 
За ініціативи Міністерства освіти і науки України з 18 квітня 2022 року компанія «Київстар» 
скасовує тарифікацію мобільного інтернету в популярних застосунках для відеодзвінків. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/675419003680490 
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про використання в Україні 
накопичувачів енергії, які збалансують роботу енергосистеми й підвищать стабільність 
електропостачання для споживачів 
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Закон «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії» 15 лютого 2022 року. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320190336887452&set=a.258589106380909 
Дистанційна освіта: МОН і атмосферна школа підписали меморандум про співпрацю 
Співпраця сприятиме обміну досвідом, формуванню громадської підтримки та просвітництва 
у сфері дистанційної освіти. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Itw2xGR0SBs 
Послу ЄС передали заповнений опитувальник для отримання статусу кандидата на 
вступ в Євросоюз 
Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в 
Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу 
кандидата на членство в ЄС. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/523152422526934 
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Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін 
до статті 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» щодо представництва деяких 
дітей під час ведення в Україні воєнного стану» (реєстр. № 7200) 
Актом пропонується доповнити статтю 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» після 
частини третьої частиною четвертою. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/769355090725260 
Питання адміністративної відповідальності за невиконання вимог Уповноваженого з 
питань осіб, зниклих безвісти, регулює ухвалений Парламентом Закон «Про внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 7245) 
Акт  передбачає у Кодексі України про адміністративні правопорушення такий орган, як 
Комісія, та таких посадових осіб, як голова Комісії, член Комісії, замінити такими 
посадовими особами, як Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин, уповноважені особи секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти 
за особливих обставин. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320240406882445&set=a.258589106380909 
Рекомендації щодо зарахування дітей до 1-го класу в умовах воєнного часу 
16 квітня 2022 року команда Міністерства освіти і науки України оприлюднила рекомендації 
щодо зарахування дітей до 1-го класу закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного 
часу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320252090214610&set=a.258589106380909 
Українські учні за кордоном віддають перевагу онлайн-навчанню зі своїми вчителями 
Міністерство освіти і науки України постійно тримає зв’язок із міжнародними партнерами 
щодо організації навчання дітей з України за державними стандартами. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320271550212664&set=a.258589106380909 
Міністерство освіти і науки України та Дистанційна школа «Центр освіти «Оптіма» 
підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво 
Головна мета Меморандуму – забезпечити українських школярів якісною дистанційною 
освітою. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298021502510935 
Оперативна інформація станом на 06:00 19.04.2022 щодо російського вторгнення 
Республіка білорусь продовжує надавати свою територію для завдання авіаційних ударів по 
території України та ведення розвідки об’єктів на нашій території. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=358830662949656&set=a.290275169805206 
Супутниковий Інтернет Starlink може стати доступним кожному українц 
Використовувати обладнання Starlink надається винятково об’єктам критичної та військової 
інфраструктури. Використання терміналів іншими споживачами наразі обмежене. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320946400145179&set=a.258589106380909 
Сергій шкарлет розповів про НМТ і актуальні питання вступної кампанії 2022 
19 квітня, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет долучився до ранкового ефіру 
Всеукраїнського телевізійного марафону «Єдині новини», під час якого розповів про 
актуальні питання вступної кампанії 2022. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320999060139913&set=a.258589106380909 
Сергій Шкарлет: Національний авіаційний університет став майданчиком для 
обговорення міжгалузевої наукової співпраці 
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19 квітня 2022 року, за участю Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета у Національному 
авіаційному університеті відбулася нарада з науковцями та представниками ректорату щодо 
обговорення міжгалузевої наукової співпраці. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=358724689626920&set=a.290275173138539 
Президент Франції переконує, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ 
Макрон спростовує інформацію, що саме за його ініціативою до завершення президентських 
виборів у Франції було відкладено питання ембарго на російську нафту. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=358781352954587&set=a.290275169805206 
Сполучені Штати Америки у зв’язку із вторгненням Росії в Україну офіційно надали 
українцям статус тимчасового захисту  
