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ТОП 

 

Російський суд дав кримчанину Приходьку 

5 років в'язниці 

У російському Ростові-на-Дону Південний 

окружний військовий суд засудив 

проукраїнського активіста з Криму Олега 

Приходька до 5 років позбавлення волі і 

штрафу 110 тис. рублів ($1,5 тис.).

 

 

Зеленський закликав ЄС запровадити 

санкції за порушення прав людини в 

окупованому Криму 

Президент України Володимир Зеленський 

запросив Президента Європейської ради 
Шарля Мішеля взяти участь у саміті Кримської 

платформи і закликав Європейський Союз 

запровадити санкції щодо порушників прав 

людини в окупованому Криму.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201481-rosijskij-sud-dav-krimcaninu-prihodku-5-rokiv-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201481-rosijskij-sud-dav-krimcaninu-prihodku-5-rokiv-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201268-zelenskij-zaklikav-es-zaprovaditi-sankcii-za-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201268-zelenskij-zaklikav-es-zaprovaditi-sankcii-za-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201268-zelenskij-zaklikav-es-zaprovaditi-sankcii-za-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201268-zelenskij-zaklikav-es-zaprovaditi-sankcii-za-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html


 

Кравчук у ТКГ заявив про загрозу 

однобічного виходу російської сторони з 

режиму «тиші» 

Керівник Української делегації для участі у 

Тристоронній контактній групі

 

 

Дипломатичний скандал: МЗС вимагає 

вибачень у прем'єра Словаччини 

Міністерство закордонних справ України 

запросило тимчасового повіреного у справах 

Словацької Республіки Матуша Корбу й 
висловило протест через «жарт» прем’єр-

міністра Словаччини Ігора Матовича щодо 

обіцянки віддати росіянам Закарпатську 

Україну в обмін на вакцину. 

 

Зеленський ветував закон про єдиний 

портал для викривачів корупції 

Президент Володимир Зеленський повернув до 

парламенту зі своїми пропозиціями закон про 

організацію Єдиного порталу повідомлень 

викривачів корупції. 

 

Лікування «корони» стовбуровими 

клітинами: українські вчені отримали 

перші результати досліджень 

Інститут молекулярної біології і генетики 

(ІМБГ) проводить дослідження з лікування 

важкої коронавірусної пневмонії стовбуровими 

клітинами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201296-kravcuk-u-tkg-zaaviv-pro-zagrozu-odnobicnogo-vihodu-rosijskoi-storoni-z-rezimu-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201296-kravcuk-u-tkg-zaaviv-pro-zagrozu-odnobicnogo-vihodu-rosijskoi-storoni-z-rezimu-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201296-kravcuk-u-tkg-zaaviv-pro-zagrozu-odnobicnogo-vihodu-rosijskoi-storoni-z-rezimu-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201296-kravcuk-u-tkg-zaaviv-pro-zagrozu-odnobicnogo-vihodu-rosijskoi-storoni-z-rezimu-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201633-diplomaticnij-skandal-mzs-vimagae-vibacen-u-premera-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201633-diplomaticnij-skandal-mzs-vimagae-vibacen-u-premera-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201664-zelenskij-vetuvav-zakon-pro-edinij-portal-dla-vikrivaciv-korupcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201664-zelenskij-vetuvav-zakon-pro-edinij-portal-dla-vikrivaciv-korupcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201282-likuvanna-koroni-stovburovimi-klitinami-ukrainski-vceni-otrimali-persi-rezultati-doslidzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201282-likuvanna-koroni-stovburovimi-klitinami-ukrainski-vceni-otrimali-persi-rezultati-doslidzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201282-likuvanna-koroni-stovburovimi-klitinami-ukrainski-vceni-otrimali-persi-rezultati-doslidzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201282-likuvanna-koroni-stovburovimi-klitinami-ukrainski-vceni-otrimali-persi-rezultati-doslidzen.html


 

Жити без переведення годинників: Рада 

зробила перший крок 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 
законопроєкт, яким пропонується скасувати 

сезонне переведення стрілок годинників.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Незаконний вирок Приходьку: МЗС 

висловило Росії протест 

Міністерство закордонних справ України 

висловило рішучий протест у зв’язку із 
оголошенням російським судом незаконного 

вироку громадянину України Олегу Приходьку 

за сфабрикованими звинуваченнями в 
«підготовці терористичного акту, виготовленні 

і незаконному зберіганні вибухових речовин». 

