
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/306544378325314/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 01.05.2022 
Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують прикриття кордону 
у Брестській та Гомельській областях. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=366811052151617&set=a.290275169805206 
Світ з Україною! Разом ми - сила! 
Мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс оголосив збір віконного скла для відновлення житла в 
Україні. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6uNcdpKepR4 
«Вдячні за ленд-ліз» 
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників 
Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі, яка прибула до України з візитом. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2MjyD3B-jdI 
Український прапор повернеться разом з нормальним життям – 66 день війни 
"…Будуть звільнені окуповані міста й громади. Український прапор повернеться всюди, де 
він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна 
забезпечити навіть на своїй власній території", – запевнив голова держави. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/307229161590169?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 02.05.2022 
На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення 
свого тактичного положення та обстріли. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367581432074579&set=a.290275173138539 
Україна стала «тестом» для Заходу й міжнародного порядку – сенатор США 
Голова Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес наголосив, 
що війна в Україні стала випробуванням для Заходу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=329116252661527&set=a.258589106380909 
ІРЦ в умовах воєнного стану здійснюють супровід внутрішньо переміщених осіб з 
ООП 
29 квітня 2022 року під час засідання Кабінету Міністрів України було ухвалено зміни до 
Положення про інклюзивно-ресурсні центри щодо розширення кола завдань на період дії 
воєнного стану. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367622438737145&set=a.290275169805206 
Данія відновлює роботу посольства у Києві 
До речі, Данія та Швеція викликала послів РФ після того, як російський літак порушив 
повітряний простір цих двох країн. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=329188675987618&set=a.258589106380909 
Варшавський університет розпочинає навчання українською мовою для переміщених 
осіб 
Крім студентів, університет готовий співпрацювати з українськими викладачами, які теж 
вимушено прибули до Польщі і можуть професійно викладати навчальні програми з 
міжнародних відносин та менеджменту. 
https://www.youtube.com/watch?v=zXCi_F4CewY 
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Из Харькова эвакуировали морских животных 
Из-под обстрелов в Одессу эвакуировали харьковских переселенцев. На этот раз – 
дельфинов, морских львов и котиков.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367639202068802&set=a.290275169805206 
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок планує відвідати Київ 
Посадовиця планувала приїхати до столиці України після візиту Президента Німеччини 
Франка Штайнмаєра, але його візит було скасовано.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367657165400339&set=a.290275169805206 
Бійці територіальної оборони, які мають юридичну освіту, допомагатимуть фіксувати 
воєнні злочини, скоєні проти цивільного населення 
Верховна Рада України готує акт, який передбачає внесення змін до статті 3 Закону «Про 
основи національного спротиву» та стосується «вдосконалення засад організації та ведення 
руху опору» (реєстр. № 7306). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367974132035309&set=a.290275169805206 
Питання швидкого приєднання України до Європейського Союзу обговорили народні 
депутати України з Президенткою European Parliament Roberta Metsola 
Українці дали їм зараз новий «зміст» союзу та нову єдність.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367720355394020&set=a.290275169805206 
Питання військової, фінансової, гуманітарної допомоги та посилення санкційного 
тиску на Росію 
Народні депутати України під час візиту до Вашингтона, де відбулася низка зустрічей із 
представниками Конгресу, Сенату та Держдепартаменту, 
ухвалили історичні рішення. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367743082058414&set=a.290275169805206 
Ухвалити посилений пакет санкцій проти РФ і насамперед відмовитися від купівлі 
російських енергоресурсів 
Необхідно зрозуміти, що зараз вирішується не лише доля України та її громадян, а взагалі 
майбутнє світу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367761415389914&set=a.290275173138539 
До Державного бюджету України надійшла чергова частина грантових коштів від 
донорів Світового Банку 
Найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-htpBjx5gEc 
Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 68-го дня 
війни 
Лавров перекинув провину за злочини нацистів на євреїв. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/307990874847331/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 03.05.2022 
На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на 
встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=329878669251952&set=a.258589106380909 
З 5 до 26 травня 2022 року пройдуть безкоштовні вебінари для вчених українською 
мовою, під час яких обговорять можливості використання платформи Web of Science 
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Компанією Clarivate створено портал українською мовою, на якому доступні для перегляду 
відеозаписи попередніх вебінарів та інші корисні для наукової діяльності електронні 
ресурси. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j8-rvv7Zgm4 
Николаевский зоопарк. Судьба животных 
В начале полномасштабного вторжения России в Украину пострадали и звери в 
Николаевском зоопарке. Руководство зверинца даже обратилось к украинцам с 
предложением покупать билеты онлайн.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=368446158654773&set=a.290275173138539 
У Верховній Раді України хочуть змінити тривалість навчального року та процедуру 
ліквідації шкіл 
Відповідні зміни передбачає проект закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах 
воєнного стану» (№ 7325), яким пропонується продовжити строк повноважень тимчасового 
складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та призупинити на час 
воєнного стану дію окремих норм Закону України «Про повну загальну середню освіту». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=329899895916496&set=a.258589106380909 
Тривалість НМТ збільшено до 120 хвилин 
Комісія підтвердила, що певна частка учасників не встигає виконувати останні завдання 
тесту. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=368480461984676&set=a.290275173138539 
Відбудова транспортної інфраструктури — основне завдання для відновлення 
держави 
Керівництво держави, попри продовження війни та активні бойові дії в окремих регіонах, 
визначилося відроджувати вже звільнені та деокуповані населенні пункти, щоби населення 
могло якнайшвидше повернутися до мирного та повноцінного життя. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=330140469225772&set=a.258589106380909 
Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною, з однієї сторони, і 
Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої 
сторони 
Участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та 
Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021 –
2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт 
Європа». 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0796p-jiobc 
Атака Одессы оккупантами. Последствия 
На восьмую годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, когда в результате 
столкновений украинских патриотов и сторонников "русского мира" погибло 48 человек, 
войска РФ совершили очередное преступление – обстреляли общежитие.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=8TdpkdpYaCs 
Масовими ракетними ударами РФ намагається згаяти своє безсилля 
«…Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська області, Одеса, Харківщина – такий 
масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась особлива 
військова мета…» – звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 
69-го дня війни. 
