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ТОП 

 

Медведєв у Москві зустрівся з Бойком і 

Медведчуком 

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 

зустрівся у Москві з кандидатом у президенти 

України Юрієм Бойком і кумом президента РФ 

Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

 

Україна чекає від ОБСЄ жорсткої реакції на 

збиті в зоні ООС російські дрони 

Україна очікує жорсткої реакції від ОБСЄ 

стосовно збитих у зоні ООС російських 

безпілотників.
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Посол США Йованович має мою повну 

підтримку - Порошенко 

Україна високо цінує відносини стратегічного 

партнерства із Сполученими Штатами 

Америки і вклад посла США в Україні Марі 

Йованович у розвиток українсько-

американських відносин.

 

 

Ракету-носій Vega з українським двигуном 

запустили в космос 

З космодрому Куру у Французькій Гвіані 22 

березня о 3:50:35 за київським часом відбувся 

успішний пуск європейської ракети-носія (РН) 

легкого класу Vega з українським двигуном, 

що вивела на орбіту космічний апарат (КА) 

дистанційного зондування Землі PRISMA 

масою 879 кг.

 

 

У Росії Павла Гриба засудили до 6 років 

ув’язнення 

Суд РФ засудив українця Павла Гриба до 

шести років ув’язнення.

 

Росія відчує санкції, якщо заблокувати 

операції хоча б одного великого банку - 

Майкл Карпентер, старший директор 

Центру Байдена (США) (ІНТЕРВ'Ю) 

Як США можуть зробити санкції для Кремля болючими і 
як Україні готуватися до вступу в НАТО? 
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Docudays, «Голос Води» та комікси у музеї: 

афіша на 22-24 березня 

Забіг на злітній смузі аеропорту, екскурсія за 

лаштунками театру чи комікси у музеї - ми 

знаємо як вас здивувати!

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

Прокурори США займуться поверненням до 

України вкраденої картини "Закоханий 

погляд" 

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка 

домагатиметься повернення до законних 

власників картини, ймовірно викраденої з 

Києва у 1943 р., напередодні звільнення міста 

від німецько-фашистських загарбників.

 

 

В аеропортах Батумі і Тбілісі змінили 

правопис українських міст 

У міжнародних аеропортах Батумі і Тбілісі 

змінили правопис латинськими літерами 

українських міст.

 

 

Канада продовжила санкції проти 

Януковича і К° 

Уряд Канади продовжив дію економічних 

санкцій проти колишнього президента України 

Віктора Януковича і його 15 соратників.
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УКРАЇНА 

 

Центрвиборчком скасував реєстрацію 

спостерігача від ПА ОБСЄ 

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 

66 офіційних спостерігачів від міжнародних 

організацій та іноземних держав під час 

чергових виборів Президента України 31 

березня.

 

 

УПЦ (МП) подала в суд на Мінкульт - не 

хоче перейменовуватися 

До Окружного адмінсуду Києва надійшов 

позов від Київської Митрополії Української 

Православної Церкви (МП) до Міністерства 

культури про скасування наказу щодо 

внесення змін до статуту церков.

 

 

Поліція розповіла про чотири схеми підкупу 

виборців 

Поліцейські зафіксували під час цьогорічної 

президентської виборчої кампанії 4 схеми 

підкупу виборців.

 

 

Зміна місця голосування: хто встигне 

зареєструватися? 

Кореспонденти Укрінформу дослідили 

ситуацію, що склалася станом на 22 березня у 

регіональних відділеннях ДРВ
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ЕКОНОМІКА 

 

В Україні нарахували вже 1120 гривневих 

мільйонерів 

У рамках деклараційної кампанії доходів 

громадян, що отримані в 2018 році, вже подано 

майже 100 тис. податкових декларацій та 

задекларовано 13,5 млрд грн загального 

доходу.

 

 

Нацбанк оприлюднив річний графік 

погашення зовнішнього боргу 

Національний банк оприлюднив календар 

планових платежів за зовнішньою 

заборгованістю перед нерезидентами в 

іноземній валюті станом на 1 січня 2019 року.

