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ТОП 

 

Ціна Криму для Росії уже становить $150 

мільярдів і 10% ВВП - Президент 

Росія втратила понад 150 млрд доларів та 10% 

свого внутрішнього валового продукту через 

санкції, введені за окупацію українського 

Криму.

 

ГПУ повідомила про підозру екс-

керівникам Укрспецекспорту 

Генпрокуратура повідомила про підозру 

колишнім керівникам ДК «Укрспецекспорт».

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666717-cina-krimu-dla-rosii-uze-stanovit-150-milardiv-i-10-vvp-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666717-cina-krimu-dla-rosii-uze-stanovit-150-milardiv-i-10-vvp-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666717-cina-krimu-dla-rosii-uze-stanovit-150-milardiv-i-10-vvp-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666725-gpu-povidomila-pro-pidozru-ekskerivnikam-ukrspeceksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666725-gpu-povidomila-pro-pidozru-ekskerivnikam-ukrspeceksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666725-gpu-povidomila-pro-pidozru-ekskerivnikam-ukrspeceksportu.html


 

Порошенко подає до суду на телеканал 

"1+1" 

Президент Петро Порошенко подає до суду на 

телеканал "1+1" за систематичну брехню в 

особливо великих розмірах.

 

 

 

Павло Гриб написав офіційну заяву про 

голодування 

Український політв'язень в РФ Павло Гриб, 

який оголосив голодування, буде поміщений в 

окрему камеру СІЗО.

 

 

Нові правила авіаперевезень. Інфографіка 

В Україні з березня вступили в силу нові 

правила повітряних перевезень та 

обслуговування пасажирів і багажу, 

затверджені Державіаслужбою. Відтак 

Укрінформ підготував інфографіку із 

основними змінами.

 

 

"Гусь йде на вибори": Мін'юст запустив 

серію роликів 

Міністерство юстиції України в рамках 

загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту "Я МАЮ ПРАВО!" підготувало 

відеоролики "Гусь йде на вибори", у яких 

роз'яснюються права громадян під час виборів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666996-porosenko-podae-do-sudu-na-telekanal-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666996-porosenko-podae-do-sudu-na-telekanal-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666996-porosenko-podae-do-sudu-na-telekanal-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666818-pavlo-grib-napisav-oficijnu-zaavu-pro-goloduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666818-pavlo-grib-napisav-oficijnu-zaavu-pro-goloduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666818-pavlo-grib-napisav-oficijnu-zaavu-pro-goloduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2666461-novi-pravila-aviaperevezen-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2666461-novi-pravila-aviaperevezen-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666765-gus-jde-na-vibori-minust-zapustiv-seriu-rolikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666765-gus-jde-na-vibori-minust-zapustiv-seriu-rolikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666765-gus-jde-na-vibori-minust-zapustiv-seriu-rolikiv.html


 

Індекс щастя-2019: є сумніви, що Україна 

така вже й ―нещасна‖ 

Аналізуємо помилки авторів міжнародного 

рейтингу “щасливих” країн. Адже на 

результати дослідження суттєво впливають 

суб’єктивні оцінки

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Менше жартівників серед послів: син 

Трампа закликає звільнити Йованович 

Син президента США Дональд Трамп 

молодший згоден з думкою, що в Україні слід 

замінити посла США.

 

 

Британія не проводить розслідування щодо 

Порошенка — посол 

Британський Офіс з розслідування шахрайств 

(SFO) не проводить розслідування щодо 

Президента України Петра Порошенка.

 

 

В ОБСЄ стурбовані недопуском італійського 

журналіста в Україну 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу 

відмови у в’їзді в Україну московському 

кореспонденту італійського телебачення RAI 

Марко Іннаро.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666960-indeks-sasta2019-e-sumnivi-so-ukraina-taka-vze-j-nesasna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666960-indeks-sasta2019-e-sumnivi-so-ukraina-taka-vze-j-nesasna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666960-indeks-sasta2019-e-sumnivi-so-ukraina-taka-vze-j-nesasna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2666497-mense-zartivnikiv-sered-posliv-sin-trampa-zaklikae-zvilniti-jovanovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2666497-mense-zartivnikiv-sered-posliv-sin-trampa-zaklikae-zvilniti-jovanovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2666497-mense-zartivnikiv-sered-posliv-sin-trampa-zaklikae-zvilniti-jovanovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666956-britania-ne-provodit-rozsliduvanna-sodo-porosenka-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666956-britania-ne-provodit-rozsliduvanna-sodo-porosenka-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666956-britania-ne-provodit-rozsliduvanna-sodo-porosenka-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2667027-v-obse-sturbovani-nedopuskom-italijskogo-zurnalista-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2667027-v-obse-sturbovani-nedopuskom-italijskogo-zurnalista-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2667027-v-obse-sturbovani-nedopuskom-italijskogo-zurnalista-v-ukrainu.html


