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ТОП 

 

МОЗ отримало близько пів мільйона 

українських ПЛР-тестів - Зеленський 

ПЛР-тести українського виробництва за якістю 

та точністю відповідають світовим стандартам.

 

 

СБУ завершила досудове розслідування у 

справі Гандзюк 

Служба безпеки України під процесуальним 

керівництвом Офісу Генпрокурора завершила 

досудове розслідування у кримінальному 

провадженні за підозрою голови Херсонської 

облради … 

https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014261-moz-otrimalo-blizko-piv-miljona-ukrainskih-plrtestiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014261-moz-otrimalo-blizko-piv-miljona-ukrainskih-plrtestiv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014107-sbu-zaversila-dosudove-rozsliduvanna-u-spravi-gandzuk.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014107-sbu-zaversila-dosudove-rozsliduvanna-u-spravi-gandzuk.html


 

Україна відновлює евакуацію: з яких міст 

виконають спецрейси. СПИСОК 

Міністерство інфраструктури України 

анонсувало відновлення низки спеціальних 

рейсів до України з різних країн світу.

 

Військові можуть повідомляти про 

корупцію в ЗСУ через смартфон 

В українській армії впроваджено новації, які 

спрощують отримання інформації про факти 

корупції та полегшують роботу з викривачами.

 

Продовольчі ринки можуть запрацювати 

вже у п'ятницю - Зеленський 

Продовольчі ринки можуть відновити роботу 

вже цієї п'ятниці, але за умови дотримання всіх 

правил безпеки.

 

 

Пандемія – це репетиція апокаліпсису та 

дзвінок людству - Ярослав Грицак, історик 

(Інтерв'ю) 

мушене усамітнення – насправді може бути 

справжньою трапезою уроків, діалогів та 

вебінарів. Щоправда, онлайн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013516-ukraina-vidnovlue-evakuaciu-z-akih-mist-vikonaut-specrejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013516-ukraina-vidnovlue-evakuaciu-z-akih-mist-vikonaut-specrejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013971-vijskovi-mozut-povidomlati-pro-korupciu-v-zsu-cerez-smartfon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013971-vijskovi-mozut-povidomlati-pro-korupciu-v-zsu-cerez-smartfon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014269-prodovolci-rinki-mozut-zapracuvati-vze-u-patnicu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014269-prodovolci-rinki-mozut-zapracuvati-vze-u-patnicu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014148-aroslav-gricak-istorik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014148-aroslav-gricak-istorik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014148-aroslav-gricak-istorik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014148-aroslav-gricak-istorik.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна наполягає на поверненні Іраном 

“чорних скриньок” літака МАУ та 

компенсаціях 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під 

час телефонної розмови з іранським колегою 

Мохаммадом Джавадом Заріфом підкреслив, 

що наполягає на доставці в Україну “чорних 

скриньок” збитого в Ірані літака МАУ та 

виплаті компенсацій.

 

 

Україна цьогоріч сподівається отримати від 

МВФ $3,5 мільярда – Мінфін 

Україна у 2020 році може отримати від 

Міжнародного валютного фонду два кредити 

по 1,75 млрд дол.

 

 

Японія заборонить в’їзд громадянам 

України і ще 13 країн 

Японський уряд запровадить заборону на в’їзд 

до країни зі ще 14 держав, в тому числі 

України та Росії, у зв’язку з карантинними 

безпековими заходами під час пандемії 

COVID-19. 

 

Україна показала ООН, як відроджується 

Чорнобильська зона 

Україна, її міжнародні партнери та організації 

доклали колосальних зусиль для ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи, й тепер, 

через 34 роки, там відроджується життя 

рідкісних видів тварин та реалізуються нові 

економічні проєкти.

 

 

https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3013874-ukraina-napolagae-na-povernenni-iranom-cornih-skrinok-litaka-mau-ta-kompensaciah.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3013874-ukraina-napolagae-na-povernenni-iranom-cornih-skrinok-litaka-mau-ta-kompensaciah.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3013874-ukraina-napolagae-na-povernenni-iranom-cornih-skrinok-litaka-mau-ta-kompensaciah.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3013874-ukraina-napolagae-na-povernenni-iranom-cornih-skrinok-litaka-mau-ta-kompensaciah.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014073-ukraina-cogoric-spodivaetsa-otrimati-vid-mvf-35-milarda-minfin.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014073-ukraina-cogoric-spodivaetsa-otrimati-vid-mvf-35-milarda-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013639-aponia-zaboronit-vizd-gromadanam-ukraini-i-se-13-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3013639-aponia-zaboronit-vizd-gromadanam-ukraini-i-se-13-krain.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014172-ukraina-pokazala-oon-ak-vidrodzuetsa-cornobilska-zona.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014172-ukraina-pokazala-oon-ak-vidrodzuetsa-cornobilska-zona.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні підтвердили 9 009 випадків 

коронавірусу, за добу - 392 

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно 

підтверджено 9 009 випадків захворювання на 

COVID-19, за добу 392 нових.