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/308875351425550?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 04.05.2022 
На Бесарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=360954696072718&set=a.290337743134414 
Ракетні удари по залізничній інфраструктурі 
Внаслідок масованого ракетного удару завдано шкоди 6 залізничним підстанціям в 
центральних та західних областях. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=369304131902309&set=a.290275173138539 
Нові санкції Євросоюзу торкнуться російської нафти, військових та телебачення 
ЄС також має намір припинити свою залежність від російської нафти. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=330586009181218&set=a.258589106380909 
Оператор lifecell скасовує тарифікацію мобільного інтернету на платформах, що 
використовуються для онлайн-навчання 
Уже третій провідний мобільний оператор України доєднується до ініціатив МОН щодо 
забезпечення навчання і надає можливості для роботи освітян. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=369281638571225&set=a.290275173138539 
Служба безпеки України запускає два нових чат-бота: для ідентифікації зрадників і 
мародерів 
З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській 
спецслужбі викрити злочинців. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=330769989162820&set=a.258589106380909 
Міністерство освіти і науки працює над організацією пунктів складання 
національного мультипредметного тесту в країнах Європейського Союзу та Великій 
Британії 
Вже є попередня домовленість про 2 центри в Німеччині, 2 в Італії та 6 у Польщі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=369237961908926&set=a.290275173138539 
«Після перемоги Україна буде не тільки гідним, а й бажаним членом 
Північноатлантичного альянсу» 
Відбулася онлайн зустріч евроінтеграційного Комітету, Комітету з питань зовнішньої 
політики та міжпарламентського співробітництва з депутатами парламенту Португалії. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=369265921906130&set=a.290275173138539 
Сьогодні ми представляємо шостий пакет санкцій 
Про це зазначила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на власній сторінці у 
Твіттері. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1671565393203684 
Верховна Рада України закликає Конгрес США визнати Росію державою-спонсором 
тероризму 
Відповідну Постанову (реєстр. № 7341) Парламент ухвалив у вівторок, 3 травня. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=369340221898700&set=a.290275173138539 
Усі оператори відновили мобільний зв’язок у Херсоні та області 
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Причиною зникнення зв’язку на Херсонщині та частині Запорізької області є пошкодження 
військовими РФ волоконнооптичної мережі, яку перебили під час обстрілу, і відключення 
від живлення станції комутації в місті Херсон. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=330842532488899&set=a.258589106380909 
В Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки від 
20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами) «Про затвердження Порядку прийому на 
навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році» (№ 486/37822) 
Відповідно до Порядку визначено особливості вступної кампанії 2022 року до закладів 
фахової передвищої освіти, а також враховано особливості її проведення.  
 
https://www.facebook.com/100069073844828/posts/309691688009957/?d=n 
Оперативна інформація станом на 18:00 04.05.2022 щодо російського вторгнення 
З метою посилення угруповання військ противник здійснює перекидання техніки та 
особового складу залізничним транспортом. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=369671331865589&set=a.290275173138539 
Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних 
квот у двосторонній торгівлі, підписавши відповідну угоду 
Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на 
новий термін. Тепер українські товаровиробники зможуть експортувати більше продукції 
на британський ринок. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=369687358530653&set=a.290275173138539 
Голова Верховної Ради України  взяв участь у Президії Конгрес місцевих та 
регіональних влад при Президентові України 
«Розглянули актуальні питання, насамперед — щодо стану забезпечення пальним у 
регіонах України. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/309656384680780?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 05.05.2022 
На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370041048495284&set=a.290275173138539 
Голова Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іванна 
Климпуш-Цинцадзе 
«Зараз украй важливо наживати не нових ворогів, а нових друзів, і пояснювати якомога 
більшій кількості людей у всьому світі суть і першопричини цієї війни». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370036981829024&set=a.290275173138539 
Відновити «Мрію» неможливо, але є шанс створити нову 
Командир одного із трьох екіпажів літака легендарного АН-225 Дмитро Антонов заявляє, 
що новий літак можливо зробити з недобудованої частини «сестри Мрії».  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370064031826319&set=a.290275173138539 
Заморожені активи росіян потрібно конфіскувати на користь України 
Про це заявив Президент Європейської ради в інтерв’ю агенції Інтерфакс-Україна.Рідною 
мовою. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370082655157790&set=a.290275173138539 
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Триває робота над вилученням пропагандистської російської літератури з 
українських бібліотечних фондів 
Над цим працює Міністерство культури та інформаційної політики України задля 
заміщення її якісною україномовною літературою й книгами українських видавництв. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370089795157076&set=a.290275169805206 
Велика Британія надасть ще більше гуманітарної допомоги для найуразливіших 
верств населення України 
Кошти будуть спрямовані для найуразливіших верств населення як на території України, 
так і для тих, хто рятується від війни за кордоном. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1057070681833580 
Україні надано можливість стати стороною Конвенції про транскордонний вплив 
промислових аварій 
Верховна Рада України ухвалила відповідний Закон про приєднання України до Конвенції 
про транскордонний вплив промислових аварій (реєстр. № 0140). 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/983104505672849 
Забезпечено необхідні процедури для подальшого асоційованого членства України в 
програмах «Горизонт Європа» та «Євратом» 
Народні депутати України підтримали відповідний Закон (реєстр. № 0142). 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/279323457741618 
Створено правовий механізм співробітництва державних органів України з 
Міжнародним кримінальним судом 
Народні депутати України ухвалили відповідний Закон про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України щодо співробітництва з Міжнародним 
кримінальним судом (реєстр. № 7304). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370115718487817&set=a.290275173138539 
Нові санкції Великої Британії вдарять по російських медіа, PR і консалтингу 
Міністерка закордонних справ Великої Британії  розповіла про новий список санкцій щодо 
Росії. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370123268487062&set=a.290275173138539 
Австрія надає Україні ще 42 мільйони євро на гуманітарну допомогу 
У зв’язку з гуманітарною катастрофою в Україні внаслідок жорстокої російської 
загарбницької війни та серйозними наслідками, які відчуваються далеко за межами регіону, 
було ухвалено рішення про виділення 42 мільйонів євро на кампанію допомоги «Сусіди, які 
потребують». 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/581737533337562 
Розширено перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу 
Верховна Рада України ухвалила відповідний Закон про внесення змін до статті 14 Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» (реєстр. № 7312). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370215951811127&set=a.290275169805206 
Потрібен жорсткий контроль за дотриманням санкцій і будь-які спроби обходу 
санкцій проти країни-агресора мають одразу бути припинені 
