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1. Як зробити щоб журналісти ставали ще ефективнішими, інформували 

громадян про важливі речі? 

І. Використовуйте для журналістського матеріалу повідомлення від 

офіційних структур у якості першоджерел. Зазвичай інформація розміщена там — 

більш перевірена, ніж з інших джерел, але навіть у першоджерелах трапляються 

помилки. У журналістському матеріалі, як правило, ми знаходимо посилання на 

офіційне джерело інформації, тому у разі помилки або викривлення інформації 

необхідно внести зміни до вашої публікації або сюжету. Слідкуйте за коментарями: 

є велика вірогідність, що люди, які знаходиться на місці події читають або 

дивляться ваш журналістський матеріал і додають нову інформацію, яку також 

перед публікацією необхідно перевірити. Створюйте у своїх ЗМІ спеціальні 

команди/комісії, які б займались перевіркою фактів. Емоції змушуватимуть вас 

одразу поширювати те, що вражає. Зупиніть себе і подумайте — чи я не роблю 

шкоди. 

ІІ. Чим сильніші емоції викликає у вас інформація, тим більш ймовірною 

може бути помилка. Нині всі в наднапруженому стані, і наші інстинкти 

самозбереження беруть верх над раціо. Це нормальна реакція, адже інакше ми не 

виживимо. Але перш ніж поширити емоційну інформацію, запитайте себе, чи вона 

підтверджена? Це стосується як негативної, так і позитивної інформації. 

ІІІ. Посилаючись на свідчення очевидців, додавайте примітку «зі слів 

очевидців». Навіть у спокійному стані пам’ять людини не відображає події 

кристально чисто. Те, як ми пам’ятаємо події й інформацію, залежить від 

емоційного стану, в якому ми перебуваємо. Нам може здаватися, що дуже чітко 

пам’ятаємо цифри та дані, але поширюючи ці дані, можемо, не бажаючи цього, 

спотворити їх. 

ІV. Довіра критично важлива для суспільства, особливо зараз. Якщо від 

журналістів надходить помилкова інформація без наступного спростування, їм 

довірятимуть менше. А це зовсім не те, що нас посилює. Для України також 

критично важлива зараз довіра міжнародної спільноти, яка розуміє, що ми в 

шаленому стресі й наші реакції можуть бути перебільшеними. Увесь світ бачить 

жахи цієї війни (окрім Росії, звісно, але робота з російською аудиторією — це інша 

історія). Тому дуже цінною буде виважена інформація, факти, відеозаписи, а також 

спростування помилкової інформації. 

V. Інформуючи населення про російську агресію в Україні, журналісти 

мають розуміти, що на ці новини може також натрапити й аудиторія з інших країн. 

Зокрема росіяни та білоруси. 
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Так, емоції — потужний прийом, але їх обов’язково потрібно підсилювати 

аргументами: пояснювати, як ми міркуємо, на чому будуємо свою аналітику, свої 

прогнози й вимоги, чому вважаємо, що примирення з Росією на їхніх умовах 

неможливе, чому ми не відступимо та чому ця боротьба важлива для нас. 

 

 

 

  



2. Які обмеження щодо розповсюдження інформації важливо 

враховувати журналістам під час війни? 

І. Після початку повномасштабної військової агресії з боку Російської 

Федерації ведення журналістами інформаційної діяльності має певні обмеження. 

Насамперед вони стосуються поширення інформації про сили та засоби оборони 

країни. Наказ головнокомандувача Збройних сил України від 03.03.2022 № 73 "Про 

організацію взаємодії між 3бройними силами України, іншими складовими сил 

оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму 

воєнного стану" визначає перелік інформації, яка обмежується до оприлюднення. 

