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ТОП 

 

Зеленський запропонував призначити 

Шмигаля Прем'єром - депутат 

Президент України Володимир Зеленський на 

засіданні фракції партії "Слуга народу" вніс 

пропозицію відправити у відставку Прем'єр-

міністра Олексія Гончарука та призначити на 

цю посаду Дениса Шмигаля.

 

 

В уряді спростовують повідомлення про 

нібито позов Гончарука до Разумкова 

Пресслужба Прем'єр-міністра Олексія 

Гончарука спростовує повідомлення про 

нібито поданий до Окружного 

адміністративного суду Києва позов Гончарука 

до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888960-zelenskij-zaproponuvav-priznaciti-smigala-premerom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888960-zelenskij-zaproponuvav-priznaciti-smigala-premerom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888960-zelenskij-zaproponuvav-priznaciti-smigala-premerom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888981-pressluzba-kabminu-sprostovue-zaavu-goncaruka-v-oask.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888981-pressluzba-kabminu-sprostovue-zaavu-goncaruka-v-oask.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888981-pressluzba-kabminu-sprostovue-zaavu-goncaruka-v-oask.html


 

Фракція "Слуга народу" вирішила 

задовольнити заяву Гончарука про 

відставку 

Депутатська фракція "Слуга народу" на 

засіданні 3 березня ухвалила рішення 

задовольнити заяву Прем'єр-міністра Олексія 

Гончарука про відставку. 

 

 

Оновлення уряду: Дубінський назвав імена, 

які обговорювали "слуги народу" СПИСОК 

Народний депутат Олександр Дубінський 

назвав імена потенційних очільників 

міністерств, кандидатури яких обговорювалися 

на засіданні фракції "Слуга народу".

 

 

Перший випадок коронавірусу в Україні: 

прикордонників взяли під меднагляд 

Зміна прикордонників Чернівецького загону, 

які могли контактувати з хворим на 

коронавірус, перебуває під наглядом медиків.

 

КСУ не ухвалив жодного рішення щодо 

―люстрації‖. А якби ухвалив? АНАЛІТИКА 

Якщо цей закон таки визнають 

неконституційним, то, переконують експерти, 

держава понесе величезні збитки. І не лише 

фінансові, а передусім - моральні

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889002-frakcia-sluga-narodu-virisila-zadovolniti-zaavu-goncaruka-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889002-frakcia-sluga-narodu-virisila-zadovolniti-zaavu-goncaruka-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889002-frakcia-sluga-narodu-virisila-zadovolniti-zaavu-goncaruka-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889002-frakcia-sluga-narodu-virisila-zadovolniti-zaavu-goncaruka-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2889010-onovlenna-uradu-dubinskij-nazvav-imena-aki-obgovoruvali-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2889010-onovlenna-uradu-dubinskij-nazvav-imena-aki-obgovoruvali-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2889010-onovlenna-uradu-dubinskij-nazvav-imena-aki-obgovoruvali-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888609-persij-vipadok-koronavirusu-v-ukraini-prikordonnikiv-vzali-pid-mednaglad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888609-persij-vipadok-koronavirusu-v-ukraini-prikordonnikiv-vzali-pid-mednaglad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888609-persij-vipadok-koronavirusu-v-ukraini-prikordonnikiv-vzali-pid-mednaglad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888929-ksu-ne-uhvaliv-zodnogo-risenna-sodo-lustracii-a-akbi-uhvaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888929-ksu-ne-uhvaliv-zodnogo-risenna-sodo-lustracii-a-akbi-uhvaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888929-ksu-ne-uhvaliv-zodnogo-risenna-sodo-lustracii-a-akbi-uhvaliv.html


 

Артемсіль, Більшовик та інші: Кабмін 

передав на приватизацію 435 держоб'єктів 

Уряд передав 435 державних об'єктів на 

приватизацію, серед них - чотири великі 

підприємства.

 

На Донбасі внаслідок обстрілу один 

військовий загинув, ще четверо поранені 

Упродовж поточної доби збройні формування 

Російської Федерації 7 разів порушили режим 

припинення вогню, внаслідок ворожих 

обстрілів один військовослужбовець загинув, 

ще чотири отримали поранення.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Єрмак зустрівся з послами G7 та Євросоюзу 

— про що говорили 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

обговорив із послами країн Групи семи (G7) та 

головою Представництва Європейського 

Союзу в Україні кроки для досягнення миру на 

Донбасі, підтримку у питаннях реформ та 

співпрацю з МВФ.