Відповідне рішення вже внесено до Федерального реєстру, воно буде опубліковано та 
зареєстровано сьогодні 19 квітня 2022 року. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=358866276279428&set=a.290275173138539 
Народні депутати України зустрілися із Міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді 
Майо 
Пан Міністр засвідчив повну підтримку України.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=358916706274385&set=a.290275173138539 
Президент України вніс до Верховної Ради України законопроект про затвердження 
Указу «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (реєстр. № 7300) 
Документ, зокрема, пропонує продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 
хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lUA8d9wLHJA 
Україна могла б уже завершити цю війну, якби отримала потрібну зброю 
Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Росія стягнула на територію 
Україну та до кордонів всю свою боєздатну армію. Зеленський наголосив, що у цьому 
протистоянні Україна виступає проти армії, яка вважалася другою чи третьою за потужністю 
у світі. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298791202433965/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 20.04.2022 щодо російського вторгнення 
Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах на 
території України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору 
Республіки Білорусь. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=321495720090247&set=a.258589106380909 
Міністр освіти і науки України долучився до ефіру Ранок з Україною, в якому розповів 
про можливості складання національного мультипредметного тесту не лише в Україні, 
а й за кордоном 
Сергій Шкарлет повідомив, що абітурієнти зможуть пройти тестування на території України, 
де буде дозволяти безпекова ситуація, а також за межами держави, проте є винятки. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359352029564186&set=a.290275173138539 
Велика Британія виділила Україні £400 мільйонів і гарантує позику Світового банку на 
$1 мільярд 
Представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд підкреслила необхідність 
притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=321501053423047&set=a.258589106380909 
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Комплексний онлайн-сервіс для запобігання плагіату Unicheck Україна тимчасово 
запровадив безоплатний доступ для українських закладів вищої освіти 
Безкоштовно перевіряти академічні тексти на плагіат і неправомірні запозичення заклади 
вищої освіти можуть протягом цього та наступного навчальних семестрів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359350426231013&set=a.290275173138539 
Кабінет Міністрів України погодив і подав до Верховної Ради України законопроект 
щодо співпраці України з Міжнародним кримінальним судом 
Цей законопроєкт регулює таку співпрацю з тим, щоби Міжнародний кримінальний суд міг 
ефективніше притягувати військовослужбовців РФ до кримінальної відповідальності, щоб 
усі вони рано чи пізно закінчили свою кар’єру в Гаазі. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WOgiWv5bFV0 
Зустріч Зеленського та Мішеля: санкції, оборонна, фінансова підтримка та критерії 
вступу в ЄС 
20 квітня до Києва прибув президент Євроради Шарль Мішель. На зустрічі з президентом 
України Володимиром Зеленським, обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову 
підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359430169556372&set=a.290275169805206 
Добровольці територіальної оборони, утвореної територіальною громадою, отримають 
статус учасника бойових дій 
Ці ж категорії громадян матимуть право на статус осіб з інвалідністю внаслідок війни та 
відповідні пільги. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359457166220339&set=a.290275169805206 
Українські парламентарки запросили канадійських колег приїхати до України 
Такі візити, на думку Голови Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до 
ЄС моральною підтримкою для українців і дають глибше розуміння масштабів звірств, яким 
протистоїть наша держава. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359475796218476&set=a.290275173138539 
Комітет цифрової трансформації інформує про отримання статусу ВПО та допомоги 
переселенцям у «Дії» 
Українці, які вимушені були евакуюватися з регіонів, де ведуться бойові дії, до більш 
безпечних місць України, можуть оформити статус внутрішньо переміщених осіб (далі — 
ВПО) онлайн у застосунку «Дія» та отримати грошову допомогу від держави. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359668129532576&set=a.290275173138539 
Комітет гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні 20 квітня 
розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» (реєстр. №7297) 
Під час обговорення учасники наголосили, що відзначення 9 травня в Україні Дня перемоги 
є неприйнятним у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/300460575599735/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 21.04.2022 щодо російського вторгнення від 
Генерального штабу ЗСУ 
Розпочалася п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу 
російському воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359998209499568&set=a.290275173138539 
У столиці Естонії створять площу України 
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20 квітня мерія Таллінна ухвалила рішення про створення площі України, але остаточне 