 

Штати закликають Росію негайно звільнити 

українських моряків і кораблі 

Посольство США закликало Росію негайно 

повернути Україні захоплених 4 місяці тому в 

Керченській протоці українських моряків і 

судна.

 

 

Анексія Криму лишається загрозою для 

міжнародної безпеки – глава МЗС 

Люксембургу 

Мілітаризація окупованого Росією Кримського 

півострова викликає тривожну увагу  

міжнародної спільноти.

 

Посилення НАТО у Чорному морі є 

наслідком агресії Росії – Столтенберг 

НАТО посилило свою військову присутність у 

Чорному морі у відповідь на активну 

мілітаризацію цього регіону Росією після 

незаконної анексії Криму та нещодавніх 

агресивних дій російських військових проти 

українських кораблів в районі Азовського 

моря.

 

 

InformNapalm встановив, які військові 

частини РФ захоплювали Крим 

Волонтери міжнародної розвідувальної 

спільноти InformNapalm встановили, що в 

операції із захоплення Криму брали участь 

військовослужбовці російського 108-го 

десантно-штурмового полку (в/ч 42091, м. 

Новоросійськ).

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666849-stati-zaklikaut-rosiu-negajno-zvilniti-ukrainskih-morakiv-i-korabli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666849-stati-zaklikaut-rosiu-negajno-zvilniti-ukrainskih-morakiv-i-korabli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666849-stati-zaklikaut-rosiu-negajno-zvilniti-ukrainskih-morakiv-i-korabli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666693-aneksia-krimu-lisaetsa-zagrozou-dla-miznarodnoi-bezpeki-glava-mzs-luksemburgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666693-aneksia-krimu-lisaetsa-zagrozou-dla-miznarodnoi-bezpeki-glava-mzs-luksemburgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666693-aneksia-krimu-lisaetsa-zagrozou-dla-miznarodnoi-bezpeki-glava-mzs-luksemburgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666693-aneksia-krimu-lisaetsa-zagrozou-dla-miznarodnoi-bezpeki-glava-mzs-luksemburgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2666462-posilenna-nato-u-cornomu-mori-e-naslidkom-agresii-rosii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2666462-posilenna-nato-u-cornomu-mori-e-naslidkom-agresii-rosii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2666462-posilenna-nato-u-cornomu-mori-e-naslidkom-agresii-rosii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666679-informnapalm-vstanoviv-aki-vijskovi-castini-rf-zahopluvali-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666679-informnapalm-vstanoviv-aki-vijskovi-castini-rf-zahopluvali-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666679-informnapalm-vstanoviv-aki-vijskovi-castini-rf-zahopluvali-krim.html


 

В Україну заборонили ввозити ще 17 

пропагандистських книг з Росії 

Держкомтелерадіо відмовив ТОВ “Етніктрейд” 

та ПП “Видавництво “Махаон-Україна” у 

видачі дозволів на ввезення з території 

держави-агресора 17 книжок з ознаками 

пропаганди держави-агресора.

 

УКРАЇНА 

 

Кремль дав команду готувати в Україні 

силові провокації — Порошенко 

Путін не змирився зі своєю поразкою в 

Україні, тому дав команду готувати силові 

провокації напередодні президентських 

виборів.

 

Росія готується перекинути в окупований 

Крим ядерні боєприпаси — розвідка 

Представник ГУР Міноборони України Вадим 

Скібіцький повідомив в ефірі, що воєнна 

розвідка фіксує підготовку до переміщення 

ядерних боєприпасів на територію окупованого 

Криму.