Члени Комітету закликають міжнародну спільноту та світових лідерів до посилення 
контролю за дотриманням режиму санкцій.  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=370290285137027&set=a.290275169805206 
Світ на порозі продовольчої кризи, а в українських портах заблоковано мільйони тонн 
зерна 
Майже чотири з половиною мільйони тонн зерна заблоковані Росією у портах України, 
продукцію неможливо експортувати через закриті рашистами морські шляхи. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370352268464162&set=a.290275169805206 
Верховна Рада України врегулювала порядок співробітництва з Міжнародним 
кримінальним  
Це той необхідний крок, який дозволить суду виконувати свої функції щодо притягнення 
до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини, злочини проти людяності та акти 
геноциду на території України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=331425632430589&set=a.258589106380909 
Усі охочі й надалі можуть користуватися навчальною платформою дистанційної 
школи «Оптіма» безоплатно 
Для навчання не потрібно документів чи обґрунтувань, тільки бажання та доступ до 
інтернету. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=331495079090311&set=a.258589106380909 
Європейський центр сучасних мов при Раді Європи розробив сторінку для підтримки 
мовної інтеграції переселенців з України 
На сайті представлені інструменти для адаптації дітей до нового середовища та шкіл. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310027201310365/ 
Оперативна інформація станом на 18:00 05.05.2022 
На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310376874608731?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 06.05.2022 
На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які 
залишив. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370786588420730&set=a.290275173138539 
Ситуація з дефіцитом пального покращиться вже із середини травня 
Андрій Герус додав, що кількість пального, яка була в Україні три тижні тому, й кількість, 
яка є сьогодні, — не змінилася. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362335472601307&set=a.290337743134414 
Україна та Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом 
Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі 
досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють 
міжнародні перевезення палива. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370787455087310&set=a.290275169805206 
Вгадайте, що робить цей воїн? Дивиться Тік-Ток? Слухає чергову лекцію Арестовича 
чи нові зведення Генштабу? Ні! 
Це  професор Ужгородського національного університету і він читає лекції з 
«Туризмознавства» своїм студентам у перервах між бойовими чергуваннями! 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=332056575700828&set=a.258589106380909 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=370290285137027&set=a.290275169805206
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370352268464162&set=a.290275169805206
https://www.facebook.com/photo/?fbid=331425632430589&set=a.258589106380909
https://www.facebook.com/photo/?fbid=331495079090311&set=a.258589106380909
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310027201310365/
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310376874608731?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/310376874608731?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370786588420730&set=a.290275173138539
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362335472601307&set=a.290337743134414
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370787455087310&set=a.290275169805206
https://www.facebook.com/photo/?fbid=332056575700828&set=a.258589106380909


5 травня 2022 року заступник Міністра освіти і науки Олексій Шкуратов узяв участь 
у сьомому щорічному Форумі з питань науки, технологій та інновацій (STI Forum) 
Цьогорічна тематика STI Forum зосереджена, зокрема на якісній освіті та партнерстві 
заради розвитку. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=332159805690505&set=a.258589106380909 
Від 11 травня до 20 липня 2022 року буде проведено 6 безкоштовних вебінарів, під час 
яких науковці зможуть дізнатися про використання платформи Research4Life 
Вебінари проводитимуть англійською мовою представники проєкту Research4Life та 
організацій-партнерів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=371096408389748&set=a.290275169805206 
Це перший візит міністрів закордонних справ Литви, Естонії і Латвії в Україну з 
початку війни 
Те, що Gabrielius Landsbergis, Eva-Maria Liimets та Edgars Rinkēvičs завітали до нас – доказ 
тих міцних зв’язків дружби і солідарності, підтримки, які пов’язують наші народи. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=332170675689418&set=a.258589106380909 
27 квітня 2022 року під час засідання в Будапештському університеті економіки та 
технологій Рада Європейської асоціації університетів схвалила комплекс заходів для 
допомоги українському сектору вищої освіти 
Рішенням ради ухвалено створення спеціальної робочої групи Європейської асоціації 
університетів для післявоєнного відновлення України та її університетського сектору. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/311123487867403?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 07.05.2022 
Здійснив обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними 
системами залпового вогню. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/2783118735324047 
Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 73-го дня 
війни 
Загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, в якому майже кожна вулиця має 
щось памʼятне, щось історичне. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/311957571117328?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 08.05.2022 
Кораблі чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують 
виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої 
підтримки на приморському напрямку. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=372087121624010&set=a.290275169805206 
Велика Британія надасть Україні ще 1,3 мільярда фунтів стерлінгів військової 
підтримки 
Нова допомога майже вдвічі перебільшує попередні зобов’язання Сполученого Королівства 
щодо України. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/331427919135322 
Пес Патрон, який працює з чернігівськими піротехніками, отримав державну 
нагороду «За віддану службу» 
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Президент Володимир Зеленський у рамках зустрічі з Прем’єр-міністром Канади 
Джастіном Трюдо вручив державні нагороди українським саперам, які оволоділи 
канадськими технологіями розмінування. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X3vbvUS-CLo 
12 ракетных ударов за день: последствия атаки оккупантов по Одессе 
6 ракет накануне противник выпустил при помощи стратегической авиации с Каспийского 
направления по Одессе, еще 4 – по области. 2 ракеты были выпущены со стороны Черного 
моря этой ночью.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Pm5Y2d7rUEo 
Музиканти U2 заспівали для волонтерів у київському метро 
Музиканти ірландського рок-гурту U2 Боно та Едж приїхали до Києва та заспівали для 
волонтеріва на станції метро Хрещатик. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/312758441037241?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 09.05.2022 
На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без 
поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких 
відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=373095271523195&set=a.290275169805206 
Члени сімей загиблих військовослужбовців почали отримувати підвищені пенсії 
У квітні здійснено відповідні перерахунки пенсій, за результатами яких понад 2,2 тисячі 
людей отримали збільшення пенсій в середньому на 1,5 тис. гривень. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=373241964841859&set=a.290275169805206 
Як працюють органи місцевого самоврядування в умовах воєнного стану 
Верховна Рада України розглядає законопроект про внесення змін до Закону «Про правовий 
режим воєнного стану» (щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії 
воєнного стану, № 7269), метою якого є врегулювання особливостей здійснення 
повноважень органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, спрощення 