місце ще не обрали, повідомив віцемер міста Йоозеп Вімм. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LBrVL27M2dY 
Танки «Леопард» та ракети «Гарпун»: Зеленський звернувся до Португалії за 
військовою допомогою 
Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Португалії з проханням 
передати Україні танки «Леопард», бронетранспортери та протикорабельні ракети «Гарпун» 
для захисту від російської агресії. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=360017079497681&set=a.290275173138539 
У Верховній Раді України зареєстровано урядовий законопроект «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України щодо співробітництва з Міжнародним 
кримінальним судом» (№ 7304 від 20.04.2022) 
Документом визначаються обсяг і порядок співробітництва з Міжнародним кримінальним 
судом. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/522595719525518 
Звільнення від оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним Силам 
України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора 
Із такою метою Верховна Рада України ухвалила Закон № 7278, який передбачає зменшення 
негативних наслідків збройної агресії РФ проти України та бойового потенціалу ворога. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/286714450312126 
Конфіскація майна тих, хто підтримує російську агресію, за рішенням суду 
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (реєстр. № 
7194). 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1679582159061461 
Збільшення обсягу внутрішніх і зовнішніх запозичень на 200 мільярдів гривень задля 
потреб оборони передбачає ухвалений Верховною Радою України Закон про внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. № 7299) 
Мета — оперативне здійснення заходів та належне фінансове забезпечення нагальних потреб 
держави, спричинених широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, зокрема, 
для підвищення обороноздатності й безпеки держави та подолання наслідків цієї агресії, 
відновлення територій України. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/780127772962904 
Верховна Рада України ухвалила Закон про дерадянізацію законодавства України 
(реєстр. № 4284) 
Передбачено скасувати дію нормативно-правових актів радянського періоду. 
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/301113192201140/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 22.04.2022 щодо російського вторгнення 
На тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення 
місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу – здійснюють 
руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів 
з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=322676023305550&set=a.258589106380909 
Управління науки Міністерства енергетики США (the Department of Energy (DOE)’s 
Office of Science (SC)) y зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, 
надає фінансування для оплати праці українських учених 
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Термін дії програми один рік. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=360785232754199&set=a.290275169805206 
Україна має достатньо надійних джерел постачання газу 
За даними Національного інституту стратегічних досліджень, від початку широкомасштабної 
воєнної агресії РФ видобуток газу стрімко знизився, але стабілізувався у березні на рівні 90% 
від довоєнного обсягу. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/2894183000874368 
Визначення питання захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово 
окупованих територіях 
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо 
регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України (реєстр. № 
7270). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=360860879413301&set=a.290275169805206 
Україна потребує пришвидшення постачання зброї 
Багато європейських країн вже надали Україні суттєву підтримку сучасною зброєю. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/933837023949739 
Спрощено порядок отримання статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю 
Народні депутати України ухвалили Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану (реєстр. 
№ 7275). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361048022727920&set=a.290275173138539 
USAID може стати одним з основних партнерів України у питанні підтримки людей 
Прем’єр-міністр наголосив на готовності Уряду координувати гуманітарну діяльність 
організацій, аби задовольнити потреби людей, які найбільше того потребують. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361090872723635&set=a.290275173138539 
Збірна України на Іграх нескорених завершила виступ з 16 медалями 
22 квітня останній змагальний день України на Іграх нескорених у Гаазі. Українська збірна 
завершила змагання з 16 медалями, з яких 5 золотих, 5 срібних та 6 бронзових. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361095706056485&set=a.290275173138539 
Спільна заява голів комітетів закордонних справ щодо постачання зброї Україні 
Голови Комітетів із закордонних справ Парламентів України, Польщі, Естонії, Латвії та 
Литви у спільній заяві закликали надати Україні важке озброєння. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QW5HaLjlsTw 
Звернення Президента України за підсумками 58-го дня війни 
Росії варто попіклуватися про права російськомовних у власній країні, адже там немає ані 
свободи слова, ані вибору, ані права на власну думку.  