 

 

ОБСЄ опублікувала правовий аналіз 

українського законопроєкту про ЗМІ 

Офіс представника ОБСЄ з питань свободи 

засобів масової інформації Арлема Дезіра 

провів правовий аналіз проєкту закону України 

"Про ЗМІ", кілька аспектів якого 

рекомендується переглянути.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888565-artemsil-bilsovik-ta-insi-kabmin-peredav-na-privatizaciu-435-derzobektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888565-artemsil-bilsovik-ta-insi-kabmin-peredav-na-privatizaciu-435-derzobektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888565-artemsil-bilsovik-ta-insi-kabmin-peredav-na-privatizaciu-435-derzobektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2888931-na-donbasi-vnaslidok-obstrilu-odin-vijskovij-zaginuv-se-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2888931-na-donbasi-vnaslidok-obstrilu-odin-vijskovij-zaginuv-se-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2888931-na-donbasi-vnaslidok-obstrilu-odin-vijskovij-zaginuv-se-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888958-ermak-zustrivsa-z-poslami-g7-ta-evrosouzu-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888958-ermak-zustrivsa-z-poslami-g7-ta-evrosouzu-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888958-ermak-zustrivsa-z-poslami-g7-ta-evrosouzu-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888878-obse-opublikuvala-pravovij-analiz-ukrainskogo-zakonoproektu-pro-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888878-obse-opublikuvala-pravovij-analiz-ukrainskogo-zakonoproektu-pro-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888878-obse-opublikuvala-pravovij-analiz-ukrainskogo-zakonoproektu-pro-zmi.html


 

У МЗС розповіли, як завершать угоду щодо 

продажу "Мотор Січі 

Угоду щодо продажу "Мотор Січі" буде 

завершено з урахуванням інтересів усіх сторін, 

тож ця ситуація не позначиться на відносинах 

України з китайськими і американськими 

партнерами.

 

 

Укренерго уклало контракт з 

Dalekovod/General Electric на €31,7 мільйона 

Національна енергетична компанія 

"Укренерго" підписала контракт з 

консорціумом Dalekovod JSC/General Electric 

Grid GmbH (Хорватія/Німеччина) на 

реконструкцію підстанції 750 кВ 

"Дніпровська" у Дніпропетровській області.

 

 

Екскомандира "Айдару" Мельничука 

звільнили з-під варти 

Затриманого у Греції народного депутата 

України VIII скликання, екскомандира 

"Айдару" Сергія Мельничука звільнили з-під 

варти.

 

 

 

Міжурядова українсько-польська комісія 

збереться 21 травня у Києві — Кулеба 

Українсько-польська Міжурядова комісія з 

питань економічного співробітництва проведе 

наступне засідання у Києві 21 травня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888859-u-mzs-rozpovili-ak-zaversat-ugodu-sodo-prodazu-motor-sici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888859-u-mzs-rozpovili-ak-zaversat-ugodu-sodo-prodazu-motor-sici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888859-u-mzs-rozpovili-ak-zaversat-ugodu-sodo-prodazu-motor-sici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888998-ukrenergo-uklalo-kontrakt-z-dalekovodgeneral-electric-na-317-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888998-ukrenergo-uklalo-kontrakt-z-dalekovodgeneral-electric-na-317-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888998-ukrenergo-uklalo-kontrakt-z-dalekovodgeneral-electric-na-317-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888731-ekskomandira-ajdaru-melnicuka-zvilnili-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888731-ekskomandira-ajdaru-melnicuka-zvilnili-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888731-ekskomandira-ajdaru-melnicuka-zvilnili-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888917-mizuradova-ukrainskopolska-komisia-zberetsa-21-travna-u-kievi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888917-mizuradova-ukrainskopolska-komisia-zberetsa-21-travna-u-kievi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888917-mizuradova-ukrainskopolska-komisia-zberetsa-21-travna-u-kievi-kuleba.html


 

Виїхати до Росії за добу не змогли 15 осіб без 

закордонного паспорта 

Протягом доби після запровадження нових 

правил кордон із РФ перетнули близько 7 тис. 