процедури прийняття кадрових рішень. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=334196645486821&set=a.258589106380909 
У Хорватії українські науковці вперше презентують національну науково-
інформаційну систему URIS 
Державна науково-технічна бібліотека України - ДНТБ України вперше презентують 
Національну науково-інформаційну систему URIS із постерною доповіддю «Creating 
Ukrainian Research Information System» у межах Міжнародної конференції з сучасних 
науково-дослідницьких інформаційних систем CRIS2022, що відбудеться 12-14 травня 2022 
року в місті Дубровнік, Хорватія. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=373209534845102&set=a.290275169805206 
Молочна галузь продовжує працювати навіть в умовах воєнного стану, Ситуація на 
ринку молокопродуктів в Україні покращується.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=373275818171807&set=a.290275173138539 
Lepta. Безоплатний застосунок для взаємодопомоги під час війни 
Українці не раз доводили, що взаємодопомога в скрутні часи допомагає нам подолати будь-
яке лихо.  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=373324101500312&set=a.290275173138539 
Вчора у Мюнхені делегація Федерації легкої атлетики України взяла участь у 
засіданні Ради Європейської легкої атлетики 
Делегація представила презентацію щодо подальшого розвитку легкої атлетики в умовах 
військового протистояння з агресором. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e1hySkThzbw 
Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні 
Президент США Джо Байден 9 травня затвердить Закон S. 3522 про ленд-ліз та захист 
демократії в Україні - 2022. Ланд-ліз діяв під час Другої світової війни і давав США змогу 
оперативно надавати союзникам зброю та інше.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/313588154287603?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 10.05.2022 
В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру 
заводу “Азовсталь”. Тривають бойові дії. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0XY9DOTsjeQ 
Ракетные удары по Одесской области 
9 мая российские войска выпустили по Одессе и области четырнадцать крылатых ракет. 
Семь из них попали в ТРЦ "Ривьера" – один из крупнейших торговых объектов на юге 
Украины.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=373909014775154&set=a.290275173138539 
Комітет з питань економічного розвитку вітає скасування Канадою на рік торгових 
мит на українські товари 
Канада стала третьою країною, яка зробила такий крок назустріч Україні. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=334768178763001&set=a.258589106380909 
Науковці долучаються до фіксації екозлочинів в Україні 
Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад 200 екозлочинів РФ. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374024894763566&set=a.290275169805206 
Україна може збільшити постачання пального через Польщу 
Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи 
надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374051618094227&set=a.290275169805206 
Запобігти глобальній продовольчій кризі, об’єднавши зусилля всього цивілізованого 
світу 
До початку російської агресії Україна щомісяця експортувала через свої чорноморські 
порти до 5 млн. тонн сільськогосподарської продукції, що становило близько 70 % агарного 
експорту з України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374092614756794&set=a.290275169805206 
Готується законопроект про заборону представникам проросійських партій 
обиратися на будь-які посади 
У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних 
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партій» (№ 7318), метою якого є захист національної безпеки, суверенітету і територіальної 
цілісності Української держави. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/314387997540952?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 11.05.2022 
На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова 
залишається напруженою. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374838988015490&set=a.290275173138539 
Школярам можуть дозволити навчатися будь-де за національною освітньою 
програмою 
Готується відповідний законопроект, яким пропонується запровадити Національну 
платформу дистанційного та змішаного навчання для внутрішньо переміщених здобувачів 
освіти. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374918988007490&set=a.290275169805206 
Кількість вбитих та масштаби руйнацій в Україні свідчать про брутальні порушення 
принципів ведення бойових дій 
Вторгнення в Україну призвело до загибелі й нелюдських страждань мирних жителів, 
руйнації шкіл, лікарень і житлових будинків. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374920404674015&set=a.290275169805206 
Готується законопроект про запровадження мораторію на підвищення тарифів 
Підготовлений законопроект передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів 
під час дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його завершення. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374917038007685&set=a.290275169805206 
Адаптація трудового законодавства відповідно до викликів воєнного часу 
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів продовжує роботу над 
державною політикою у сфері регулювання трудових відносин та зайнятості населення, 
рекомендуючи парламенту необхідні законопроекти до ухвалення. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374942398005149&set=a.290275169805206 
Українську молодь та молодіжний бізнес активно підтримують міжнародні партнери 
Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у партнерстві з Making Cents 
International (MCI) та Школою усвідомленого підприємництва в рамках програми «Мріємо 
та діємо» розпочата Програма швидкої бізнес-підтримки молодіжних підприємств. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=374998031332919&set=a.290275169805206 
Польща лобіюватиме статус кандидата на членство в ЄС для України  
Президент Польщі Анджей Дуда підтримав пропозицію Президентки Словаччини Зузани 
Чапутової здійснити серію візитів до країн Західної Європи, щоб переконати їхніх лідерів 
якнайшвидше надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VQn8UuZfjtc 
Зеленський закликав українців не чекати на щоденні перемоги ЗСУ на фронті 
Президент України Володимир Зеленський закликав українців не чекати щоденних перемог 
ЗСУ на фронті та не створювати «атмосферу морального тиску». 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/375382777851714 
Примусове вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів 
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Парламент підтримав Указ Президента України про примусове вилучення в Україні 
об’єктів права власності РФ та її резидентів. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/710919046761166 
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у 
період дії воєнного стану (реєстр. № 7269) 
Мета: врегулювати особливості здійснення повноважень органів місцевого самоврядування 
в умовах воєнного стану тощо. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=375586997940689&set=a.290275173138539 
Велика Британія бере шефство над відновленням Києва та області, Данія — 
Миколаївської області, країни Балтії — Житомирщини 
Андрій Сибіга розповів про основні здобутки на зовнішньополітичному фронті. Зокрема, 
він поділився вже затвердженими планами щодо відновлення територій України іншими 
країнами. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=T6rmVZ5859s 
Херсон под оккупацией. Ситуация в городе 
Навязывание рублевой системы, замена украинских государственных символов и 
изменения в системе образования. Россия всячески пытается закрепиться на 
оккупированных украинских территориях.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/315521040760981?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 18:00 12.05.2022 
За наявною інформацією, противник здійснив нарощування системи протиповітряної 
оборони у західній частині Кримського півострова. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/424362305694451 
Безперебійне виробництво та постачання сільськогосподарської продукції під час 
воєнного стану  
Відповідний Закон (реєстр. № 7264) ухвалили народні депутати України.  