 

У відносинах з адміністрацією Байдена не 

відчувається напруження — Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 
заявив про відсутність напруження у 

відносинах із адміністрацією Президента 

Сполучених Штатів Америки Джозефа 

Байдена. 

 

Зеленський вважає, що Nord Stream 2 

загрожує енергетичній безпеці Європи 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 
будівництво російського «Північного потоку – 

2» загрожує не лише Україні, але й 

енергетичній безпеці

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201255-rada-zrobila-persij-krok-do-skasuvanna-litnogo-casu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201255-rada-zrobila-persij-krok-do-skasuvanna-litnogo-casu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201531-nezakonnij-virok-prihodku-mzs-vislovilo-rosii-protest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201531-nezakonnij-virok-prihodku-mzs-vislovilo-rosii-protest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201266-u-stosunkah-z-administracieu-bajdena-ne-vidcuvaetsa-napruzenna-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201266-u-stosunkah-z-administracieu-bajdena-ne-vidcuvaetsa-napruzenna-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201303-zelenskij-vvazae-so-nord-stream-2-zagrozue-energeticnij-bezpeci-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201303-zelenskij-vvazae-so-nord-stream-2-zagrozue-energeticnij-bezpeci-evropi.html


 

Президент Євроради розповів про свої 

враження від Донбасу і Майдану 

Євросоюз буде продовжувати підтримувати 
Україну, її суверенітет та територіальну 

цілісність в міжнародно визнаних кордонах.

 

 

Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД 

Кабінет Міністрів України схвалив 

законопроєкт “Про вихід з Угоди щодо 
співробітництва у розвитку та використанні 

систем стільникового рухомого зв’язку” та 

підтримав розпорядження про його подачу на 

розгляд до Верховної Ради.

 

У ТКГ можуть створити «екологічну» 

робочу групу з міжнародними експертами 

Сторони Тристоронньої контактної групи 

попередньо домовилися про створення робочої 

групи з моніторингу екологічної ситуації на 
Донбасі за участю міжнародних експертів та 

представників ТКГ з економічної підгрупи.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Степанов: Медична система України готова 

до третьої хвилі COVID-19 

Медична система України готова до 

третьої хвилі COVID-19. Як передає 

Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр 

охорони здоров’я Максим Степанов.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201344-prezident-evroradi-rozpoviv-pro-svoi-vrazenna-vid-donbasu-i-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201344-prezident-evroradi-rozpoviv-pro-svoi-vrazenna-vid-donbasu-i-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201328-ukraina-planue-vijti-se-z-odniei-ugodi-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201328-ukraina-planue-vijti-se-z-odniei-ugodi-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201611-u-tkg-mozut-stvoriti-ekologicnu-robocu-grupu-z-miznarodnimi-ekspertami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201611-u-tkg-mozut-stvoriti-ekologicnu-robocu-grupu-z-miznarodnimi-ekspertami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201120-stepanov-medicna-sistema-ukraini-gotova-do-tretoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201120-stepanov-medicna-sistema-ukraini-gotova-do-tretoi-hvili-covid19.html


 

У Києві за минулу добу виявили 655 

випадків коронавірусу, померли 25 хворих 

У столиці виявили за минулу добу 

655 випадків коронавірусу. 

 

МОЗ назвало області, де найбільше хворих у 

COVID-лікарнях СПИСОК  

В шести регіонах України - Вінницькій, 

Житомирській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Миколаївський, Чернівецькій 

областях перевищений показник госпіталізацій 

хворих з COVID-19. 

 

На Вінниччині 87% пацієнтів COVID-

лікарень — у тяжкому стані 

На Вінниччині 87% госпіталізованих пацієнтів 

з лабораторно підтвердженим COVID-19 

перебувають у тяжкому стані. 