людей. 15 особам відмовлено через відсутність 

закордонного паспорта.

 

 

Одеського шахіста, який зіграв за Росію 

проти України, внесли в базу ―Миротворця‖ 

Сайт “Миротворця” вніс шахіста, гросмейстера 

з Одеси Станіслава Богдановича, який зіграв за 

Росію в інтернет-матчі проти України, у свою 

базу.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні запустили сайт з актуальною 

інформацією про коронавірус 

Кабінет міністрів запустив інтернет-ресурс з 

актуальною інформацією про коронавірус.

 

В українця з коронавірусом немає вірусної 

пневмонії або інших ускладнень 

Чоловік, стосовно якого зафіксовано перший 

випадок коронавірусу в Україні, прилетів з 

Італії. Нині його стан задовільний, ускладнень 

від вірусу немає.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888230-viihati-do-rosii-za-dobu-ne-zmogli-15-osib-bez-zakordonnogo-pasporta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888230-viihati-do-rosii-za-dobu-ne-zmogli-15-osib-bez-zakordonnogo-pasporta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888230-viihati-do-rosii-za-dobu-ne-zmogli-15-osib-bez-zakordonnogo-pasporta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2888913-odeskogo-sahista-so-zigrav-za-rosiu-proti-ukraini-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2888913-odeskogo-sahista-so-zigrav-za-rosiu-proti-ukraini-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2888913-odeskogo-sahista-so-zigrav-za-rosiu-proti-ukraini-vnesli-v-bazu-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888588-v-ukraini-zapustili-sajt-z-aktualnou-informacieu-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888588-v-ukraini-zapustili-sajt-z-aktualnou-informacieu-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888588-v-ukraini-zapustili-sajt-z-aktualnou-informacieu-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888508-v-ukrainca-z-koronavirusom-nemae-virusnoi-pnevmonii-abo-insih-uskladnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888508-v-ukrainca-z-koronavirusom-nemae-virusnoi-pnevmonii-abo-insih-uskladnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888508-v-ukrainca-z-koronavirusom-nemae-virusnoi-pnevmonii-abo-insih-uskladnen.html


 

Головний санлікар закликає не скуповувати 

маски, бо вони не захищають від інфекцій 

Заступник міністра охорони здоров'я, головний 

державний санлікар Віктор Ляшко закликає 

українців не скуповувати хірургічні маски, бо 

вони не захищають від інфекцій, а потрібні 

лише хворим з симптомами ГРВІ.

 

Мийте руки і тримайте дистанцію: 

Скалецька дала антикоронавірусні поради 

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 

оприлюднила поради у відповідь на 

найпоширеніші запитання щодо коронавірусу 

та правила, яких слід дотримуватися при 

захворюванні на ГРВІ.

 

 

Коронавірус таки прийшов в Україну: його 

не злякалися, не розгубилися 

(АНАЛІТИКА) 

Служби в Чернівцях спрацювали чітко, 

інформаційний контакт з населенням 

налагоджено, а швидка – приїжджатиме на 

відповідні виклики

 

 

Коронавірус в Україні: ІМІ підготував 

рекомендації для медіа 

Інститут масової інформації у зв’язку із 

ситуацією з виявленням в Україні першого 

випадку зараження коронавірусом Covid-19 

підготував рекомендації для медіа, як 

зменшити емоційність новин, щоб запобігти 

паніці в суспільстві.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888519-golovnij-sanlikar-zaklikae-ne-skupovuvati-maski-bo-voni-ne-zahisaut-vid-infekcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888519-golovnij-sanlikar-zaklikae-ne-skupovuvati-maski-bo-voni-ne-zahisaut-vid-infekcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888519-golovnij-sanlikar-zaklikae-ne-skupovuvati-maski-bo-voni-ne-zahisaut-vid-infekcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888907-mijte-ruki-i-trimajte-distanciu-skalecka-dala-antikoronavirusni-poradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888907-mijte-ruki-i-trimajte-distanciu-skalecka-dala-antikoronavirusni-poradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888907-mijte-ruki-i-trimajte-distanciu-skalecka-dala-antikoronavirusni-poradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888935-koronavirus-taki-prijsov-v-ukrainu-jogo-ne-zlakalisa-ne-rozgubilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888935-koronavirus-taki-prijsov-v-ukrainu-jogo-ne-zlakalisa-ne-rozgubilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888935-koronavirus-taki-prijsov-v-ukrainu-jogo-ne-zlakalisa-ne-rozgubilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888935-koronavirus-taki-prijsov-v-ukrainu-jogo-ne-zlakalisa-ne-rozgubilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888861-koronavirus-v-ukraini-imi-pidgotuvav-rekomendacii-dla-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888861-koronavirus-v-ukraini-imi-pidgotuvav-rekomendacii-dla-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888861-koronavirus-v-ukraini-imi-pidgotuvav-rekomendacii-dla-media.html