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/1638922366491196 
Парламент України ухвалив Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного 
стану (реєстр. № 7289) 
Акт, зокрема, передбачає встановлення спеціальних правил щодо володіння, користування 
та розпорядження землею.  
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/2830228363948730 
Питання соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та умов 
проходження служби цивільного захисту 
Народні депутати України ухвалили за основу проект закону (реєстр. № 7284). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=336372691935883&set=a.258589106380909 
ЄС відкриває нові програми для українських студентів і науковців 
Студентська мережа Erasmus (Erasmus Student Network – ESN) разом з ESN Kyiv та за 
підтримки ЄС створила нову платформу, що надає інформацію про освітні можливості та 
програми підтримки українським студентам і науковцям. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=375733071259415&set=a.290275169805206 
Заради миру в Україні маємо докласти усіх зусиль 
Президент FIFA Джанні Інфантіно під час виступу на 46-му Конгресі UEFA у Відні 
наголосив: «Футбол не може зупинити війну, але може цьому сприяти…». 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/315837394062679/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 13.05.2022 
У Воронезькій та Білгородській областях Російської Федерації, продовжено до 25 травня 
2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=337086275197858&set=a.258589106380909 
У межах проєкту UNITED24 у НБУ відкриють рахунок МОН для потреб освіти і науки 
13 травня 2022 року, уряд схвалив зміни до постанови про використання коштів, що 
надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України.  
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/451093570032577 
Народні депутати України ухвалили Закон про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення захисту прав працівників (реєстр. № 5266) 
У чинне законодавство вносяться норми, зокрема, щодо недопущення дискримінації в 
оголошеннях із працевлаштування, а також надання права особам, що зазнали 
дискримінації звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, 
відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376339251198797&set=a.290275173138539 
У Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету закликають долучатися до 
відновлення української культурної спадщини 
В Україні знаходиться сім об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, ще сімнадцять об'єктів 
включено до Попереднього списку Світової спадщини. Всі вони знаходяться під загрозою 
знищення російською армією, одержимою маревною ідеєю імперської переваги, яка не має 
поваги до будь-якої культурної спадщини. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376390281193694&set=a.290275173138539 
Відбулося обговорення питання звернення Верховної Ради України стосовно 
виключення представників Росії з органів управління міжнародним спортом 
Дискусія відбулася у рамках спільного засідання Комісії атлетів Міжнародного 
Олімпійського Комітету, комісій атлетів міжнародних федерацій та Національних 
олімпійських комітетів за участю Президента МОК Томаса Баха, голови підкомітету з 
питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України 
з питань молоді і спорту Ольга Саладуха та Президента НОК Сергія Бубки. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376411457858243&set=a.290275173138539 
Якої допомоги потребують українські бібліотеки у зв’язку з агресією РФ, і що саме 
можна і варто зробити вже сьогодні? 
Це питання обговорювали під час «круглого столу» за участі заступниці голови Комітету 
гуманітарної та інформаційної політики.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376499367849452&set=a.290275173138539 
11 травня відбувся «круглий стіл»: «Роль ОБСЄ у питанні війни в Україні та її 
наслідків» 
Постійна делегація Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ закликала 
розглянути питання виключення РФ з організації. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=376515077847881&set=a.290275169805206 
Відбудова України буде швидкою і стане поштовхом до зростання регіону 
Під час щорічної зустрічі та бізнес-форуму European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD), що відбулися 10-12 травня в Марракеші, Марокко, ЄБРР «отримав 
від донорів запевнення щодо виділення коштів обсягом майже 1 мільярд євро на підтримку 
програм, пов'язаних з подоланням наслідків війни проти України», — повідомляє 
організація. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/316553500657735 
Оперативна інформація станом на 06:00 14.05.2022 
На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються 
підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=337596728480146&set=a.258589106380909 
Уряд урегулював питання академічної мобільності 
Імплементація зазначеної процедури в умовах воєнного стану дасть змогу гарантувати 
право на безпечну освіту студентів, які вимушено покинули місце свого постійного 
перебування або Україну. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367600345408153&set=a.290337743134414 
Перебудова логістики в умовах війни – у фокусі Міжнародної конференції «Європа 
Карпат» 
14 травня у польському місті Красичин відбулася традиційна Міжнародна Конференція 
«Європа Карпат», ключовою темою якої став розвиток логістики в Центральній та Східній 
Європі в умовах агресії Росії проти України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376863907812998&set=a.290275169805206 
Європейські омбудсмани виступили на підтримку України 
За результатами конференції Європейської мережі омбудсманів 27 квітня 2022 року в 
Страсбурзі, ухвалено Декларацію щодо України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376841914481864&set=a.290275169805206 
Український письменник Сергій Жадан став людиною року за версією польського 
видання Gazeta Wyborcza 
У часи війни поет показав свою активну громадянську позицію: відвідує поранених у 
госпіталі, займається волонтерством для бійців на фронті та водночас захищає українську 
культуру від Росії. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/364261642199231 
Вирішення містобудівних питань, які виникли внаслідок військового вторгнення РФ 
Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до деяких законів України щодо 
першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 7282). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=377199071112815&set=a.290275173138539 
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій» (№ 2243-ІХ) 
Зокрема, зазначеним документом забороняються партії, які здійснюють антиукраїнську 
діяльність. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=377605404405515&set=a.290275169805206 
Для розслідування воєнних злочинів РФ в Україну приїдуть 42 слідчі International 
Criminal Court - ICC 
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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в інтерв’ю виданню Le Monde: 
«…це найбільша кількість слідчих, яких будь-коли відправляв МКС…». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=377736631059059&set=a.290275173138539 
Комітет цифрової трансформації застерігає 
Шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової 
допомоги від ООН. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/317686480544437 
Оперативна інформація станом на 18:00 15.05.2022 
На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог обстрілював наші підрозділи із 
ствольної артилерії та мінометів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=377931214372934&set=a.290275169805206 
Президент України Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна  
Цю нагороду вручають на знак особливої пошани. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OLk56ZjhFS4 
Украина победила в Евровидении-2022: путь группы Kalush Orchestra 
Группа Kalush Orchestra принесла третью победу Украине в песенном конкурсе 
Евровидение-2022.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318020303844388 
Оперативна інформація станом на 06:00 16.05.2022 
На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного 
озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування 
фортифікаційних споруд підрозділів наших військ. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=378340150998707&set=a.290275169805206 
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку впевненість у перемозі України 
у війні з Росією.  