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/301760025469790/?d=n 
Оперативна інформація станом на 06:00 23.04.2022  
Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361385516027504&set=a.290275173138539 
Окупанти закінчують перегрупування військ і готуються до масштабного наступу 
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Російська армія на сьогодні закінчує перегрупування військ та намагається визначити 
найбільш вразливі місця ЗС України, щоб почати широкомасштабний наступ у Донецькому 
операційному районі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361409399358449&set=a.290275173138539 
Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати воєнні 
злочини росіян проти культурної спадщини 
Станом на 23 квітня 2022 року задокументовано 242 епізоди. Нагадаємо, руйнування об’єктів 
культурної спадщини – це воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361425822690140&set=a.290275173138539 
Працююча економіка — надійний тил для фронту 
Бізнес в Україні адаптувався до умов війни і вже демонструє зростання.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353945540106967&set=a.290337743134414 
Україна та Польща кардинально збільшать об’єм залізничних перевезень українського 
експорту до ЄС та на світові ринки через Європу 
Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство вже найближчим часом. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=323439116562574&set=a.258589106380909 
Міністр освіти і науки України під час брифінгу в Українському медіа-центрі розповів, 
що освітній процес продовжується у 12 тис. ЗЗСО, тобто майже 90% від загальної 
кількості працюючих до початку повномасштабного російського вторгнення шкіл 
Внаслідок бойових дій було зруйновано близько тисячі українських ЗЗСО, а понад 450 
знаходяться на тимчасово окупованій території. Українські діти також  продовжують 
навчання за кордоном зі своїми вчителями або онлайн. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=323504806556005&set=a.258589106380909 
Прийняття іноземних студентів до вищих навчальних закладів України  
Прийняття іноземних студентів до вищих навчальних закладів України цього року не буде 
скасовано, навіть попри повномасштабну російську агресію. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361570629342326&set=a.290275169805206 
Банківська пільгова програма «Доступні кредити 5-7-9%» допомагає підтримати 
стабільну роботу аграрного сектору в умовах воєнного стану 
Пільгові кредити та державні гарантії доступні аграріям на портфельній основі за ставкою 0 
%. Строк кредитування – 6 місяців. Сума кредиту – до 60 млн грн. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361643749335014&set=a.290275173138539 
Заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики закликає міжнародних 
партнерів запроваджувати нові посилені санкції проти Росії  
Наразі дуже важливо чинити максимальний тиск на Росію.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361646379334751&set=a.290275173138539 
Комітет гуманітарної та інформаційної політики просить вірян доєднуватися до 
богослужінь на Великдень онлайн 
Перша заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 
поінформувала про платформи, де транслюватимуть богослужіння наживо. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F2WLPMvrEfY 
Пресконференція Зеленського українським та іноземним ЗМІ 
«Повернемо землі одразу, як матимем зброю» – В. Зеленський. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362336599265729&set=a.290275169805206 
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«Великдень – це не спогад із мирного життя, а сьогодення, що наповнює наші серця 
радістю, любов’ю і вірою у перемогу та відродження України»  
Україна святкує Великдень в особливих умовах воєнного стану і важких боїв. Сьогодні вже 
60-й день нашої оборони. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/301968408782911/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 24.04.2022  
На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в 
районі “Азовсталі”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2gjm5cvZHRg 
Обстріл Одеси. Мешканці будинку розповіли про момент ракетного удару 
Унаслідок ракетних ударів, завданих окупантами по Одесі з акваторії Каспійського моря, 
загинули щонайменше 8 людей, 18 — дістали поранення.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=IADGgCZ4Sy0 
Оперативна інформація станом на 06:00 25.04.2022 
Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому 
угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і 
Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та 
окупованим Кримом. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=324517503121402&set=a.258589106380909 
За даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, усі ЗЗСО 14 
областей України продовжують освітній процес у дистанційній формі 
Станом на 21 квітня 2022 року дистанційну форму навчання організовано в понад 12 тис. 