 

 

Клімкін прокоментував "вояж" Бойка і 

Медведчука до Москви 

Поїздка кандидата у президенти України Юрія 

Бойка і голови політради партії "Опозиційна 

платформа - За життя" Віктора Медведчука до 

Москви є черговим свідченням їхньої 

політичної позиції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666448-v-ukrainu-zaboronili-vvoziti-se-17-propagandistskih-knig-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666448-v-ukrainu-zaboronili-vvoziti-se-17-propagandistskih-knig-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666448-v-ukrainu-zaboronili-vvoziti-se-17-propagandistskih-knig-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666689-kreml-dav-komandu-gotuvati-v-ukraini-silovi-provokacii-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666689-kreml-dav-komandu-gotuvati-v-ukraini-silovi-provokacii-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666689-kreml-dav-komandu-gotuvati-v-ukraini-silovi-provokacii-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666823-rosia-gotuetsa-perekinuti-v-okupovanij-krim-aderni-boepripasi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666823-rosia-gotuetsa-perekinuti-v-okupovanij-krim-aderni-boepripasi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2666823-rosia-gotuetsa-perekinuti-v-okupovanij-krim-aderni-boepripasi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666684-klimkin-prokomentuvav-voaz-bojka-i-medvedcuka-do-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666684-klimkin-prokomentuvav-voaz-bojka-i-medvedcuka-do-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666684-klimkin-prokomentuvav-voaz-bojka-i-medvedcuka-do-moskvi.html


 

Президент вивів екс-голову Служби 

зовнішньої розвідки зі складу РНБО 

Президент Петро Порошенко вивів Єгора 

Божка зі складу Ради національної безпеки й 

оборони.

 

 

НСТУ обрала голову наглядової ради 

Світлану Остапу було обрано головою 

наглядової ради ПАТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України».

 

 

На виборах Президента зареєстрували 2020 

міжнародних спостерігачів 

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 

65 офіційних спостерігачів від міжнародних 

організацій під час чергових виборів 

Президента України 31 березня.

 

У Генштабі ЗСУ пояснили, як голосувати 

військовим 

Військовослужбовцям ЗСУ розповіли про 

порядок реалізації їх конституційного права з 

участі у виборах та алгоритм дій у разі 

відсутності військового за місцем прописки чи 

у разі лікування в стаціонарі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666675-prezident-viviv-eksgolovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-zi-skladu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666675-prezident-viviv-eksgolovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-zi-skladu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2666675-prezident-viviv-eksgolovu-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-zi-skladu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666886-nstu-obrala-golovu-nagladovoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666886-nstu-obrala-golovu-nagladovoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666525-na-viborah-prezidenta-zareestruvali-2020-miznarodnih-sposterigaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666525-na-viborah-prezidenta-zareestruvali-2020-miznarodnih-sposterigaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666525-na-viborah-prezidenta-zareestruvali-2020-miznarodnih-sposterigaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666510-u-genstabi-zsu-poasnili-ak-golosuvati-vijskovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666510-u-genstabi-zsu-poasnili-ak-golosuvati-vijskovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/2666510-u-genstabi-zsu-poasnili-ak-golosuvati-vijskovim.html


 

Вже 62% армії перевели на нову систему 

харчування 

Вже 62% армії переведено на нову систему 

харчування, і триває робота щодо посилення 

контролю якості харчових продуктів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Світовий банк допоможе Україні з 

врегулюванням неплатоспроможності 

банків 

Національний банк та Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб за підтримки Світового 

банку вдосконалять механізми врегулювання 

неплатоспроможності банків.

 

 

Капітальні інвестиції за три роки зросли на 

67,7% - Кубів 

У 2016-2018 роках зростання капітальних 

інвестицій становило 67,7%.

 

 