Блінкен підкреслив, що Україна воює не тільки за свою свободу , а й за демократичні 
принципи безпеки та миру всього світу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=378370484329007&set=a.290275169805206 
Єврокомісія запропонувала план допомоги Україні із експорту сільськогосподарської 
продукції 
Комплекс заходів, який має назву «Шляхи солідарності» створили, щоб забезпечити 
Україні можливість експортувати зерно, а також імпортувати необхідні їй товари — від 
гуманітарної допомоги до кормів для тварин і добрив. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=378547347644654&set=a.290275169805206 
Європейський союз і Сполучені Штати будуть активніше постачати Україні 
промислові товари й харчові продукти та боротися з російською дезінформацією 
Союзники України наголосили, що продовжуватимуть координувати свої дії, щоб 
пом'якшити негативні наслідки у зв'язку з війною в Україні, а також надаватимуть допомогу 
у відновленні економіки нашої держави. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=378575560975166&set=a.290275169805206 
Верховна Рада України посилила права найманих працівників 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
захисту прав працівників» спрямований на посилення захисту прав працівників у сфері 
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укладання колективних договорів, недопущення дискримінації під час працевлаштування, 
проведення роботодавцем консультацій із профспілками в разі планованого масового 
звільнення. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339543111618841&set=a.258589106380909 
Заклади фахової передвищої та вищої освіти завершують процес тимчасового 
переміщення до безпечних регіонів 
Заклади фахової передвищої та вищої освіти тимчасово переміщуються з південно-східних 
регіонів України задля збереження життя та здоров’я громадян України у зв’язку з 
тривалою широкомасштабною збройною агресією РФ. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339573044949181&set=a.258589106380909 
Президент Володимир Зеленський запросив науковців США приєднатися до 
програми відбудови закладів освіти в Україні 
Напрацьовується великий план відновлення України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339588758280943&set=a.258589106380909 
Затверджено перелік населених пунктів, у яких можна буде скласти НМТ 
Відповідний наказ МОН від 16 травня 2022 року №445 підписав Міністр Сергій Шкарлет. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339731031600049&set=a.258589106380909 
17 травня 2022 року Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону 
«Єдині новини» розповів  про організацію вступної кампанії, особливості складання 
НМТ та інші можливості вступу до ЗВО 
Міністр повідомив, що він звернувся до міністрів освіти країн ЄС, Великої Британії, 
Ірландії із проханням організувати в понад 30 країнах складання НМТ для українських 
випускників, які перебувають на територіях цих країн. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379141794251876&set=a.290275169805206 
Сенат США ухвалив пакет допомоги Україні на 40 мільярдів доларів 
Більшість американських сенаторів проголосували за виділення Україні пакету допомоги у 
розмірі $ 40 мільярдів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379164224249633&set=a.290275173138539 
Американські гаубиці М777 допомагають українським захисникам посилити 
контрнаступ 
Американці кажуть, що поставлена зброя надала ЗСУ «нового імпульсу». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379184347580954&set=a.290275173138539 
Азовсталь: гуманітарна операція триває  
В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших 
військовослужбовців.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379276894238366&set=a.290275173138539 
Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, заблоковане Росією  
Єврокомісія запропонувала план допомоги Україні із експорту сільськогосподарської 
продукції.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379469317552457&set=a.290275169805206 
У Комітеті ВРУ з питань бюджету зазначають про важливість об’єднання зусиль щодо 
визначення втрат Україні внаслідок збройної агресії країни-окупанта 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=339543111618841&set=a.258589106380909
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339573044949181&set=a.258589106380909
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339588758280943&set=a.258589106380909
https://www.facebook.com/photo/?fbid=339731031600049&set=a.258589106380909
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379141794251876&set=a.290275169805206
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379164224249633&set=a.290275173138539
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379184347580954&set=a.290275173138539
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379276894238366&set=a.290275173138539
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379469317552457&set=a.290275169805206


Майже три місяці в Україні триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації 
проти України, внаслідок якої російські окупанти розстрілюють і катують наших громадян, 
знищують майно, руйнують інфраструктуру і загалом стирають з лиця землі українські 
міста, селища і села. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379517414214314&set=a.290275169805206 
Європейська комісія розробила стратегічний план з післявоєнного відновлення 
України під назвою «відбудувати Україну»  
Згідно з проектом документа, відновлення зруйнованої війною інфраструктури України 
займе понад 10 років, а гроші на це будуть виділені під суворі умови, такі як боротьба з 
корупцією і зусилля української влади з проведення реформ. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379530137546375&set=a.290275169805206 
Німеччина надасть Україні 150 млн євро кредиту на виплату постраждалим людям та 
відбудову 
Кредит розрахований на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на 5 років. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/319447660368319 
Оперативна інформація станом на 06:00 18.05.2022 
Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують 
виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої 
підтримки на приморському напрямку. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379764810856241&set=a.290275173138539 
Легендарний рок-гурт Pink Floyd збирає гроші на підтримку українців за допомогою 
продажу власного мерчу 
Присвячена Україні колекція «Hey, Hey, Rise Up» пов'язана з піснею, яку музиканти 
записали разом з Андрієм Хливнюком. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379902667509122&set=a.290275169805206 
З нашими партнерами Україна стає сильнішою та йде до перемоги 
Третій місяць триває повномасштабне вторгнення в Україну. І сьогодні ми як ніколи маємо 
чималу підтримку міжнародних партнерів, що робить Україну ще сильнішою. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379924467506942&set=a.290275169805206 
Електропостачання на звільненій від окупантів Київщині повністю відновлено 
18 травня фахівці ДТЕК на 100 % повернули світло у Київську область, звільнену від 
