
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/329873672659051?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 01.06.2022 
Штормом зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до берега 
Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу наші 
воїни підірвали просто в морі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=349866800586472&set=a.258589106380909 
Учителі з Маріуполя отримають 100 ноутбуків 
1 червня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що 100 учителів, які 
після початку повномасштабної агресії РФ виїхали з тимчасово окупованого Маріуполя на 
підконтрольну Україні територію, зможуть безкоштовно отримати нові ноутбуки з 
необхідним для роботи програмним забезпеченням. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390502613115794&set=a.290275169805206 
Президент США Джо Байден написав колонку в The New York Times під назвою: «Що 
Штати будуть і не будуть робити в Україні» 
Мета США: бачити Україну демократичною, незалежною та процвітаючою країною, яка 
має необхідні засоби стримування та захисту від агресії. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/330568765922875?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 02.06.2022 
На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, 
зазнав втрат та відійшов. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=391300773035978&set=a.290275173138539 
Іспанська пошта випустила марку «Іспанія з Україною» 
Марка називається «Іспанія з Україною», ці слова розміщені на марці разом з двома 
офіційними логотипами поштових операторів обох країн. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=391375796361809&set=a.290275169805206 
Для тих, хто наживається на війні, пропонують запровадити кримінальне покарання 
Йдеться про злочини, пов’язані з перепродажем товарів військового призначення та із 
завищенням цін на соціально значущі товари. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=391622406337148&set=a.290275173138539 
Національна збірна України з футболу перерахувала понад 4 мільйони гривень на 
медичну допомогу через платформу UNITED24 
На початку травня головна футбольна команда країни стала партнером UNITED24.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=391209699711752&set=a.290275169805206 
Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника 
«Байрактар» для потреб українського війська 
Громадяни країни зібрали майже 6 млн євро за три доби для купівлі ударного дрона для 
потреб української армії. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/331331722513246?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 03.06.2022 
В центральній частині Сєверодонецька тривають бої. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=381247650710089&set=a.290337743134414 
Менше двох місяців на відновлення залізничного мосту, що з’єднує Чернігів — 
Славутич і вже запущено пасажирське сполучення за цим маршрутом 
Однак, «Укрзалізниця» не лише відновлює зруйновані маршрути, але й розширює напрямки 
руху. Наприклад, уже цього місяця розпочнуть курсувати поїзди зі столиці до Черкас та 
Житомира. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/332187685760983?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 04.06.2022 
Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській 
області. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0292DmUFKQXHLXEVfxQD2h
q4YsTVNcQT4jCGpArKr1TxZvuL3PY63sqGMmXHZxeZVYl 
Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк відвідала Бородянку 
разом із Генеральним прокурором України 
Щоби на власні очі побачити звірства, скоєні під час жорстокої війни Росії проти України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=392739519558770&set=a.290275169805206 
Українські аграрії завершили посівну кампанію соняшнику та сої 
В цілому сівба ярих зернових та зернобобових культур завершена на 80,6 % від показників 
минулого року. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=392685292897526&set=a.290275169805206 
На Закарпатті засіяли 95% запланованих площ 
Вже засіяли кукурудзу, а план щодо сої перевиконали на 44 %. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/332984152348003/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 05.06.2022 
На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, у 
визначеному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=352393323667153&set=a.258589106380909 
Освітяни з волонтерами готують їжу на передову та для нужденних 
Від початку війни садочки, школи, коледжі та університети України розпочали активну 
волонтерську діяльність. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5WIm5CJ2sTU 
Оплески та гасла Слава Україні — британські вболівальники підтримали українців 
після матчу з Уельсом 
Попри те, що абсолютна більшість присутніх вболівала за Уельс, під час та після гри 
британські фанати активно підтримували українців.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/333708695608882?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 06.06.2022 
На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні 
наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=394171202748935&set=a.290275173138539 
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Велика Британія надає Україні юристів та поліцейських для підтримки розслідування 
воєнних злочинів росіян 