УКРАЇНА 

 

У Раді зареєстрували проєкт постанови про 

недовіру Рябошапці 

Група народних депутатів зареєструвала у 

парламенті проєкт постанови про висловлення 

недовіри генеральному прокурору Руслану 

Рябошапці. 

 

Довибори в Раду: ЦВК скасувала 

реєстрацію ще двох кандидатів 

Центральна виборча комісія скасувала 

реєстрацію кандидата в народні депутати від 

партії "Слуга народу" Вікторії Алєксєйчук та 

самовисуванця Олександра Діденка під час 

проміжних виборів в одномандатному 

виборчому окрузі № 179 (Харківська область). 

 

 

Забродський прокоментував деякі 

положення оборонного держзамовлення 

Державне оборонне замовлення (ДОЗ) на 2020 

рік містить певні проблемні напрямки.

 

 

Чернівці: перші 100 днів із новим головою 

ОДА 

Що встиг зробити і пообіцяти за цей час Сергій 

Осачук

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888820-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-nedoviru-rabosapci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888820-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-nedoviru-rabosapci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888820-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-nedoviru-rabosapci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888816-dovibori-v-radu-cvk-skasuvala-reestraciu-se-dvoh-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888816-dovibori-v-radu-cvk-skasuvala-reestraciu-se-dvoh-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888816-dovibori-v-radu-cvk-skasuvala-reestraciu-se-dvoh-kandidativ.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888915-zabrodskij-prokomentuvav-deaki-polozenna-oboronnogo-derzzamovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888915-zabrodskij-prokomentuvav-deaki-polozenna-oboronnogo-derzzamovlenna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2888844-cernivci-persi-100-dniv-iz-novim-golovou-oda.html


 

Серед трьох найбільших церков в Україні 

найкраще ставляться до ПЦУ 

(ОПИТУВАННЯ) 

Серед трьох найбільших церков України 

громадяни найкраще ставляться до 

Православної церкви України (ПЦУ): до неї 

позитивно ставляться 60,6% українців, 

негативно – 5,4%.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Кабмін хоче віддати під приватизацію цілий 

квартал у центрі Києва 

Кабінет міністрів ініціює проєкт, який 

дозволить передати кілька державних будівель 

у Фонд державного майна та приватизувати їх 

на прозорих аукціонах.

 

 

Газ для населення: частка Нафтогазу 

становить 2% 

Частка групи "Нафтогаз" у сегменті 

постачання газу побутовим споживачам 

становить близько 2%.

 

―Чомусь збиткова на папері‖: Гончарук 

сподівається на позитив від приватизації 

зернової корпорації 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про 

передачу на приватизацію 100% акцій ПАТ 

“Державна продовольчо-зернова корпорація 

України”. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888805-sered-troh-najbilsih-cerkov-v-ukraini-najkrase-stavlatsa-do-pcu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2888803-kabmin-hoce-viddati-pid-privatizaciu-cilij-kvartal-u-centri-kieva.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888698-comus-zbitkova-na-paperi-goncaruk-spodivaetsa-na-pozitiv-vid-privatizacii-zernovoi-korporacii.html


 

―Осучаснення‖ пенсій: замість індексації 

всім – ―точкові‖ підвищення 

Соцмережі “гудуть”. Хоча перенесення 

термінів щорічної індексації пенсійних виплат 

закону не суперечить

 

 

Найпотужніші сонячні електростанції 

України. Інфографіка 

В Україні працює 15 665 (875 промислові та 14 

790 СЕС домогосподарств) об’єктів 

відновлюваної електроенергетики, яким 

встановлено «зелений» тариф. 