окупантів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379925604173495&set=a.290275169805206 
Комітет цифрової трансформації інформує про роботу мобільного зв’язку та Інтернету 
в Україні з початку війни 
Безперебійний зв'язок дуже важливий не тільки для функціонування країни загалом, але і 
для кожного українця зокрема. Зараз важливу роль для нас відіграють супутники Starlink, 
які забезпечують Україну безперебійним інтернетом і, зокрема, допомагають українським 
військовим у боротьбі з окупантами.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=380076357491753&set=a.290275173138539 
У рамках робочого візиту до Брюсселю 17 травня відбулось засідання Бюро 
Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС 
Українські парламентарі та євродепутати під час засідання обговорили продовження 
надання підтримки Україні з боку ЄС в контексті російської військової агресії, а також 
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поглиблення економічної та галузевої інтеграції і підготовку до постійних післявоєнних 
зусиль з відновлення України. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/320179376961814/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 19.05.2022 
За відсутністю мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької 
області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів 
вищих закладів освіти. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370911425077045&set=a.290337743134414 
Європейська комісія затвердила стратегічний план «Відновлення України» 
У ньому окреслені ключові реформи та інвестиції, необхідні для побудови процвітаючого 
та сталого майбутнього України. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/370982928403228 
Україна та США підписали Меморандум про транспортне співробітництво 
Серед ключових результатів виконання Меморандуму очікуємо оновлення всього парку 
локомотивів та вагонів до 2030 року, створення системи швидкого залізничного сполучення 
між великими містами та покращення залізничної інфраструктури, особливо у великих 
містах. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/341235744782911 
19 травня, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет долучився до онлайн-зустрічі 
Президента України Володимира Зеленського зі студентами та ректорами 
українських закладів вищої освіти 
Діалог щодо стану освіти і науки та бачення шляхів їхньої відбудови тривав майже три 
години.  
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/380946417404747 
Королівська сім'я знову показала, що є прихильником України та послідовно 
підтримує наш народ у його боротьбі 
Принц Чарльз та його дружина герцогиня Камілла перебувають з Королівським візитом у 
Канаді, під час якого відвідали українську громаду у Оттаві.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/320895440223541 
Оперативна інформація станом на 06:00 20.05.2022 
Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і 
Сєверодонецьк. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/371770454991142 
Відновлення інфраструктури України — у фокусі Саміту міжнародного 
транспортного форуму 2022 
Одна з ключових тем Саміту – підтримка України під час війни та участь міжнародного 
співтовариства у післявоєнному відновленні країни. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/381257584040297 
У Львові відкрили вже третє модульне містечко для вимушених переселенців 
Містечко назвали Маріяполіс — на честь Маріуполя. Всі роботи профінансує Червоний 
хрест. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=381468507352538&set=a.290275169805206 
Загроза продовольчої кризи в Україні та світі залишається актуальною 
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З метою забезпечення продовольчої безпеки у світі необхідно щоби країни G7 організували 
гуманітарний коридор у Чорному морі для постачання української пшениці та вільної 
торгівлі продовольством. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XsCXncVtWVc 
Зеленський — про евакуацію з Азовсталі 
Президент Володимир Зеленський у зверненні заявив, що робить усе можливе, щоб до 
порятунку захисників Маріуполя із заводу Азовсталь було залучено найвпливовіші 
міжнародні сили. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKxpm9NX5Ds 
Україна пропонує створити фонд для виплати компенсацій постраждалим від агресії 
РФ 
Президент Володимир Зеленський у новому зверненні розповів, що Україна пропонує 
партнерам підписати договір про виплату компенсацій постраждалим від агресії Росії із 
заарештованих чи заморожених коштів країни-агресора. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321589963487422?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 21.05.2022 
Російські загарбники продовжують застосовувати тактику терору проти українського 
цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=382146843951371&set=a.290275169805206 
Президент США  підписав Закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні 
Закон про додаткові асигнування Україні на 2022 рік передбачає майже 20 млрд доларів на 
озброєння.  
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/322404033406015?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 22.05.2022 
На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти 
на адміністративні кордони Луганської області. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/373275014840686 
Україна та Польща здійснюватимуть спільний контроль на всіх автомобільних 
пунктах пропуску 
Відповідна пропозиція, розроблена Міністерством інфраструктури України у співпраці з 
Міністерством закордонних справ, митними та прикордонними службами, була сьогодні 
передана польській стороні в рамках візиту в Україну Президента Польщі Анджея Дуди.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=342971551275997&set=a.258589106380909 
У МОН обговорили питання дистанційної освіти в умовах війни  
20 травня 2022 року у Міністерстві освіти і науки під головуванням заступниці Міністра 
Віри Рогової відбулася нарада з питань удосконалення використання дистанційних 
технологій у системі дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=343120024594483&set=a.258589106380909 
У ФРН створюють умови для навчання українських дітей і роботи освітян до 
повернення додому 
Міністр освіти та наукових досліджень Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер у інтерв'ю 
німецькій газеті Augsburger Allgemeine розповіла про співпрацю з Міністерством освіти і 
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науки України та заходи, що вживаються владою для допомоги в освітній сфері українцям, 
які змушено виїхали за межі держави у зв'язку з повномасштабною агресією РФ. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=382830250549697&set=a.290275173138539 
Воєнний стан в Україні подовжено з 25 травня на 90 діб  
Верховна Рада України затвердила відповідний акт про затвердження Указу Президента 
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (реєстр. № 7389). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=382971110535611&set=a.290275169805206 
Українці безмежно вдячні Польщі! 