Уряд Великої Британії виділив пакет допомоги для розслідування злочинів окупантів в 
Україні, повідомив віце-прем’єр-міністр країни Домінік Рааб. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid029nZStXjuSZ7r9xc3DUzTt5cv
VMCGCCoVPeMvsoj3tCVb97YJ5KZSjwRKMPngSFXAl 
У Нью-Йорку на Тайм-Сквер відбувся благодійний концерт на підтримку України 
Фонд Revived Soldiers Ukraine, який вже майже 7 років опікується допомогою пораненим 
українським захисникам, провів у Нью-Йорку благодійний концерт AID UKRAINE 
TODAY. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Es1yqlX9I4E 
Не забувати про війну. Зеленський закликав журналістів більше говорити про 
Україну у світі 
Президент Володимир Зеленський звернувся до журналістів у їхнє професійне свято, 
закликавши працівників медіа більше говорити про Україну у світі. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8O5Dkci4raQ 
Оперативна інформація станом на 06:00 07.06.2022 
Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02axvBkc4DbjSJMno5VKgF4rQ
yfLzp3GkdZDXewELftBN2AWR9CKKkSvj12x1e8iVsl 
Студент Вінницького університету п’ятикурсник Михайло онлайн склав іспит з 
передової 
Його декілька разів переривали побратими по зброї, а десь здалеку було чути вибухи. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353597023546783&set=a.258589106380909 
У Національному антарктичному науковому центрі створили «Покажчик 
географічних назв району Аргентинських островів – півострова Київ (Західна 
Антарктика)»  
Цей довідник присвячено стандартизації географічних назв району, в якому щорічно 
працюють українські антарктичні експедиції. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=383651737136347&set=a.290337743134414 
Міністерство інфраструктури забезпечуватиме покриття ризиків для судноплавних та 
залізничних перевізників 
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення Міністерству інфраструктури 
250 млн грн з резервного фонду Держбюджету України для гарантування безпеки 
судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень 
залізничним транспортом. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/335130078800077?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 08.06.2022 
Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, 
Таврійське, Кульбакіно, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=395470205952368&set=a.290275173138539 
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який обмежує продаж та 
використання піротехнічних виробів 
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Незважаючи на воєнний стан та напругу в суспільстві, деякі громадяни продовжують 
використовувати піротехніку навіть у найбільш постраждалих від збройної агресії Росії 
містах. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354666180106534&set=a.258589106380909 
100 млн доларів США від світового банку спрямовані на соціальні виплати 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму Telegram-каналі  що друга 
частина траншу в розмірі 11,4 млн доларів США в межах інвестиційного проєкту 
«Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» надійшла до загального фонду 
державного бюджету. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=395589902607065&set=a.290275173138539 
Світові зірки підтримують Україну! 
Гурт «Metallica» зібрав мільйон доларів для України. Кошти передадуть благодійній 
організації «World Central Kitchen», яка годує маріупольців у центрах «ЯМаріуполь». 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=335842948728790&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 09.06.2022 
На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав 
ракетного удару в районі міста Краматорськ. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0912BAUZ9agVWPkztRCb4gJkN4LiPdV3
vDncbC4uKw3eXtg55FWdYpSpoXEp3qhS4l 
Впроваджуються заходи з підвищення безпеки Центрального залізничного вокзалу 
Києва 
З 8 червня головні входи Центрального залізничного вокзалу м. Київ обладнані системами 
безпеки міжнародного аеропорту «Бориспіль». 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/3203588106576904 
Голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович записала звернення 
до українського народу 
Повне ім’я акторки Милиця Йовович, народилася в Києві 1975 року. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355296603376825&set=a.258589106380909 
Жодна дитина не буде відрахована із закладу освіти у разі невідвідування занять 
офлайн 
9 червня 2022 року Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону «Єдині 
новини» розповів про організацію нового навчального року та безпеку учасників освітнього 
процесу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=396208412545214&set=a.290275169805206 
У голлівудського актора та ексгубернатора Каліфорнії Arnold Schwarzenegger 
з'явилася власна вишиванка з України 
Вишиванку Арнольду, який підтримує Україну під час війни з Росією, подарував 
уродженець Бучі Влад Кабанець. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=355291863377299&set=a.258589106380909 
Українська делегація відвідає національний відбір WorldSkills у Швейцарії 
SwissSkills (організатори WorldSkills у Швейцарії) запросили українців відвідати 
національні змагання восени 2023 року для підтримки молоді, яка продовжує розвивати 
навички в умовах війни.  