 

На COVID-вакцинацію вже записались 100 

тисяч українців – Федоров 

У чергу на вакцинацію від COVID-19 через 

портал і додаток "Дія" та через контактцентр 

МОЗ вже записалися 100 тисяч українців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201086-u-kievi-za-minulu-dobu-viavili-655-vipadkiv-koronavirusu-pomerli-25-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201086-u-kievi-za-minulu-dobu-viavili-655-vipadkiv-koronavirusu-pomerli-25-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201151-moz-nazvalo-oblasti-de-najbilse-hvorih-u-covidlikarnah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201151-moz-nazvalo-oblasti-de-najbilse-hvorih-u-covidlikarnah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201195-na-vinniccini-87-pacientiv-covidlikaren-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201195-na-vinniccini-87-pacientiv-covidlikaren-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201587-na-covidvakcinaciu-vze-zapisalis-100-tisac-ukrainciv-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201587-na-covidvakcinaciu-vze-zapisalis-100-tisac-ukrainciv-fedorov.html


 

У Франківській «інфекційці» не вистачає 

грошей на 300% доплати медикам ВІДЕО  

В Івано-Франківській обласній клінічній 
лікарні, яка приймає хворих на коронавірусну 

хворобу, не вистачає коштів на виплату 300% 

надбавок до зарплати медикам.

 

Імунітет людей після щеплення або COVID-

19 зберігається близько 10 місяців  
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Люди, які перехворіли на коронавірус (COVID-

19), набувають імунітет на термін до дев'яти 

або десяти місяців.

 

 

У Коростені відкрили ПЛР-лабораторію 
ФОТО 

У Коростені на Житомирщині відкрили 
лабораторію, де проводитимуть до 300 ПЛР-

досліджень (полімеразна ланцюгова реакція – 

ред.) за добу.

 

 

За добу в українській армії зареєстрували 

125 випадків коронавірусу 

У Збройних силах України за добу 

зареєстровано 125 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201549-u-frankivskij-infekcijci-ne-vistacae-grosej-na-300-doplati-medikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201549-u-frankivskij-infekcijci-ne-vistacae-grosej-na-300-doplati-medikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201454-imunitet-ludej-pisla-seplenna-abo-covid19-zberigaetsa-blizko-10-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201454-imunitet-ludej-pisla-seplenna-abo-covid19-zberigaetsa-blizko-10-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201454-imunitet-ludej-pisla-seplenna-abo-covid19-zberigaetsa-blizko-10-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3201454-imunitet-ludej-pisla-seplenna-abo-covid19-zberigaetsa-blizko-10-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201379-u-korosteni-vidkrili-plrlaboratoriu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201379-u-korosteni-vidkrili-plrlaboratoriu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201130-za-dobu-v-ukrainskij-armii-zareestruvali-125-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201130-za-dobu-v-ukrainskij-armii-zareestruvali-125-vipadkiv-koronavirusu.html


УКРАЇНА 

 

Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт, необхідний для відновлення 

роботи ВККС 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт №3711-д «Про внесення змін до 

Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» та деяких

 

 

В ОП хочуть проаналізувати рішення судів 

щодо ветеранів та активістів з 2014 року 

В Офісі Президента ініціювали створення 

механізму для аналізу актуальних і 

резонансних кримінальних справ та вироків із 

2014 року проти ветеранів війни та 
громадських діячів на предмет свавілля 

чиновників, правоохоронців і несправедливих 

рішень суддів.

  

 

Для повної імплементації закону «Про 

оборонні закупівлі» треба ще дві постанови - 

Уруський 

Кабінет Міністрів ухвалив ще дві постанови, 

які імплементують закон "Про оборонні 

закупівлі", розроблені Мінстратегпромом.