 

 

Шмигаль: Другий, третій і четвертий етапи 

виходу з карантину можуть початися 

одночасно 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, 

що вихід України з карантину стартуватиме 11 

квітня, і наголошує, що наступні етапи не 

прив’язані до конкретних дат і можуть 

розпочатися одночасно.

 

 

У 20-поверховому гуртожитку під Києвом - 

черговий спалах коронавірусу 

Черговий випадок масового захворювання на 

коронавірус стався у гуртожитку у селі 

Петропавлівська Борщагівка по вул. 

Оксамитова, 18-А у Києво-Святошинському 

районі. 

 

МОЗ планує сформувати запас засобів 

індивідуального захисту до Держрезерву 

Міністерство охорони здоров’я планує 

сформувати запас засобів індивідуального 

захисту у Держрезерві.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013662-v-ukraini-pidtverdili-9009-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-392.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013662-v-ukraini-pidtverdili-9009-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu-392.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014259-smigal-drugij-tretij-i-cetvertij-etapi-vihodu-z-karantinu-mozut-pocatisa-odnocasno.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014259-smigal-drugij-tretij-i-cetvertij-etapi-vihodu-z-karantinu-mozut-pocatisa-odnocasno.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014259-smigal-drugij-tretij-i-cetvertij-etapi-vihodu-z-karantinu-mozut-pocatisa-odnocasno.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014259-smigal-drugij-tretij-i-cetvertij-etapi-vihodu-z-karantinu-mozut-pocatisa-odnocasno.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3014354-u-gurtozitku-pid-kievom-cergovij-spalah-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3014354-u-gurtozitku-pid-kievom-cergovij-spalah-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013774-moz-planue-sformuvati-zapas-zasobiv-individualnogo-zahistu-do-derzrezervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013774-moz-planue-sformuvati-zapas-zasobiv-individualnogo-zahistu-do-derzrezervu.html


УКРАЇНА 

 

Премій у 400% більше не буде: Немчінов 

розповів про реформу зарплат 

держслужбовцям 

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов 

заявив, що вже розроблений поетапний план 

щодо запровадження єдиної системи 

визначення посадових окладів і надбавок для 

державних службовців. 

 

Климпуш-Цинцадзе - про "зустріч на Ельбі" 

Трампа та Путіна: Поганий знак для 

України 

Голова Комітету Верховної Ради України з 

питань інтеграції України з Європейським 

Союзом вважає спільну заяву президентів 

США і РФ Дональда Трампа та Володимира 

Путіна про символізм зустрічі на Ельбі 

поганим знаком для України.

 

Пропонуємо робити амністію не надто 

радикальною: Малюська прокоментував 

законопроєкт 

Міністр юстиції прокоментував законопроєкт 

про амністію.

 

Кличко звільнив Слончака з посади 

заступника голови КМДА 

Київський міський голова Віталій Кличко 

звільнив Володимира Слончака з посади 

заступника голови КМДА через напад на 

поліцейського. 

 

https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3014330-premij-u-400-bilse-ne-bude-nemcinov-rozpoviv-pro-reformu-zarplat-derzsluzbovcam.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3014330-premij-u-400-bilse-ne-bude-nemcinov-rozpoviv-pro-reformu-zarplat-derzsluzbovcam.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3014330-premij-u-400-bilse-ne-bude-nemcinov-rozpoviv-pro-reformu-zarplat-derzsluzbovcam.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3014330-premij-u-400-bilse-ne-bude-nemcinov-rozpoviv-pro-reformu-zarplat-derzsluzbovcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013907-klimpuscincadze-pro-zustric-na-elbi-trampa-ta-putina-poganij-znak-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013907-klimpuscincadze-pro-zustric-na-elbi-trampa-ta-putina-poganij-znak-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013907-klimpuscincadze-pro-zustric-na-elbi-trampa-ta-putina-poganij-znak-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3013907-klimpuscincadze-pro-zustric-na-elbi-trampa-ta-putina-poganij-znak-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014241-minust-vnis-na-rozglad-uradu-zakonoproekt-pro-amnistiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014241-minust-vnis-na-rozglad-uradu-zakonoproekt-pro-amnistiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014241-minust-vnis-na-rozglad-uradu-zakonoproekt-pro-amnistiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3014241-minust-vnis-na-rozglad-uradu-zakonoproekt-pro-amnistiu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3013851-klicko-zvilniv-sloncaka-z-posadi-zastupnika-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3013851-klicko-zvilniv-sloncaka-z-posadi-zastupnika-golovi-kmda.html