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https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=336580788655006&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 10.06.2022 
На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону у 
Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства 
внутрішніх справ Республіки Білорусь. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid071axyVSU8tWCt6YzgjgXXhcmDzSCgon
n1G2Tcyo2JjvgrMXGdPyjMN5RPBU2epaJl 
Старт проєкту «Відкритий кордон»: Україна та Польща збільшать пропускну 
спроможність пункту «Краковець – Корчова» 
Україна та Польща в рамках проєкту «Відкритий кордон» домовилися впродовж наступних 
тижнів збільшити пропускну спроможність на пункті пропуску «Краковець – Корчова» 
щонайменше на 50%, зокрема шляхом збільшення кількості смуг для вантажівок та 
створення додаткових павільйонів для митного та паспортного контролю. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=337347048578380&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 11.06.2022 
Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=397514095747979&set=a.290275173138539 
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вдруге після початку 
повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибула з візитом до Києва у суботу, 11 
червня 
Приємно повернутися в Київ…Європа з вами, – повідомила вона у Twitter. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/338062698506815/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 12.06.2022 
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки 
українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=398449488987773&set=a.290275173138539 
Зірвав джекпот в Канаді – направив частину в Україну 
Пенсіонер з Квебеку (Канада) Марсель Лусьєр зірвав джекпот у розмірі 70 мільйонів 
доларів, повідомляє CTV News. Частину коштів, за його словами, відправлять на допомогу 
у відбудові України.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/338799278433157?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 13.06.2022 
З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БПЛА у районі 
Давидового Броду. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161825084392598&set=a.10150393895977598 
Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення 
обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується 
держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України» 
Ввезення і розповсюдження в Україну видавничої продукції з РФ, Білорусі, тимчасово 
окупованих територій України забороняється. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0KRwD5pPhytX6CX7a8cRPQH
vq778YQ2jfv6VMtUq3Snu1LvrDBZ9514H6ZoHdKHaJl 
Cимволічний людський ланцюг ЄС-Україна навколо будівлі Берлаймонт 
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Це організували Institute of Innovative Governance Promote Ukraine Avenir de l'Europe для 
підтримки заявки України на отримання статусу кандидатури ЄС. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aEao9Jw3Hsg 
Україна зірвала десятки спроб наступу на півдні та звільнила частину громад 
Херсонщини — Зеленський 
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок, 13 червня, заявив, 
що захисники України зірвали десятки спроб наступу російських окупантів та успішно 
провели низку контрнаступів на півдні. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oBsGqOjGLOI 
Оперативна інформація станом на 06:00 14.06.2022 
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання 
ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=388350933333094&set=a.290337743134414 
Україна та ЄС погодили текст Угоди про лібералізацію автоперевезень 
Єврокомісія погодила фінальний текст Спеціальної Угоди про лібералізацію перевезень 
автомобільним транспортом Україна – ЄС. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=358451373061348&set=a.258589106380909 
Як студенти очолюють цифровий фронт 
В умовах війни здобувачі освіти активно долучаються до волонтерської діяльності. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=358374423069043&set=a.258589106380909 
Оздоровча кампанія 2022: МОН рекомендує організувати пришкільні табори з 
безпечними умовами перебування дітей 
Міністерство освіти і науки надає важливого значення забезпеченню зайнятості дітей у 
канікулярний час. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/340232081623210?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 15.06.2022 
На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по наших позиціях 
з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=337895591836555&set=a.232049765754472 
Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися на 18% 
За перші 4 місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% 
менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ML_vlC392Ps 
НАТО готує план переведення України на озброєння альянсу — генсек Столтенберг 
Столтенберг анонсував, що ввечері, у середу, 15 червня міністри оборони країн НАТО 
мають оголосити про надання Україні нової військової допомоги. За його словами, НАТО 
продовжить постачати Україні важке озброєння та системи великої дальності. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=400322872133768&set=a.290275173138539 
Десятирічний хлопчик передав портативний зарядний пристрій на сонячній батареї 
для Збройних Сил України! 