 

 

Нам дуже цікаво, які інноваційні рішення 

Україна продемонструє відвідувачам у 

рамках своєї програми - Фатма Рашид, 

проджект-менеджер бюро Експо-2020 в 

Дубаї (ІНТЕРВ'Ю) 

Наступного року Об'єднані Арабські Емірати стануть 
господарем глобальної події – всесвітньої виставки 
Експо-2020, що буде присвячена пошуку шляхів для 
взаємозв'язків, співпраці та формуванню партнерських 
взаємозв'язків між країнами. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ЄС закликав Росію негайно звільнити 

Павла Гриба 

Європейський союз засудив вирок російського 

суду щодо українського політичного в’язня 

Павла Гриба, якого сьогодні ув’язнили на 

шість років за вигаданими звинуваченнями.

 

Україна допустить ОБСЄ до засуджених 

росіян за однієї умови - Геращенко 

Українська сторона дозволить координатору 

ОБСЄ Тоні Фрішу побачити засуджених в 

Україні росіян тільки після того, як він відвідає 

українських заручників на окупованих 

територіях Донецької і Луганської областей.

 

 

Денісова просить Москалькову 

відреагувати на примусову психіатричну 

експертизу моряків 

Призначення Росією психіатричної експертизи 

українським військовополоненим морякам є 

актом погрози, образи та переслідування, 

спрямованим на обмеження прав.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У НАБУ назвали абсурдними заяви про 

вплив відомства на вибори у США 

У Національному антикорупційному бюро 

України назвали абсурдною заяву 

генпрокурора Юрія Луценко про ймовірний 

вплив Бюро на президентські вибори у США.
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На Луганщині пропонують тисячу за фото 

бюлетеня з “потрібною галочкою” 

На Луганщині поліція перевіряє інформацію 

щодо можливого порушення передвиборчої 

агітації та можливого підкупу виборців.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як «крымнаш» опинився у Даугавпілсі? 

Кремлівська пропаганда в країнах Балтії 

намагається брати «на слабо». Цей тиждень 

почався з російських урочистостей з приводу 

5-річного ювілею оформлення незаконної 

анексії Криму.

 

 

Історія одного «ихтамнета» 

Як російський офіцер Вахітов став Якубовим і 

представляв «народну республіку» в контактах 

з ОБСЄ

 

 

Не бачу загроз безпеці українців, які 

голосуватимуть у Мінську та Бресті - Ігор 

Кизим, Посол України в Білорусі 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 
цього року як на території нашої держави, так і в 
дільницях за кордоном. У Білорусі проживає близько 12 
тисяч громадян України, які мають право голосу та 
зможуть проголосувати у двох виборчих дільницях, що 
розміщені у приміщені Посольства України в Мінську та 
Консульства України у Бресті.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

До речі, в туризмі Україна не пасе задніх 

Україна стає все цікавішою для іноземних 

туристів – про це свідчить зростаюча 

статистика відвідування нашої країни 2015-

2018 років

 

 

Українські туроператори активізовують 

іспанський напрямок 

Українські туроператори цього року суттєво 

збільшать пропозиції щодо відпочинку в 

Іспанії.

 

 

На VINFashion Week покажуть нові колекції 

семеро дизайнерів 

У Вінниці в суботу та неділю відбудеться 

тиждень моди «VINFashion Week», в ході 

якого місцеві дизайнери презентують нові 

колекції весна-літо - 2019.

 

 

В Аммані пройде фестиваль «Я люблю 

Шевченка» 

Перший український фестиваль "Я люблю 

Шевченка" відбудеться сьогодні у столиці 

Йорданії.
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У Відні - український туристичний бум 

Протягом лютого 2019 року у Відні 

зафіксовано близько 20 тис. ночівель туристів з 

України, що становить майже 139% зростання.

 

Показ дитячого одягу від Андре Тана 

відкрила Гайтана з донькою 

Український дизайнер Андре Тан відкрив у 

Києві дитячий тиждень моди Junior Fashion 

Week колекцією одягу весна/літо 2019 для 

маленьких модників.
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