Сьогодні, 22 травня 2022 року, виступаючи у Верховній Раді Президент Польщі  пообіцяв 
зробити все можливе, щоб Україна стала членом ЄС. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=322553570037424&set=a.232049765754472 
Відеохостинг YouTube видалив понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, які 
поширювали фейки про війну на території України та порушували правила 
платформи 
Зазначено, що йдеться, зокрема, про ролики, в яких називали війну в Україні «визвольною 
операцією». 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=323137383332680&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 23.05.2022 
На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту 
Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=343826794523806&set=a.258589106380909 
20 травня 2022 року відбулася зустріч представників Міністерства освіти і науки, 
Міністерства економіки, Міністерства закордонних справ і Національного 
директорату кібербезпеки Румунії 
Учасники обговорили потреби України у сфері наукової та інноваційної діяльності, 
можливості реалізації спільних інноваційних і науково-технічних проєктів, а також 
кібербезпеку у контексті війни в Україні. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323858359927249?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 24.05.2022 
Ворог завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту 
Білопілля Сумської області. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/344315087808310 
23 травня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час Світового 
освітнього форуму 2022 у Лондоні зустрівся з директором із маркетингу Google у сфері 
освіти пані Самантою Пітер, керівником програм з урядових комунікацій у Європі, 
Близькому Сході та Африці Вільямом Флоренсом і підписав угоду про надання 43 тис. 
девайсів для українських учителів 
Документ передбачає надання комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, 
контенту, а також проведення тренінгів із цифрової компетентності для українських 
педагогічних і науково-педагогічних працівників за підтримки ЮНЕСКО та інших світових 
партнерів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=384538047045584&set=a.290275169805206 
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Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, аби з’єднати українську 
залізницю з ЄС  
Найближчим часом Україна планує приєднатися до Конвенції про процедуру спільного 
транзиту, або так званого «митного безвізу». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=384225683743487&set=a.290275173138539 
У Кропивницькому суд зобов’язав агітатора за «рускій мір» вивчити Гімн України, 
розділ Конституції та пісню про Степана Бандеру 
19-річний переселенець із Харкова втік до міста від війни, утім погляди свої не змінив — і 
за справу взялися правоохоронці, а потім і суд. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/324613886518363?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 25.05.2022 
Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі 
населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі 
населеного пункту Байрак. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/345087557731063 
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет провів у Лондоні зустріч із паном 
Марком Істом, генеральним директором Microsoft Education у Європі, Близькому 
Сході та Африці 
Сторони обговорили питання цифрового освітнього паспорту та забезпечення девайсами, 
що є однією з 11 пріоритетних потреб України для продовження якісного освітнього 
процесу.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=385305956968793&set=a.290275173138539 
Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження 
візового режиму для громадян РФ 
Електронну петицію № 22/134744-еп щодо запровадження візового режиму з РФ було 
оприлюднено на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 11 
лютого 2022 року, вона набрала 26 742 голосів із 25 тисяч необхідних. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=384898390342883&set=a.290275169805206 
Китай закликав припинити вогонь і відкрити «зелені коридори» для експорту 
українського зерна 
Ван Ї також стверджує, що Китай не може залишитися осторонь при розв'язанні важливих 
проблем, що викликають підвищену увагу у світової громадськості. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/325370633109355?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 26.05.2022 
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує 
завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=375928454575342&set=a.290337743134414 
Кабінет міністрів України змінив правила перетину кордону автомобільними 
перевізниками 
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 р. (№615) змінені правила 
перетину державного кордону для водіїв-волонтерів та водіїв перевізників, які мають 
ліцензії на міжнародні перевезення. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=385845980248124&set=a.290275169805206 
Наші військові хірурги провели операцію, яка не має аналогів у світі! 
Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=385811886918200&set=a.290275173138539 
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про примусове вилучення в 
Україні об’єктів права власності Білорусі та її резидентів через підтримку російського 
вторгнення 
Відповідний Закон про внесення змін до деяких законів України щодо санкційної політики 
держави Україна по відношенню до держави Республіка Білорусь (реєстр. № 7411) 
передбачає запровадження Україною спеціальних економічних та інших обмежувальних 
заходів до Білорусі 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/326063393040079/ 
Оперативна інформація станом на 06:00 27.05.2022 
На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження 
контролю над територією Херсонської області. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/386683720164350 
У Києві створили квітник, присвячений легендарному літаку «Мрія» 
Над композицією спеціалісти Деснянського КП УЗН працювали протягом тижня, 
створивши квітник площею 85 квадратних метрів. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/326823172964101 
Оперативна інформація станом на 06:00 28.05.2022 
Намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та 
порушити шляхи логістичного забезпечення. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/327663802880038 
Оперативна інформація станом на 06:00 29.05.2022 
Розпочалась дев’яносто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському 
воєнному вторгненню. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/347716410801511 
27 травня 2022 року науково-дослідне судно-криголам «Ноосфера» зайшло в порт 
Кейптаун (Південно-Африканська Республіка), завершивши перший антарктичний 
сезон.  
Уперше за 20 років Україна здійснила антарктичну експедицію власним науковим флотом. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=388127296686659&set=a.290275173138539 
Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської 
області відвідав передові позиції українських військових 
Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності 
підрозділів. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ilPMnTuEPXE 
Звернення присвячене Харкову, Києву, Сєвєродонецьку та Кривому Рогу 
Звернення Президента Володимира Зеленського увечері 95-го дня війни. 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/328355376144214?amp%3B__tn__=%2CO%
2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 30.05.2022 
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На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ 
та веде контрбатарейну боротьбу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=388710466628342&set=a.290275173138539 
Польща дасть згоду стати державою-гарантом безпеки України після закінчення 
російсько-української війни 
«Сьогодні ми підтримуємо Україну всіма силами, які маємо». 
 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/329130549400030 
Оперативна інформація станом на 06:00 31.05.2022 
На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=349181307321688&set=a.258589106380909 
«УніверСheck» - стартував проєкт про ЗВО 
Телеведучий Олександр Педан разом із командою комунікаційного агентства “Pedan Buro” 
запускає проєкт «УніверСheck», який був відзнятий ще до війни. За ідеєю, Олександр із 
донькою-випускницею Лерою вирушають в освітню подорож містами України задля 
пошуку університету мрії. 
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