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10-річний Остап із Шепетівки заощадив 300 доларів. Хлопець розповів, що це — всі його 
заощадження, які він збирав, аби придбати портативний зарядний пристрій на сонячній 
батареї для зенітників. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=340929798220105&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 16.06.2022 
Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде 
штурм, бої тривають. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=400930768739645&set=a.290275173138539 
Рівно за місяць, 16 липня 2022 року, вступають у силу зміни до мовного законодавства 
З цієї дати набирають чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», які регламентують 
використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних 
програм, встановлених на товарах.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=338593351766779&set=a.232049765754472 
Міністерство оборони України має потребу створити власний друкований засіб 
масової інформації 
Про це говорили на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 
Відповідний законопроєкт, яким передбачено надання такого права, зареєстровано у 
Верховній Раді за номером 7439. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OrLO1A_e9Bw 
Макрон, Шольц та Драґі приїхали до Києва. Тема візиту - війна та місце України в ЄС 
Також до міжнародної делегації приєднався президент Румунії Йоганніс. Україна очікує від 
них підтримки в отриманні статусу кандидата в члени ЄС. Лідери країн відвідали міста 
Ірпінь та Бучу, зруйновані російською армією. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_WTI_4I0v0 
Почалася історична зустріч лідерів Франції, Німеччини, Італії, Румунії та України 
Зеленський, Макрон, Драґі, Шольц та Йоханніс обговорять підтримку України під час 
повномасштабного вторгнення Росії, а також членство України у Євросоюзі. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/341691204810631?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 17.06.2022 
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339339441692170&set=a.232049765754472 
Європейська мовна спілка ухвалила, що пісенний конкурс «Євробачення» у 2023 році 
відбудеться не в Україні 
Україна не згодна з характером прийняття такого рішення. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O23ASafif4I 
Борис Джонсон у Києві: спільна пресконференція з Володимиром Зеленським 
17 червня прем'єр Великої Британії Борис Джонсон вдруге прибув до Києва з неоголошеним 
візитом.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=401628702003185&set=a.290275173138539 
Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в 
Європейський Союз 
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Залишився фінальний ривок — почути тверде «Так» заявці України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=401650278667694&set=a.290275173138539 
Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ 
Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна 
запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3LxEPHfRYE0 
Парамедика і волонтерку Юлію Паєвську «Тайру» звільнили з полону — Зеленський 
Волонтерку і парамедика Юлію Паєвську «Тайру», яка з березня перебувала у полоні 
окупантів, вдалося звільнити.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=360460502860435&set=a.258589106380909 
Майже 640 тис. свідоцтв про базову та загальну середню освіту видадуть українським 
випускникам 
В окремих регіонах України добігає кінця 2021/2022 навчальний рік.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/342446391401779?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 18.06.2022 
Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0JPYTGDJYGpd3GbEzkZXSz144TBWVV
WEn12xzx1F33aHuzRGJiQY89MC3B9P13ferl 
Британський бізнес допоможе у відбудові української інфраструктури 
Під час Британсько-українського інфраструктурного саміту у Лондоні, Україна та Велика 
Британія, а також представники британського бізнесу, підписали Меморандум про 
інфраструктурну відбудову України.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UQakhqXIGPc 
Президент Зеленський приїхав у Миколаїв 
Президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтове місто Миколаїв, де провів 
нараду щодо важливих питань регіону.  
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1710645895945713 
Південь нікому не віддамо! 
 «Все своє повернемо і море буде українським і безпечним.» 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=402969015202487&set=a.290275169805206 
У Латвії створили морозиво "Слава Україні!" у синьо-жовтих кольорах 
національного прапору нашої держави 
Морозиво "Слава Україні!" будуть безкоштовно роздавати українцям у Ризькому центрі 
підтримки мешканців України, у громадському центрі Common Ground та літніх точках 
продажу морозива Ekselence в Ризі та Юрмалі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361793319393820&set=a.258589129714240 
Королівський коледж Кембриджського університету вивісив банер із написом «Slava 
Ukraini» та синьо-жовтим прапором 
Керівництво коледжу створило фонд для студентів, які вимушено покинули Україну в 
умовах повномасштабної війни. 