закладах загальної середньої освіти, до навчання повернулися майже 3,7 млн учнів. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/317457757169476 
Звільнення від необхідності декларування подарунків, закупівель і пожертв, які 
передаються на користь ЗСУ 
Народні депутати України ухвалили у першому читанні законопроект про внесення змін до 
Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства 
у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану (реєстр. № 7280). 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/552781482925202 
Посилення заходів для недопущення втручання ворожих сил у функціонування 
електронної комунікаційної мережі держави 
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності організації 
роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного 
стану (реєстр. № 7227). 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/668576774370005 
Покращено матеріально-технічне забезпечення пожежників «на місцях» 
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо передачі цілісних 
майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна 
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (реєстр. № 3688). 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/384939393537898 
Розмежовано повноваження Міністерства внутрішніх справ України та Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту 
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Народні депутати України ухвалили відповідний Закон про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного 
захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
цивільного захисту (реєстр. № 5847). 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1815654295432338 
Продовжено участь міжнародних організацій у закупівлі ліків для України 
Парламент ухвалив Закон про внесення змін до пункту 3 розділу Х «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі лікарських засобів, 
медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення 
закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які 
здійснюють закупівлі (реєстр. № 6416). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363030832529639&set=a.290275173138539 
Укрпошта анонсувала нову марку — «Українська мрія»! 
«Адже мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро — і 
наша поштова марка». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362999149199474&set=a.290275173138539 
Заборонити ввезення та продаж ліків, виробництво яких розташоване на території Росії 
та Білорусі 
Голова Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 
Михайло Радуцький заявив, що у Верховній Раді України буде зареєстровано законопроект, 
яким пропонується заборонити ввезення та продаж ліків, виробництво яких розташоване на 
території Росії та Білорусі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362928695873186&set=a.290275173138539 
Країни-члени МАГАТЕ мають вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного 
тероризму РФ 
За результатами соціологічного опитування, 40% росіян за те, щоб Росія завдала першою 
ядерний удар. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362915729207816&set=a.290275173138539 
Українські діти, які були вимушені покинути свою країну, рятуючись від російської 
агресії, мають бути захищені! 
Європарламент минулого четверга ухвалив Резолюцію, у якій закликав країни ЄС захистити 
маленьких українців від ризику торгівлі людьми, незаконного усиновлення та інших видів 
жорстокого поводження. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362912139208175&set=a.290275173138539 
Сьогодні розпочинає роботу чергова сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
участь у якій бере делегація українського Парламенту 
ПАРЄ голосуватиме за кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини від 
України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362843069215082&set=a.290275173138539 
США вірять, що Україна може виграти війну проти Росії з необхідним оснащенням і 
належною підтримкою 
Ллойд Остін і Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснили неоголошену поїздку до Києва 
у неділю, де зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими 
українськими офіційними особами, — це стало першим візитом найвищих посадових осіб 
США до України з початку російського вторгнення. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=362844085881647&set=a.290275169805206 
Американські дипломати повертаються в Україну наступного тижня 
Після цього дипломати розпочнуть процес відкриття посольства США в Києві. Імовірно, це 
відбудеться впродовж кількох тижнів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362826619216727&set=a.290275173138539 
Парламент урегулював особливості надання статусу безробітного та виплати допомоги 
по безробіттю під час дії воєнного стану 
Йдеться про ухвалений Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану» (№ 7275). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362806492552073&set=a.290275173138539 
Книга української письменниці здобула особливу відзнаку літературної премії ЄС  
«Спитайте Мієчку» — книга української письменниці Євгенії Кузнєцової отримала 
спеціальну відзнаку від журі Премії Європейського Союзу з літератури. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-kwvxFCt8j0 