Так, додаток 2 до цього наказу містить Перелік інформації, розголошення якої 

може призвести до обізнаності противника про дії Збройних сил України, інших 

складових сил оборони, негативно вплинути на хід виконання завдань за 

призначенням під час дії правового режиму воєнного стану. Зокрема, до такої 

інформації належать:  

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових 

об'єктів у районах виконання бойових (спеціальних завдань, географічні 

координати місць їхнього розташування, чисельність особового складу військових 

частин (підрозділів).  

2. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, 

їхній стан та місця зберігання.  

3. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть 

ідентифікувати об'єкти.  

4. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.  

5. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об'єктів та 

засобів захисту особового складу, озброєння та військової техніки, які 

використовуються (крім тих, які видимі або очевидно виражені).  

6. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) 

завдань.  

7. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та 

засоби, що залучаються).  

8. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, 

кількість, місця, райони, маршрути руху).  

9. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику 

їхніх дій та способи застосування за призначенням.  

10. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням 

прийомів та способів, що використовувались.  

11. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби 

противника.  

12. Інформація про відкладені або скасовані операції.  

13. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле 

судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться.  

14. Інформація про планування та проведення заходів гарантування 

безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, 

маскування, протидія технічним розвідкам та захист інформації).  



15. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що 

проводяться, а також плануються.  

16. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання 

широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.   

Варто зазначити, що цей наказ не поширюється на висвітлення питань, не 

пов’язаних зі Збройними силами України та організацією оборони країни. 

 

ІІ. !КОЖЕН ПОСТ, ДЕ УКРАЇНЦІ ТА ЗМІ ПУБЛІЧНО 

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТОЧНУ АДРЕСУ ВЛУЧЕННЯ РАКЕТИ, 

ДОПОМАГАЮТЬ ВОРОГУ ВІДКОРЕКТУВАТИ ВОГОНЬ! 

 

Не хочете допомагати ворогу знищувати наші міста і села, тоді: 

    у соцмережах, у публічних виступах та коментарях для ЗМІ не 

називайте точні цілі і об’єкти враження. 

    не варто заявляти що в нас немає ППО на конкретній ділянці фронту і 

вказувати географічні дані. 

    не треба публічно розголошувати, що для заїзду в місто залишилась 

безпечною лише одна дорога і називати яка саме. 

https://24tv.ua/minoboroni-shhe-raz-zaklikali-ne-poshiryuvati-informatsiyu-

pro_n1905544 

 

ІІІ. Головне управління розвідки Міністерства оборони України  

17 March, 16:23  ·  

Звернення командування Збройних Сил України 

Командування Збройних Сил України звертається до медіаспільноти з 

проханням максимально обмежити: 

висвітлення персональних даних, світлин, що містять обличчя 

офіцерського складу (командирів підрозділів); 

геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними 

завдань. 

Необхідно виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної 

територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), з 

метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих 

джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі  

Разом переможемо!  

Слава Україні!  

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/272651098379651  

 

СБУ, ЗСУ та спецслужби повідомляють: 

Що не можна публікувати під час тривоги 

Не розміщуйте фото або відео місцевості, де був обстріл або впав снаряд. Не 

можна публікувати відео з ракетами, що летять, моментами попадання снарядів.  

Не вказуйте точну адресу, координати, докладний опис місця. Така 

інформація допомагає окупантам координувати свої дії. 

Не можна публікувати відео з розпізнавальними знаками - таблички з 

назвами вулиць, номерами будинків, великі магазини та супермаркети, станції 

метро, заводи та підприємства. 
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Не можна публікувати кадри роботи української ППО. Таку роботу можна 

визначити по характерному вибуху в повітрі та феєрверку. 

Ні в якому разі не виходьте під час сигналу повітряної тривоги з укриттів, Не 

підходьте до вікон, не виходьте на балкони, щоб зробити фото або відео. 

Пам'ятайте, що ефективна повітряна оборона – це коли ворог про не знає і не 

має уявлення про те, звідки може прилетіти. Всі публікації фото і відео з вильотами 

або попаданням ракет демаскують системи ППО. 