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/343975544582197?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 20.06.2022 
Російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-
Буда Сумської області. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362544462652039&set=a.258589106380909 
Угоду про науково-технічну співпрацю між урядом України та РФ припинили на 
законодавчому рівні 
19 червня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України № 2299-ІХ «Про припинення 
дії Угоди між Урядом України та урядом російської федерації про науково-технічне 
співробітництво», вчинену 27 серпня 1996 року та ратифіковану Законом України від 16 
січня 1998 року. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BnOwojtsjOg 
Актор Бен Стіллер відвідав Макарів, Київ, Львів та закликав підтримати українських 
біженців 
Бен Стіллер приїхав до України в рамках гуманітарної місії ООН, адже він є послом доброї 
волі ООН.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=y8W7Nd_jhZs 
Володимир Зеленський зустрівся з Беном Стіллером 
У Міжнародний день біженців до Києва приїхав голлівудський актор і посол доброї волі 
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Бен Стіллер. Він зустрівся із 
президентом України Володимиром Зеленським. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362495685990250&set=a.258589106380909 
Українці зможуть безоплатно здобувати профтехосвіту повторно 
19 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон, що передбачає внесення змін 
до діючого ЗУ «Про професійну (професійно-технічну) освіту». 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=344672697845815&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 21.06.2022 
На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили 
штурмові дії окупантів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=404498345049554&set=a.290275173138539 
Парламент повернув мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення 
авто 
Мета — забезпечення у період дії воєнного стану умов для належного забезпечення 
функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за 
рахунок надходження митних платежів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363036155936203&set=a.258589106380909 
Україна вперше взяла участь в засіданні Європейської полярної ради з досліджень 
Арктики та Антарктики 
Україна вперше долучилася до засідання Європейської полярної ради (ЄПР) – організації, 
що займається стратегічним розвитком полярних досліджень та інших ініціатив щодо 
Арктики та Антарктики в Європі. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hCVIpIHZC00 
Наслідки ракетного обстрілу коледжу в Харкові 
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Російські війська у ніч проти 21 червня вдарили ракетою по житлово-комунальному 
коледжу університету міського господарства імені Бекетова на вулиці Шевченка в Харкові. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=404619261704129&set=a.290275173138539 
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію 
Стамбульської конвенції 
«Для нас життя і здоров'я людини — найвища цінність». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=404425625056826&set=a.290275173138539 
Країни-учасниці Ініціативи трьох морів, відомої як Тримор’я, надали Україні статус 
партнера-учасника 
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту Ініціативи трьох 
морів та висловив шість пропозицій для Тримор’я. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kASvwJZRuPY 
Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку України  
До Києва прибув із візитом прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/345356767777408?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 22.06.2022 
З метою посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував війська. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=393773302790857&set=a.290337743134414 
Система «ШЛЯХ» 
Завдяки ІТ рішенню Міністерства інфраструктури термін розгляду заяв скоротився із 1-3 
місяців до 1-5 днів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363962299176922&set=a.258589106380909 
Жодна дитина, чию школу зруйнували, не залишиться за межами освітнього процесу 
Міністр Сергій Шкарлет у ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що учні та 
вчителі, чиї школи були зруйновані під час війни, будуть переведені до найближчих 
навчальних закладів. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0r8c7iKM13nct2rWPcTccbJLrD
dozwaCrmZVeFioirMACLakSMq2Xp9mtQXqqhUg3l 
В Україні офіційно запрацювала «Карта Руйнувань» 
Діджитал платформу, яка фіксує наслідки російського вторгнення в Україну, публічно 
запустила ГО «Антикорупційний штаб». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363786992527786&set=a.258589106380909 
Свідоцтва про здобуття базової та повної загальної середньої освіти, а також бланки 
додатків виготовляються за кошти держбюджету 
Міністерство освіти і науки інформує випускників ЗЗСО та їхніх батьків, що будь-які 
вимоги щодо сплати певних коштів за свідоцтва про освіту чи додатків до них є 
незаконними. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363867775853041&set=a.258589106380909 
Безпекою шкіл займатимуться спеціальні комісії 
Новий навчальний рік повинен розпочатися в безпечних школах, про це повідомив Міністр 
освіти і науки України Сергій Шкарлет. 
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https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=346075101038908&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 23.06.2022 
Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=405811891584866&set=a.290275173138539 
Наш Патрон поповнив свою скарбничку світових нагород!  