Сьогодні почався вже третій місяць війни за нашу незалежність (25.04.22) 
Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. За два місяці створена 
глобальна антивоєнна коаліція. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/303029115343507/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 26.04.2022 
Підрозділи збройних сил російської федерації намагаються здійснювати повітряну розвідку 
над територією Одеської області. Зазнають втрат. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363467189152670&set=a.290275169805206 
Звернення Голови Верховної Ради України з нагоди Дня чорнобильської трагедії 
Сьогодні ми вклоняємось усім солдатам атомного фронту, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які 
зробили вагомий внесок у справу подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та 
захистили Україну і весь світ від руйнівної дії радіації. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=325260506380435&set=a.258589106380909 
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант 
національного мультипредметного тесту 
Демонстраційний тест можна завантажити у форматі .PDF. Документ зручний для тих, у кого 
наразі повільний інтернет або немає можливості працювати упродовж 90 хвилин за 
комп’ютером. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363484419150947&set=a.290275169805206 
Терміново надайте Україні сучасні засоби протиповітряної оборони та наступальної 
зброї 
Щодня зростає кількість жертв унаслідок воєнних злочинів рашистів проти українського 
народу. Станом на 25 квітня загинуло вже 215 дітей та постраждало 391 дитина. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363455659153823&set=a.290275173138539 
Данія вже допомагає Україні 
Ця країна першою зробила внесок у Фонд відновлення зруйнованої української енергетичної 
інфраструктури. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u9g5QqX76hg 
Новонароджені лемури Байрактар і Джевелін. Як під час війни живе київський зоопарк 
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З початку вторгнення РФ столичний зоопарк закрився для відвідувачів. Однак його 
працівники продовжують доглядати за тваринами і рятують їх під час повітряних тривог. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=325334726373013&set=a.258589106380909 
До Міністерства освіти і науки України звертаються працівники закладів освіти щодо 
невиплати заробітної плати 
Міністерство освіти і науки неодноразово доводило до департаментів (управлінь) освіти і 
науки інформацію  щодо особливостей застосування норм трудового законодавства під час 
дії правового режиму воєнного стану, зокрема щодо оплати праці працівників закладів освіти 
під час призупинення навчання, в умовах дистанційного навчання, під час простою тощо. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=325407719699047&set=a.258589106380909 
Відповідно до Програми співпраці між МОН і Міністерством освіти Словацької 
Республіки, Уряд Словаччини надасть українцям стипендії на 2022/2023 навчальний 
рік 
Детальна інформація та перелік необхідних документів на сайті Міністерства освіти, науки 
досліджень та спорту Словацької Республіки. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355690883265766&set=a.290337746467747 
Унаслідок ракетного удару по Одеській області серйозно постраждав автомобільно-
залізничний міст через Дністровський лиман 
Ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі мосту, на відновлення якої знадобляться 
значні зусилля та час. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9FtqrHDtJ5Y 
Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 62-го дня 
війни  
У день річниці аварії на ЧАЕС окупанти запустили три ракети, які пролетіли безпосередньо 
над блоками одразу 3-х АЕС — Запорізької, Хмельницької та Південноукраїнської. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/303742171938868/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 27.04.2022 щодо російського вторгнення 
Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території 
України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364209099078479&set=a.290275169805206 
Польща готова прийняти на лікування поранених і хворих цивільних осіб з Маріуполя 
Про це повідомив у своєму Твіттері Якуб Кумох, який є представником канцелярії Анджея 
Дуди, що відповідає за міжнародну проблематику. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364354775730578&set=a.290275173138539 
Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у саміті 
країн Групи двадцяти 
«Дякую за підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, зокрема, за чітку 
позицію в ООН. Було обговорено питання продовольчої безпеки. Вдячний бути запрошеним 
на саміт G20», — зазначив Президент України на власній сторінці у Твіттері. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=325746862998466&set=a.258589106380909 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів про організацію освітнього процесу в 
закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти у тих регіонах, де це 
можливо та дозволяє безпекова ситуація 
«Усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти 18 регіонів України повністю 
поновили навчання. Частково продовжено освітній процес у профтехах 7 областей», – 
зазначив Сергій Шкарлет. 