 

 

Уряд планує давати по 5 тисяч на корову за 

програмою підтримки фермерів 

Уряд планує запустити програму підтримки 

сімейних та фермерських господарств, які 

утримують не більше 25 корів, із виплатою по 

5 тис. грн на корову.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

На адмінкордоні з Кримом вшанували 

учасників спротиву окупації РФ (ФОТО) 

На адміністративному кордоні з Кримом на 

КПВВ "Чонгар" глава Херсонської 

облгосадміністрації Юрій Гусєв привітав 

учасників спротиву російській окупації на 

окупованому півострові.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888852-osucasnenna-pensij-zamist-indeksacii-vsim-tockovi-pidvisenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888852-osucasnenna-pensij-zamist-indeksacii-vsim-tockovi-pidvisenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888852-osucasnenna-pensij-zamist-indeksacii-vsim-tockovi-pidvisenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2887951-najpotuznisi-sonacni-elektrostancii-ukraini-infografika.html?fbclid=IwAR2CxggIon4NkpbrxmWf1tRgrnCswAAA8j3CVwU1F47e8E0R32AlZ7M9h7E
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2887951-najpotuznisi-sonacni-elektrostancii-ukraini-infografika.html?fbclid=IwAR2CxggIon4NkpbrxmWf1tRgrnCswAAA8j3CVwU1F47e8E0R32AlZ7M9h7E
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2887951-najpotuznisi-sonacni-elektrostancii-ukraini-infografika.html?fbclid=IwAR2CxggIon4NkpbrxmWf1tRgrnCswAAA8j3CVwU1F47e8E0R32AlZ7M9h7E
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888887-urad-planue-davati-po-5-tisac-na-korovu-za-programou-pidtrimki-fermeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888887-urad-planue-davati-po-5-tisac-na-korovu-za-programou-pidtrimki-fermeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888887-urad-planue-davati-po-5-tisac-na-korovu-za-programou-pidtrimki-fermeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2888942-na-adminkordoni-z-krimom-vsanuvali-ucasnikiv-sprotivu-okupacii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2888942-na-adminkordoni-z-krimom-vsanuvali-ucasnikiv-sprotivu-okupacii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2888942-na-adminkordoni-z-krimom-vsanuvali-ucasnikiv-sprotivu-okupacii-rf.html


 

На картки звільнених з полону почала 

надходити держдопомога 

На банківські картки звільнених наприкінці 

грудня з полону українців почали надходили 

100 тисяч гривень матеріальної допомоги.

 

 

Денісова закликає міжнародних 

правозахисників відвідати політв'язня 

Якименка 

Уповноважена Верховної Ради України з прав 

людини Людмила Денісова звернулась до 

представників міжнародних організацій з 

проханням провідати українського політв'язня 

Володимира Якименка, ув'язненого у РФ.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Десятьом учасникам сутичок у Нових 

Санжарах оголосили підозри 

Через події у селищі Нові Санжари на 

Полтавщині, коли місцеві мешканці 

намагалися не допустити заселення 

евакуйованих з Китаю у санаторій Нацгвардії, 

десяти особам оголошено про підозру у 

скоєнні злочинів. Половина підозрюваних 

перебуває під домашнім арештом.

 

 

Адвокат Януковича "копає" під учасників 

Революції Гідності - голова Львівської 

облради 

Голова Львівської обласної ради Олександр 

Ганущин повідомив, що до нього звернувся 

адвокат експрезидента України Віктора 

Януковича. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888921-na-kartki-zvilnenih-z-polonu-pocala-nadhoditi-derzdopomoga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888921-na-kartki-zvilnenih-z-polonu-pocala-nadhoditi-derzdopomoga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888921-na-kartki-zvilnenih-z-polonu-pocala-nadhoditi-derzdopomoga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2888818-denisova-zaklikae-miznarodnih-pravozahisnikiv-vidvidati-politvazna-akimenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2888818-denisova-zaklikae-miznarodnih-pravozahisnikiv-vidvidati-politvazna-akimenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2888818-denisova-zaklikae-miznarodnih-pravozahisnikiv-vidvidati-politvazna-akimenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2888818-denisova-zaklikae-miznarodnih-pravozahisnikiv-vidvidati-politvazna-akimenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888374-suticki-u-novih-sanzarah-desati-osobam-ogolosili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888374-suticki-u-novih-sanzarah-desati-osobam-ogolosili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888374-suticki-u-novih-sanzarah-desati-osobam-ogolosili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888825-advokat-anukovica-kopae-pid-ucasnikiv-revolucii-gidnosti-golova-lvivskoi-oblradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888825-advokat-anukovica-kopae-pid-ucasnikiv-revolucii-gidnosti-golova-lvivskoi-oblradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888825-advokat-anukovica-kopae-pid-ucasnikiv-revolucii-gidnosti-golova-lvivskoi-oblradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888825-advokat-anukovica-kopae-pid-ucasnikiv-revolucii-gidnosti-golova-lvivskoi-oblradi.html