 

 

Завершення слідства у справі Гандзюк: на 

Банкову прийшли з протестом 

Під Офісом Президента України проходить 

акція протесту проти передачі до суду справи 

про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

БЕЗПЕКА 

 

Боротьба з корупцією в армії: Міноборони 

назвало сім пріоритетних напрямків 

У Міністерстві оборони визначили корупційні 

ризики у семи напрямках своєї діяльності й 

розробили відповідні антикорупційні заходи.

 

 

Українська армія тестує ракетний комплекс 

“Нептун” 

Тривають державні випробування ракетного 

комплексу "Нептун" в Одеській області.

ЕКОНОМІКА 

 

Кабмін виділив 6 мільярдів на допомогу з 

безробіття 

Кабінет міністрів України на позачерговому 

засіданні ухвалив рішення про виділення 6 

млрд грн для виплати допомоги з безробіття, та 

затвердив порядок використання цих коштів. 

https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014344-zaversenna-slidstva-u-spravi-gandzuk-na-bankovu-prijsli-z-protestom.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014344-zaversenna-slidstva-u-spravi-gandzuk-na-bankovu-prijsli-z-protestom.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3013921-borotba-z-korupcieu-v-armii-minoboroni-nazvalo-sim-prioritetnih-napramkiv.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3013921-borotba-z-korupcieu-v-armii-minoboroni-nazvalo-sim-prioritetnih-napramkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3014133-ukrainska-armia-testue-raketnij-kompleks-neptun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3014133-ukrainska-armia-testue-raketnij-kompleks-neptun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013953-kabmin-vidiliv-6-milardiv-na-dopomogu-z-bezrobitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013953-kabmin-vidiliv-6-milardiv-na-dopomogu-z-bezrobitta.html


 

НБУ: що дасть ухвалення "банківського" 

закону 

У Нацбанку сподіваються на ухвалення 

депутатами законопроєкту №2571-д про 

регулювання банківської діяльності, який 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, 

податкової та митної політики рекомендував 

підтримати у другому читанні та в цілому.

 

В Україні стартувала соціальна ініціатива з 

підтримки малого бізнесу  

В Україні 27 квітня стартувала програма з 

підтримки малого та середнього бізнесу 

#DigitalDопомога, мета якої - надати 

безкоштовну рекламу та маркетингові послуги 

в онлайн невеликим підприємствам, які 

потерпають від кризи та ізоляції. 

 

Президент каже, що ціна на газ для 

населення - найнижча за останні чотири 

роки 

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 

квітні ціна на газ для населення знизилася ще 

на 15% і стала найнижчою за останні чотири 

роки.

 

 

Підтримка фермерів державою: є варіанти. 

Але є й нюанси (АНАЛІТИКА) 

Держава робить аграріїв «реєстровими». 

Держава готова дати «на фермерів» мільярди. 

Але коли одна рука дає, інша часом 

притримує...

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3013977-nbu-so-dast-uhvalenna-bankivskogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3013977-nbu-so-dast-uhvalenna-bankivskogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014187-v-ukraini-startuvala-socialna-iniciativa-z-pidtrimki-malogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014187-v-ukraini-startuvala-socialna-iniciativa-z-pidtrimki-malogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014257-prezident-kaze-so-cina-na-gaz-dla-naselenna-najnizca-za-ostanni-cotiri-roki.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014257-prezident-kaze-so-cina-na-gaz-dla-naselenna-najnizca-za-ostanni-cotiri-roki.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014257-prezident-kaze-so-cina-na-gaz-dla-naselenna-najnizca-za-ostanni-cotiri-roki.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014257-prezident-kaze-so-cina-na-gaz-dla-naselenna-najnizca-za-ostanni-cotiri-roki.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3012834-pidtrimka-fermeriv-derzavou-e-varianti-ale-e-j-nuansi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3012834-pidtrimka-fermeriv-derzavou-e-varianti-ale-e-j-nuansi.html


 

Іпотека і малий бізнес: Президент анонсував 

дві кредитні програми 

Президент Володимир Зеленський привітав 

рішення Національного банку про зниження 

облікової ставки та заявив, що це дає 

можливість іншим банкам зменшити ставки за 

кредитами для бізнесу й населення. 