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/304438135202605?amp%3B__tn__=%2CO%2C
P-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 28.04.2022  
З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну 
розвідку в районі населеного пункту Затока. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364698612362861&set=a.290275169805206 
Ще одне посольство відновило свою роботу у Києві 
Співробітники Посольства Австрії вже повернулися до своїх обов'язків. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zVwXmMbdhd0 
«Я вижив, але не розумію навіщо» — жителі села на Харківщині залишилися в руїнах 
після авіаудару 
Мешканці села Яковлівка на Харківщині приходять до тями після чергового авіаудару. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=326375869602232&set=a.258589106380909 
26 квітня в Міністерстві освіти Італійської Республіки відбулася зустріч Міністра 
Патріціо Б’янкі з заступником Міністра освіти і науки України Вірою Роговою 
Темою зустрічі стала організація навчання громадян України, які були змушені тимчасово 
переїхати до Італії внаслідок збройної агресії РФ. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=326438289595990&set=a.258589106380909 
Компанія EdPro.ua надає змогу вчителям, учням та їхнім батькам безоплатно 
користуватися програмним продуктом mozaBook, а також доданими до нього понад 220 
підручниками 
Застосунок можна використовувати як онлайн, так і офлайн, попередньо завантаживши 
необхідний контент. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=veOk3hKIi98 
Гутерреш: ООН готова здійснити евакуацію цивільних з Маріуполя 
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня прибув з візитом в Україну.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqISrDE4di4 
Росія ввечері випустила по Києву п’ять ракет 
Президент Володимир Зеленський у новому зверненні заявив, що Росія завдала ракетних 
ударів по Києву після завершення його переговорів із генсеком ООН. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305070958472656/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 29.04.2022 
Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу 
“Азовсталь”. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=365685815597474&set=a.290275173138539 
Роспропаганда віщує Україні «боргову яму» через ленд-ліз 
Твердження Кремля — свідома маніпуляція. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=327068736199612&set=a.258589106380909 
Education відтепер у вайбері 
Освітній чат-бот EducationUaBot відтепер доступний у Вайбері. Платформа допоможе знайти 
відповіді на найпоширеніші запитання, а також отримати консультацію від експертів МОН. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=327310909508728&set=a.258589106380909 
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Ухвалено розроблений Міністерством освіти і науки законопроєкт «Про припинення дії 
Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне 
співробітництво», а також відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України 
Не може бути жодної співпраці українських науковців із країною, яка розпочала 
широкомасштабну агресію. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=327317356174750&set=a.258589106380909 
Уряд затвердив зміни до порядків організації інклюзивного навчання в закладах 
дошкільної та загальної середньої освіти 
З метою покращення ситуації, зміни до порядків знімають деякі обмеження на період дії 
воєнного стану. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305803498399402/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 30.04.2022 
На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших 
військ. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=366200618879327&set=a.290275173138539 
Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до Закону про допомогу громадянам 
України 
Закон подовжує термін надання пільг громадянам Польщі, які забезпечують проживання та 
харчування громадян України, із 60 до 120 днів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=327700862803066&set=a.258589106380909 
Університет штату Пенсільванія (Penn State University) у партнерстві з Посольством 
України в США повідомляє про відкриття стипендіальної програми 
Запрошуються українські науковці та аспіранти, які були змушені покинути своє місце 
перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків російської агресії 
проти України. 
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