Щойно наш хвостатий піротехнік був нагороджений відзнакою «Золота лапа» 
кінологічного клубу Ірландії. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=405778311588224&set=a.290275169805206 
European Parliament ухвалив резолюцію щодо підтримки надання Україні статусу 
кандидата на вступ до Європейського Союзу 
Майже на кожній зустрічі міжнародні партнери відзначають успіхи України у реалізації 
низки реформ та імплементації норм та стандартів ЄС. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364521292454356&set=a.258589106380909 
Учителям з Маріуполя відправлено 100 спеціалізованих ноутбуків 
100 нових ноутбуків Acer з необхідним для роботи програмним забезпеченням від Microsoft 
Ukraine та освітнім контентом групи компаній «Розумники» у межах волонтерської 
ініціативи «Допомога вчителям Маріуполя» надіслані вчителям.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02dJRr71BCbwW3EcNXaWHjpTw2U3
LSe2RQpezSNzwFmLmvo5oZervhLNxJZXaCGjb3l?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 24.06.2022 
Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02Lg86X2emt8oR2z9LMN3UewZ13juXv
DoVgikqZdQPfcPBegz9xEWMedFVdMvNqZ7Kl 
Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення на дільниці Березине – 
Басарабяска  
Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального 
розвитку Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку 
залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на дільниці 
Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=395034769331377&set=a.290337743134414 
Щомісяця нарощуємо експорт зерна через західні кордони на 50% 
В умовах блокади українських морських портів Міністерство інфраструктури щоденно 
працює над переорієнтацією логістики на суходіл. 
 
https://www.facebook.com/komitetG/posts/pfbid0kD2nqxb8Ei38KK9DDGFBe8MrfLPYUSXE
9TCiUPEXvBHEN6zN7y5ARfRUD9y2xj67l 
Важлива та цікава зустріч щодо актуалізації бібліотечних фондів в умовах воєнної 
агресії Росії проти України  
Сьогодні за участю Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики відбулося 
відкрите засідання Ради з питань розвитку бібліотечної справи. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=406034018229320&set=a.290275169805206 
Тернопільський студент захищав наукову роботу… з передової! 
Студент 4 курсу історичного факультету Тернопільського педуніверситету Юрій 
Галицький вирішив, що російські загарбники не мають стати на заваді отриманню диплому. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=394887392679448&set=a.290337743134414 
Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС 
Європейська Рада одноголосним рішенням надала Україні статус кандидата на членство в 
Європейському Союзі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=365268149046337&set=a.258589106380909 
Оновлено положення про стипендії Президента України та Кабінету Міністрів 
України для молодих учених 
Сьогодні, 24 червня 2022 року, під час засідання Уряду схвалено постанову КМУ, яка 
вносить зміни до постанов 1994 року: «Про стипендії Кабінету Міністрів України для 
молодих вчених» та «Про стипендії Президента України для молодих вчених». 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/347545757558509/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 25.06.2022 
Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/348349874144764/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 26.06.2022 
На Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил 
оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=408226404676748&set=a.290275173138539 
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель 
Макрон під час зустрічі на саміті G7 домовилися активізувати військову підтримку 
України та відзначили критичну необхідність таких кроків на цьому етапі війни  
Французький та британський лідери погодилися, що наразі в процесі війни в Україні настав 
критичний момент і «є можливість переламати перебіг війни». 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6AWgCeWJ0sw 
Наслідки ракетного обстрілу в Києві 
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, під завалами є люди. Рятувальники намагаються 
їх дістати.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=o8zmWcbJUk0 
Ракетний удар по центру Києва: зруйновані житлові будинки, серед постраждалих – 
дитина 
Близько 06:20 26 червня у Києві пролунала серія вибухів. Щонайменше п'ять людей 
постраждали, загинув чоловік. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=408104251355630&set=a.290275173138539 
Недільну зустріч із паломниками Папа Франциск завершив згадкою про Україну, де 
не припиняються бомбардування та ракетні удари. 
Серед десятків тисяч прочан, які прибули у неділю, 26 червня, на площу Святого Петра у 
Ватикані, були також паломники з України. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/349129407400144/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 27.06.2022 
Завдав авіаційних ударів по населеному пункту Славгород Сумської області. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=408937051272350&set=a.290275173138539 
У компанії «Baykar» повідомили, що не прийматимуть кошти на «Народні 
байрактари», зібрані народом України! 