 

 

В Україні запровадять електронну товарно-

транспортну накладну 

Міністерство інфраструктури спільно з 

Міністерством цифрової трансформації 

розпочинають реалізацію проєкту з 

впровадження електронної товарно-

транспортної накладної. 

 

Фонд гарантування знову виставив на 

продаж стадіон "Чорноморець" 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в 

черговий раз спробує продати стадіон 

«Чорноморець»; стартова ціна - 1,14 млрд грн.

 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова провела онлайн-зустріч з 

представниками Ради Європи 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова провела онлайн-зустріч із 

представниками Ради Європи та 

Європейського Союзу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014267-ipoteka-i-malij-biznes-prezident-anonsuvav-dvi-kreditni-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014267-ipoteka-i-malij-biznes-prezident-anonsuvav-dvi-kreditni-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014213-v-ukraini-zaprovadat-elektronnu-tovarnotransportnu-nakladnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3014213-v-ukraini-zaprovadat-elektronnu-tovarnotransportnu-nakladnu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014255-fond-garantuvanna-znovu-vistaviv-na-prodaz-stadion-cornomorec.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014255-fond-garantuvanna-znovu-vistaviv-na-prodaz-stadion-cornomorec.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3014287-denisova-provela-onlajnzustric-z-predstavnikami-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-polytics/3014287-denisova-provela-onlajnzustric-z-predstavnikami-radi-evropi.html


 

ФСБ затримала українського 

прикордонника на адмінмежі з Кримом — 

СБУ 

Військова контррозвідка СБУ заявляє, що 

представники ФСБ РФ незаконно затримали 

українського прикордонника на адмінмежі з 

окупованим Кримом.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Антикорупційний суд відклав апеляцію у 

справі Микитася 

Розгляд апеляційної скарги на відмову в 

обранні екснардепу Максиму Микитасю 

запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою перенесли на 30 квітня.

 

 

Левін пропонував $5 тисяч, аби Гандзюк 

переламали кінцівки - прокурор 

Олексій Левін, підозрюваний в організації 

вбивства активістки Катерини Гандзюк 

пропонував виконавцям злочину 5 тисяч 

доларів за те, щоб жінці переламали кінцівки, 

та 2,5 — 3 тисячі за те, щоб облили кислотою.

 

 

Ексзаступнику голови КМДА Слончаку 

оголосили підозру  

Столичні поліцейські повідомили про підозру 

тепер вже колишньому заступнику голови 

КМДА за фактом нападу на патрульного. 

https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/3014352-fsb-zatrimala-ukrainskogo-prikordonnika-na-adminmezi-z-krimom-sbu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/3014352-fsb-zatrimala-ukrainskogo-prikordonnika-na-adminmezi-z-krimom-sbu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/3014352-fsb-zatrimala-ukrainskogo-prikordonnika-na-adminmezi-z-krimom-sbu.html
https://www.ukrinform.com/rubric-crimea/3014352-fsb-zatrimala-ukrainskogo-prikordonnika-na-adminmezi-z-krimom-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014156-antikorupcijnij-sud-vidklav-apelaciu-u-spravi-mikitasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014156-antikorupcijnij-sud-vidklav-apelaciu-u-spravi-mikitasa.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014243-levin-proponuvav-5-tisac-abi-gandzuk-perelamali-kincivki-prokuror.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014243-levin-proponuvav-5-tisac-abi-gandzuk-perelamali-kincivki-prokuror.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3014323-ekszastupniku-golovi-kmda-sloncaku-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3014323-ekszastupniku-golovi-kmda-sloncaku-ogolosili-pidozru.html


 

СБУ викрила корупційну схему у 

керівництві держагентстві Зони відчуження 

Співробітники Служби безпеки України 

викрили корупційний механізм під час 

нарахування премій керівникам державних 

підприємств, що входять до сфери управління 

Державного агентства України з управління 

зоною відчуження.

 

Антикорупційний суд переніс розгляд 

справи Насірова на 28 квітня  

ВАКС переніс розгляд у справі щодо 

ексголови ДФС та керівника Департаменту 

ДФС на 28 квітня.