Якщо ви стали випадковим очевидцем і хочете повідомити про подію, то 

дайте назву населеного пункту, де стався авіаудар. Не вказуйте фото, не 

прикріплюйте фото або відео. 

Після закінчення повітряної тривоги та обстрілів, можна зафіксувати 

пошкодження будівлі або об'єктів інфраструктури. Але всі зйомки повинні бути 

крупним планом, щоб місцевість було неможливо визначити. Уникайте попадання 

в кадр будь-яких елементів. 

Не повідомляйте номери шкіл, лікарень, дитячих садків, супермаркетів або 

інших об'єктів. 

Відео з попаданням ракет краще зовсім не публікувати - ні під час атаки, ні 

після. Так ви фактично коригуєте ворога в режимі онлайн. 

Подібні помилки роблять навіть чиновники або представники спецслужб – не 

варто їх повторювати. 

Що ще не можна публікувати 

 Будь-яку інформацію (фото, Відео, текст) про переміщення або 

дислокацію українських захисників. 

 Не можна фотографувати військові частини, пункти територіальної 

оборони, блокпости, укріплення. 

 Не фотографуйте важливі об'єкти інфраструктури, не знімайте їх на 

відео в реальному часі. 

 Не публікуйте неперевірену інформацію про загиблих, постраждалих, 

зниклих. 

 Не робіть перепости фейкових повідомлень про відключення зв'язку, 

необхідності змінювати налаштування телефону, вступу в різні групи. Перевірте 

цю інформацію в офіційних джерелах - сторінки СБУ, Центру протидії 

дезінформації, сторінки ЗСУ. 

 Не розміщуйте неперевірені пости про допомогу, збір коштів. Збір 

може бути неактуальним (наприклад, його закрили кілька годин тому). Ви так 

витратите час того, хто захоче допомогти та того, кому допомога була потрібна. 

Що потрібно публікувати 

Важливу інформацію, яку потрібно і можна публікувати, також варто 

перевіряти. 

Якщо ви стали свідком переміщення ворожих військ-то потрібно публікувати 

фото з геометками та зазначенням точного часу і місця. Обов'язково повідомте в 

бот @stop_russian_war_bot в Telegram. 

Можна поширювати інформацію про загиблих, поранених і полонених 

окупантів 

Відео з вчиненням злочином - публікуйте на максимальну аудиторію. 

Робіть перепости офіційних повідомлень від органів влади та інформацію 

про спростування шейків 

 



 
IV. Українським водіям заборонили користуватися відео реєстраторами 

Щоб уникнути розголошення інформації, яка може допомогти противнику 

дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, водіям 

заборонено використовувати відеореєстратори. 

Джерело: керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у 

коментарі УП 

Деталі: Це все здійснюється в рамках кампанії убезпечення даних про дії 

українських військових, сил територіальної оборони тощо. Застереження діє для 

всіх регіонів України. 

Воно стосується реєстраторів в авто та мото транспорті. Заборонено фото, 

відеозйомку доріг загального користування, об'єктів загального призначення, 

об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи 

переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. 

Пряма мова Сеника: "Зміст даного застереження дуже важливий для усіх 

регіонів, а передусім тих, де йдуть бойові дії. 



Це рішення військового командування доведено до представників військових 

адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості". 

Що передувало: Командування Збройних сил України звернулося до 

медіаспільноти з проханням максимально обмежити висвітлення персональних 

даних, світлин, що містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів), 

геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання ними завдань. 

В тому числі йшлося про те, що потрібно виключити фото- та відеофіксацію, 

унеможливити поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ 

(місць укриття цивільного населення), з метою ускладнення отримання 

противником поточної інформації з відкритих джерел для нанесення ракетно-

бомбових ударів по цивільній інфраструктурі. 