Глемпінг, космічний туризм і круїзи: що 

презентують регіони України на виставці 

UITT 

Понад 35 українських областей та міст буде 

презентовано окремими стендами на 25-й 

Міжнародній туристичній виставці UITT 

"Україна – подорожі та туризм", яка 

відбудеться в столиці 27-29 березня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2666698-vze-62-armii-pereveli-na-novu-sistemu-harcuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2666698-vze-62-armii-pereveli-na-novu-sistemu-harcuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2666698-vze-62-armii-pereveli-na-novu-sistemu-harcuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2666682-svitovij-bank-dopomoze-z-vreguluvannam-neplatospromoznosti-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2666682-svitovij-bank-dopomoze-z-vreguluvannam-neplatospromoznosti-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2666682-svitovij-bank-dopomoze-z-vreguluvannam-neplatospromoznosti-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2666682-svitovij-bank-dopomoze-z-vreguluvannam-neplatospromoznosti-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2666482-kapitalni-investicii-za-tri-roki-zrosli-na-677-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2666482-kapitalni-investicii-za-tri-roki-zrosli-na-677-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2666482-kapitalni-investicii-za-tri-roki-zrosli-na-677-kubiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2666566-glemping-kosmicnij-turizm-i-kruizi-so-prezentuut-regioni-ukraini-na-vistavci-uitt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2666566-glemping-kosmicnij-turizm-i-kruizi-so-prezentuut-regioni-ukraini-na-vistavci-uitt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2666566-glemping-kosmicnij-turizm-i-kruizi-so-prezentuut-regioni-ukraini-na-vistavci-uitt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2666566-glemping-kosmicnij-turizm-i-kruizi-so-prezentuut-regioni-ukraini-na-vistavci-uitt.html


 

НБУ вводить в обіг пам’ятні монети з 

нагоди надання Томосу 

Національний банк України 25 березня ввів в 

обіг пам’ятні монети “Надання Томосу про 

автокефалію Православної церкви України”.

 

В Україні на 100 тисяч поменшало 

безробітних 

У четвертому кварталі 2018 року кількість 

безробітних в країні зменшилась на 100 тис. 

осіб порівняно з четвертим кварталом 2017 

року, рівень безробіття – на 0,6 відсоткового 

пункту.

 

Медреформа: Супрун сказала, чого слід 

повчитися у Польщі 

Досвід Польщі у реформуванні системи 

охорони здоров’я може бути корисний для 

України.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Київ пропонує провести звільнення 

заручників 30 березня 

Українська сторона пропонує провести 30 

березня 2019 року звільнення заручників, ця 

тема обговорюватиметься на переговорах 

Тристоронньої контактної групи у Мінську.

 

ПРАВОПОРЯДОК 
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Суд відкрив справу проти Держаудиту через 

премію Коболєва у 228 мільйонів 

Окружний адміністративний суд м. Києва 

відкрив провадження у справі щодо виплати 

премії голові правління ПАТ "НАК "Нафтогаз 

України" Андрію Коболєву.

 

Окупанти незаконно вивозять експонати 

кримських музеїв у Татарстан 

Експонати кримських музеїв незаконно 

вивозять в російський Татарстан для 

організації виставки про історію Улусу Джурчі 

(Золотої Орди) і Причорномор'я.

 

Розкрадання на Львівському 

бронетанковому: у суді оголошують 

обвинувальний акт 

Прокурори САП розпочали оголошення 

обвинувального акту у справі за фактом 

розтрати 14 млн гривень бюджетних коштів 

під час поставки двигунів для бронетехніки 

Центральному бронетанковому управлінню 

ЗСУ.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Війна, що продовжується, навіть якщо світ 

відводить очі 

Після Бундестагу виставка про жертв 

сьогоднішніх воєн, зокрема – української – 

демонструватиметься по всій Німеччині
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Розхитати після виборів усю країну ніхто з 

політиків не зможе - Олег Покальчук, 

соціальний психолог (ІНТЕРВ'Ю) 

Градус передвиборчих пристрастей з наближенням дня 
виборів прогнозовано зростає, проте “політична 
температура” всередині країни підігрівається ще й 
штучно. В результаті частина наших співгромадян чекає 
майбутніх виборів мало не як кінця світу.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україну не впустили двох російських 

акторів театру і кіно 

Прикордонники не пропустили в Україну двох 

російських акторів, які незаконно відвідували 

окупований Крим.

 

 

Менше м'яса, більше руху і відеоігри: у МОЗ 

порадили, як зберегти пам'ять 

Розвитку деменції можна запобігти, якщо 

виконувати фізичні вправи та слідкувати за 

своїм раціоном.

 

На Docudays UA покажуть 27 українських 

фільмів 

На XVI Міжнародному фестивалі 

документального кіно про права людини 

Docudays UA покажуть 27 українських 

фільмів, з них п'ять матимуть прем’єри.
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Алея українських діаспор з’явиться у Києві 

Алея українських діаспор, закладена 

українськми громадами з різних країн, 

з’явиться у Києві як символ зв’язку українців 

усього світу з Батьківщиною.

 

Українці в Барселоні зварили 70 л борщу 

для міжнародного фестивалю супів 

Українці взяли участь у фестивалі супів 

Festival de sopas у Барселоні, на якому роздали 

70 л борщу і представили вишитий рецепт цієї 

української страви.
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