  

 

Суд отримав 22 позови до Кабміну через 

карантинні обмеження 

До Окружного адміністративного суду Києва 

надійшло 22 позови щодо оскарження 

постанови Кабінету міністрів про обмеження 

під час карантину.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

“Укроборонпром” корпоратизують, щоб 

зробити успішним – технологічно і 

фінансово (АНАЛІТИКА) 

Замість неефективного держконцерну створять 

6 корпорацій, які мають конкурувати із 

приватним сектором та з іноземними 

виробниками 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014250-sbu-vikrila-korupcijnu-shemu-u-kerivnictvi-derzagentstvi-zoni-vidcuzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014250-sbu-vikrila-korupcijnu-shemu-u-kerivnictvi-derzagentstvi-zoni-vidcuzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013961-antikorupcijnij-sud-perenis-rozglad-spravi-nasirova-na-28-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3013961-antikorupcijnij-sud-perenis-rozglad-spravi-nasirova-na-28-kvitna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3013856-sud-otrimav-22-pozovi-do-kabminu-cerez-karantinni-obmezenna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3013856-sud-otrimav-22-pozovi-do-kabminu-cerez-karantinni-obmezenna.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014160-ukroboronprom-korporatizuut-sob-zrobiti-uspisnim-tehnologicno-i-finansovo.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014160-ukroboronprom-korporatizuut-sob-zrobiti-uspisnim-tehnologicno-i-finansovo.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014160-ukroboronprom-korporatizuut-sob-zrobiti-uspisnim-tehnologicno-i-finansovo.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/3014160-ukroboronprom-korporatizuut-sob-zrobiti-uspisnim-tehnologicno-i-finansovo.html


 

Заповідник «Древлянський»: між радіацією 

та вогнем 

Цей природний заповідник Житомирщини 

розташований на землях, уражених 

радіонуклідами після аварії на ЧАЕС

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

"Ти не бикуй!": у мережі спливло відео 

сутички Слончака з патрульними (ВІДЕО) 

В Інтернет виклали відео конфлікту 

ексзаступника голови КМДА Володимира 

Слончака з поліцейськими.

 

 

Чи вдасться українцям відпочити цього літа 

в Туреччині 

Турецький туризм хочуть повернути «у тонус», 

але звичного «all inclusive» точно не буде

 

 

Україні потрібен закон про сурогатне 

материнство – МВС 

Верховна Рада України має врегулювати 

питання сурогатного материнства, щоб 

унеможливити продаж немовлят за кордон. 

https://www.ukrinform.com/rubric-regions/3014289-zapovidnik-drevlanskij-miz-radiacieu-ta-vognem.html
https://www.ukrinform.com/rubric-regions/3014289-zapovidnik-drevlanskij-miz-radiacieu-ta-vognem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3013938-ti-ne-bikuj-u-merezi-splivlo-video-suticki-sloncaka-z-patrulnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3013938-ti-ne-bikuj-u-merezi-splivlo-video-suticki-sloncaka-z-patrulnimi.html
https://www.ukrinform.com/rubric-tourism/3013155-ci-vdastsa-ukraincam-vidpociti-cogo-lita-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-tourism/3013155-ci-vdastsa-ukraincam-vidpociti-cogo-lita-v-tureccini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014059-ukraini-potriben-zakon-pro-surogatne-materinstvo-mvs.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014059-ukraini-potriben-zakon-pro-surogatne-materinstvo-mvs.html


 

В Охматдиті провели першу неродинну 

трансплантацію кісткового мозку 

В Національній дитячій спеціалізованій лікарні 

"Охматдит" провели першу трансплантацію 

кісткового мозку від неродинного донора. 

Пацієнт, однорічний хлопчик Назар, боровся за 

одужання з трьох місяців.

 

Недільний дощ у Києві побив 129-річний 

рекорд 

В ніч на неділю, 26 квітня, у Києві випало 26 

мм опадів, що є найбільшим показником з 1891 

року.

 

 

"Квітучі дерева": в Опішні створюють 

артпроєкт просто неба зі старих тарілок 

Національний музей-заповідник українського 

гончарства в Опішні на Полтавщині анонсував 

створення креативного артпроєкту просто 

неба, який має з’явитися протягом 

найближчого часу. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014140-v-ohmatditi-proveli-persu-nerodinnu-transplantaciu-kistkovogo-mozku.html
https://www.ukrinform.com/rubric-society/3014140-v-ohmatditi-proveli-persu-nerodinnu-transplantaciu-kistkovogo-mozku.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3014047-nedilnij-dos-u-kievi-pobiv-129ricnij-rekord.html
https://www.ukrinform.com/rubric-kyiv/3014047-nedilnij-dos-u-kievi-pobiv-129ricnij-rekord.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3014143-kvituci-dereva-v-opisni-stvoruut-artproekt-prosto-neba-zi-starih-tarilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3014143-kvituci-dereva-v-opisni-stvoruut-artproekt-prosto-neba-zi-starih-tarilok.html