 

V. Приклад порушення вищезазначеного: 

 
 

Ще приклад 22.03.2022: 

Днями не найрозумніші люди виклали у соцмережі відео з нашою технікою 

біля ТЦ та вчора його обстріляли орки. Відтак це відео могло стати причиною 

удару.  ПРОХАННЯ: не поширюйте пересування техніки ЗСУ. 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/17/7332198/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/17/7332198/


 
 

В РАЗІ ОБСТРІЛУ ВАЖЛИВОГО ОБ’ЄКТУ: 

 

 

  



VI. Військова допомога також любить тишу 

 

 Панове краще змовчати чим дати привід ворогу зашкодити постачання 

військової допомоги. Просто знайте, весь світ за Україну, і кожен намагається нам 

допомогти. Також не давайте фото обстрілу будь-яких об'єктів населених пунктів. 

Якщо свербить, пишіть просто - околиці міста, населеного пункту, все... 

Детальніше про це розповіла заступник МО України Ганна Маляр:  

чому під час війни неможна публічно говорити чи писати про те, що 

Україна веде з кимось перемовини про постачання військової техніки, зброї, 

амуніції і чого завгодно для зсу?Тому що РФ робить все можливе аби зірвати 

контракти  

чому під час війни неможна говорити про те, що вже відбулись поставки і в 

нас є щось новеньке? Тому що ворог одразу корегує свої дії під нові дані  



чому неможна називати точні адреси та впізнавані описи об‘єктів, у які 

влучили ракети або у які промахнулись ракети - це ви вже всі знаєте - бо це 

коригування вогню для ворога  

чому неможна публічно викладати військові об‘єкти (госпіталь це теж, між 

іншим, військовий об’єкт), місця знаходження зброї, військової техніки, особового 

складу? Тому що в десятки разів збільшується ймовірність знищення об’єкта 

ворогом  

чому не треба публічно під час війни робити фактчекінг заяв і публікацій 

силових відомств та спецслужб? Тому що це війна. Повірте, що ці заяви 

проходять велику кількість відомчих фільтрів і якщо вони оприлюднюються, 

значить так треба для оборони держави. Після перемоги - буде натхнення, 

розберетесь.  

чому не треба публічно і непублічно сумніватись у рішеннях та 

повнформованості ЗСУ? Тому що ЗСУ найбільш поінформовані про ситуацію 

на фронті. І якщо вам не зрозуміле рішення, значить ви просто не все знаєте. 

Крім того, військові рішення не можуть прийматись під впливом громадської 

думки - бо це професійні рішення, це так само як в хірургії. 

3. Які офіційні інформаційні ресурси ви порадите використовувати в 

роботі медіа? 

ОСНОВНІ ОФІЦІЙНІ СТОРІНКИ КОМПЕТЕНТНИХ ДЕРЖАВНИХ 

ОРГАНІВ - https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/255963273383425 

 

Офіційні державні канали для отримання інформації 

Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua 

Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua  

Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA  

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA  

Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua  

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police  

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA 

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine  

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України 

https://www.facebook.com/dsszzi  

Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces  

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua  

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/255963273383425
https://www.facebook.com/president.gov.ua?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/KabminUA?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UA.National.Police?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/DPSUkraine?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dsszzi?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R


Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces  

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі 

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune 

Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo  

Державна авіаційна служба України https://www.facebook.com/SAA.Ukraine 

Украерорух https://t.me/uksatse_official  

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua  

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” https://www.facebook.com/airportboryspil/  

Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua  

Міжнародний аеропорт “Львів” https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/ 

Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) 

https://www.facebook.com/DSBT.UA 

Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома. 

 

4. Чи є підрозділ, який міг би допомогти підтвердити або спростувати 

недостовірну інформацію? 

Всі органи державної влади за напрямком своєї діяльності. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/255963273383425 

 

5. Що б ви особисто порадили медіа? 

!Мати при собі: Аптечка та пройти теоретичні заняття з її застосування 

та курс первинної медичної допомоги! 