 

У Нацполіції з 829 електронних браслетів 

справні — 465 

У підрозділах Нацполіції налічується 829 

електронних браслетів, з них у технічно 

справному стані 465.

 

 

В Авдіївці поліцейським здався ексбойовик 

"Востока" 

В Авдіївці на Донеччині поліцейським здався 

колишній бойовик, який служив у незаконному 

збройному формуванні "Восток".

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

В гостях у родини генпрокурора 

(АНАЛІТИКА) 

Відверта розмова з подружжям Руслана 

Рябошапки про нерухомість у Франції та життя 

на дві країни

 

 

Кредитний "лічильник" для мікропозик 

запрацює по-новому (АНАЛІТИКА) 

Прострочений кредит "до зарплати" відтепер 

не зможе перетворитися на фінансове ярмо – 

ріст заборгованості хочуть обмежити

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888927-u-nacpolicii-z-829-elektronnih-brasletiv-spravni-465.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888927-u-nacpolicii-z-829-elektronnih-brasletiv-spravni-465.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888668-kreditnij-licilnik-dla-mikropozik-zapracue-ponovomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888668-kreditnij-licilnik-dla-mikropozik-zapracue-ponovomu.html


 

Попри зусилля Кремля, пуповина між нами 

і ЄС та НАТО залишається міцною - Єгор 

Божок, заступник міністра закордонних 

справ (ІНТЕРВ'Ю) 

У кабінеті заступника міністра закордонних справ Єгора 
Божка багато військових фотографій.

СУСПІЛЬСТВО 

 

На Хрещатику 8 березня відбудуться 

змагання з авторалі для жінок 

8 березня з 10:00 до 21:00 у центрі столиці, на 

вулиці Хрещатик – від вулиці Богдана 

Хмельницького до вулиці Прорізної, 

традиційно відбудуться змагання з авторалі 

для жінок «Велике жіноче ралі».

 

 

"Виживуть тільки фрілансери": соцмережі 

рятуються від коронавірусу гумором 

(ОГЛЯД) 

Укрінформ зібрав реакцію соцмереж на 

перший випадок коронавірусу в Україні.

 

 

У Києві почали випускати студентські e-

квитки 

У столиці розпочинається випуск електронного 

квитка для студентів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888548-egor-bozok-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888548-egor-bozok-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2888548-egor-bozok-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2888301-na-hresatiku-8-berezna-vidbudetsa-zmaganna-z-avtorali-dla-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2888301-na-hresatiku-8-berezna-vidbudetsa-zmaganna-z-avtorali-dla-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2888301-na-hresatiku-8-berezna-vidbudetsa-zmaganna-z-avtorali-dla-zinok.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2888746-u-kievi-pocali-vipuskati-studentski-ekvitki.html


 

У Мукачеві до цвітіння сакур влаштують 

фестиваль ханамі 

У Мукачеві на Закарпатті планують провести 

фестиваль японської культури ханамі – 

культури милування цвітінням. Захід 

запланували на початок травня, коли в місті 

зацвітає сакура.

 

 

Херсонський кавун відтепер має логотип 

Для географічного зазначення "Херсонський 

кавун" створили власний логотип, в якому 

поєдналися вода й сонце. 

 

 

Wizz Air планує "розширитися" на 

українському ринку 

В авіакомпанії Wizz Air вважають, що 

український ринок авіаперевезень є 

стратегічно важливим і працюють над планами 

щодо розширення присутності на ньому. 

 

 

У нацпарку "Синевир" назвали ТОП-5 

весняних місць для туристів 

Національний природний парк "Синевир", що 

на Закарпатті, оприлюднив п'ятірку найкращих 

дестинацій, які туристам варто відвідати саме 

навесні.
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