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Натомість компанія БЕЗКОШТОВНО передасть три БПЛА Bayraktar TB2 для українського 
фронту! 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0SK6fEZwyB17dEpibqhaQx4He
NAR5W5TWGVtVh6QbEBwpU6TgP353TK5bxa7542ZKl 
Делегація Парламентської Асамблеї ОБСЄ вражена побаченим у Бучі та Ірпені, і це 
матиме суттєвий вплив на роботу та порядок денний чергової сесії Асамблеї, яка має 
відбутися наступного тижня 
Парламентарії побували на місцях масового поховання цивільних громадян, вбитих 
росіянами та побачили на власні очі наслідки панування «руського міра» — зруйновані 
будинки в Ірпені. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DHS0cs9-rPs 
Молдова повідомить Україні про загрозу з боку Придністров'я, наразі ж її немає  
Президентка Молдови Майя Санду заявила, що влада країни зараз не бачить загрози для 
України з боку окупованого Росією Придністров'я.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw 
Ракетний удар РФ по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці 
В понеділок, 27 червня ракетний удар по Кременчуку прийшовся у торгівельний центр, є 
загиблі та постраждалі.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367043012202184&set=a.258589106380909 
Польща продовжуватиме надавати освітні послуги вимушено евакуйованим 
громадянам України 
Перший заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко та заступниця Міністра Віра 
Рогова провели онлайн-зустріч із державним секретарем Міністерства освіти і науки 
Республіки Польща, уповноваженим уряду з питань розвитку та інтернаціоналізації 
Томашем Жимковським. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TxkU3AniXHfNNLBHXbdj1oc2R5Jm
FLPduUN67fDy47xfA8yzAUgJg3PGdMBR4bUXl 
Оперативна інформація станом на 06:00 28.06.2022 
Розпочалася сто двадцять п’ята доба героїчного протистояння Української нації 
російському воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367819602124525&set=a.258589106380909 
Кембриджський університет запустив пакет підтримки для студентів і науковців, які 
змінили місце проживання внаслідок російської агресії в Україні 
Проректор закладу Стівен Туп зазначив, що ініціативу було розроблено в партнерстві з 
українськими університетами та Урядом України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=409035234595865&set=a.290275173138539 
Спільна заява лідерів та лідерки «Великої Сімки» на підтримку України 
«Ми знову вимагаємо від Росії покласти край цій війні вибору та негайно, беззастережно 
припинити всі військові дії та вивести свої війська та військову техніку з усієї території 
України в межах її міжнародно визнаних кордонів». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=409484497884272&set=a.290275173138539 
В Україні збудують спільний завод із виробництва «байрактарів» 
Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми 
продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fUN877du470 
Оперативна інформація станом на 06:00 29.06.2022 
Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та 
Серебрянка. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0q3GHgmbibRHMeKrN8XzYkK
em2WYAcuStJjSKN7yYtj3GAvvboP9EdgfzzA3oEMKJl 
Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі!  
Він активно підтримує Україну та виступає за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та 
економіки.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02wzuRw5Un6SLyjtPkFQ7TPxrekCmAiBt
m6ExGWjeWEw7Z9QpY5vysUzP8huJnJEwal 
Олександр Кубраков: «транспортний безвіз» з ЄС починає діяти! 
Сьогодні в французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали Угоду про 
вантажні перевезення автомобільним транспортом. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=398395912328596&set=a.290337743134414 
Команда Міністерства інфраструктури на заході Єврокомісії Connecting Europe Days 
2022 у Ліоні! 
У рамках стартової панелі перед учасниками заходу виступив Міністр інфраструктури 
України Александр Кубраков. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=398385322329655&set=a.290337743134414 
Міністерство інфраструктури підтримало індексацію тарифів «Укрзалізниці» на 
вантажоперевезення 
Міністерство інфраструктури України підтримало пропозицію АТ «Укрзалізниця» (УЗ) 
провести індексацію тарифів на вантажні перевезення, підвищивши їх на 70%. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mC8cvGPU7hJzdH3gi9pyQyx1LgVG
aF8cQjqtzz7ajpeJFHcCD8pBUEjQpVU55prAl?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 30.06.2022 
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два 
носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=411162274383161&set=a.290275173138539 
Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Сирією без розриву 
консульських відносин 
МЗС України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати так звану 
«незалежність» тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях. 
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