1. Бойова (кровоспинна) марля 

1. Рукавички 

2. Ізраїльський бандаж 

3. Ручка-фонарик 

4.  Перманентний маркер 

5. Джгут 

6. Травматичні ножиці 

7. Плівка для герметизації грудної клітки  

Пересуватись в місцях ведення військових дій: 

- у належних засобах індивідуального захисту: шолом та бронежилет 

відповідного класу; автотранспорт, що відповідає ситуації; і тд 

 

Пам’ятати - «Жоден репортаж не вартує життя журналіста» 

https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FmiUkraune%3Ffbclid%3DIwAR0HcbeAorSO8ZR5tQDWX__Ch_ifutr_n4FuHqoI8d4oo108X__0hrye_Ts&h=AT1qOmkluA8pZDbGm7EWUJdyqxZt-GcxVBSiYMw2imV_RwiiGrftToRKteO1gYJJLJtdjoqxVj86ckAMHF1zx8gmsdpgQHADpX8u4qUxOmBunxM4UrDHijrIl2Q9Q5SG5ZGn&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT04TKn1pUQw34Nnufju0faBumYXFzrwjFTsyV6cndTnIlkVn8fiSLjaxROxqg9JwEq9_WUWT-jUwOVsRwJCzp_Y3cfB7jOf8YT3d6TSTPiPf68It_kTawU6Tn-HU9TZDD-UhiCAAxErTbs9-EcZ92gr8D0LSUQ9vfeYkfiYBU0pHw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FUkrzalInfo%3Ffbclid%3DIwAR2jgYRyRijUOZluWj8nM9OMLEhYkCEUuL6oZPVN6s9lM_g_m0no-yeJ7cI&h=AT1wDTsb1rXhHwzPg8PYdPUehNZKKWlYfbPGU0N7WDh1Zcfbah2dFyZUXbBhHvPS7DZnjoc-ncnk5LP-f8AHLrbuF25872HxsZppcdf8u151ozFwwJpFc_MAKgdsGImE2aRi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT04TKn1pUQw34Nnufju0faBumYXFzrwjFTsyV6cndTnIlkVn8fiSLjaxROxqg9JwEq9_WUWT-jUwOVsRwJCzp_Y3cfB7jOf8YT3d6TSTPiPf68It_kTawU6Tn-HU9TZDD-UhiCAAxErTbs9-EcZ92gr8D0LSUQ9vfeYkfiYBU0pHw
https://www.facebook.com/SAA.Ukraine?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fuksatse_official%3Ffbclid%3DIwAR39quG-tsuNiD7XhTiSZ3RetimMKkD_FrXg96MjufyK1bm9ENg_O5OcAx4&h=AT1SaufrTZvsppnwbl78CcuDQLzmfbP4d9l5IrbO3utUDGOeqFBGKbNAt4mVXtZyXnD66ZLZGCvtY85S69e8fC9n_X6zpUYa9ueLYyxnYgNLGtuyoPKm9qLMcoVyh69Y74r4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT04TKn1pUQw34Nnufju0faBumYXFzrwjFTsyV6cndTnIlkVn8fiSLjaxROxqg9JwEq9_WUWT-jUwOVsRwJCzp_Y3cfB7jOf8YT3d6TSTPiPf68It_kTawU6Tn-HU9TZDD-UhiCAAxErTbs9-EcZ92gr8D0LSUQ9vfeYkfiYBU0pHw
https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/airportboryspil/?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/uspa.gov.ua?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DSBT.UA?__cft__%5b0%5d=AZVgmz9BosBqTRMHfMVXtIXmXn7DcMDwyDfkARlwUSF2bv8qr3EHUuve-q9VFzBymNeBQOgs2mC65O6f8z8mcjRzAXTjLZB9Z-CGQZFN6hs7lowZF5EJIZwZC6MR8YTgMN_xrylgEEJRLnX0QeyxuoEl&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/255963273383425
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