 

Кабмін призначив заступника Уруському 

Кабінет Міністрів на черговому засіданні у 
середу ухвалив рішення про призначення 

Геннадія Данішевського заступником міністра 

з питань стратегічних галузей промисловості. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201337-rada-uhvalila-u-persomu-citanni-zakonoproekt-neobhidnij-dla-vidnovlenna-roboti-vkks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201337-rada-uhvalila-u-persomu-citanni-zakonoproekt-neobhidnij-dla-vidnovlenna-roboti-vkks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201337-rada-uhvalila-u-persomu-citanni-zakonoproekt-neobhidnij-dla-vidnovlenna-roboti-vkks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201337-rada-uhvalila-u-persomu-citanni-zakonoproekt-neobhidnij-dla-vidnovlenna-roboti-vkks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201650-v-op-hocut-proanalizuvati-risenna-sudiv-sodo-veteraniv-ta-aktivistiv-z-2014-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201650-v-op-hocut-proanalizuvati-risenna-sudiv-sodo-veteraniv-ta-aktivistiv-z-2014-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201605-dla-povnoi-implementacii-zakonu-pro-oboronni-zakupivli-treba-se-dvi-postanovi-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201605-dla-povnoi-implementacii-zakonu-pro-oboronni-zakupivli-treba-se-dvi-postanovi-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201605-dla-povnoi-implementacii-zakonu-pro-oboronni-zakupivli-treba-se-dvi-postanovi-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201605-dla-povnoi-implementacii-zakonu-pro-oboronni-zakupivli-treba-se-dvi-postanovi-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201361-kabmin-priznaciv-zastupnika-uruskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201361-kabmin-priznaciv-zastupnika-uruskomu.html


 

Уряд призначив тимчасового керівника 

Держгеокадастру 

Кабінет Міністрів на черговому засіданні 
тимчасово поклав виконання обов’язків голови 

Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру на Сергія Завадського.

 

Комісія не допустила Варченко до конкурсу 

на керівника САП 

Офіс генпрокурора оприлюднив список 

претендентів на керівні посади в 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 

яких не допустили до конкурсу. 

 

 

Довибори в Раду: ЦВК визначилася з 

формою та кольором бюлетенів 

Центральна виборча комісія затвердила форму, 
колір і текст виборчих бюлетенів на проміжних 

виборах народних депутатів України 28 

березня для

 

 

Інкерманське водосховище в окупованому 

Криму перетворюється на калюжу 

В тимчасово окупованому Росією Криму 

Инкерманське водосховище через посуху 

продовжує міліти і перетворюватися на 

калюжу.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201457-urad-priznaciv-timcasovogo-kerivnika-derzgeokadastru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201457-urad-priznaciv-timcasovogo-kerivnika-derzgeokadastru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201407-komisia-ne-dopustila-varcenko-do-konkursu-na-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201407-komisia-ne-dopustila-varcenko-do-konkursu-na-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201631-dovibori-v-radu-cvk-viznacilasa-z-formou-ta-kolorom-buleteniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201631-dovibori-v-radu-cvk-viznacilasa-z-formou-ta-kolorom-buleteniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201385-inkermanske-vodoshovise-v-okupovanomu-krimu-peretvoruetsa-na-kaluzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201385-inkermanske-vodoshovise-v-okupovanomu-krimu-peretvoruetsa-na-kaluzu.html


ЕКОНОМІКА 

 

Україна прагне повніше долучитися до 

внутрішнього ринку ЄС – Зеленський 

Україна залишається відданою ефективній 
імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, та 

прагне повніше долучитися до внутрішнього 

ринку Європейського Союзу.

 

 

Укравтодор добудує Дарницький міст у 

Києві 

Державне агентство автомобільних доріг 
України (Укравтодор) підписало меморандум з 

АТ "Укрзалізниця", відповідно до якого 

Дарницький міст у Києві буде включений до 
програми "Велике будівництво" у 2021 році і 

добудований Укравтодором.

 

 

Укргазвидобування з квітня має продавати 

весь свій газ на умовах не гірших, ніж для 

Нафтогазу 

Кабмін видав протокольне доручення, згідно з 

яким ПАТ "Укргазвидобування" буде 

зобов'язано з квітня 2021 року продавати увесь 
обсяг природного газу всім учасникам ринку 

на умовах, які не гірші, ніж для НАК 

"Нафтогаз України".

 

 

В Україні відкриють понад 100 держреєстрів 

- що додали в новий список 

Кабінет міністрів України на засіданні 3 

березня прийняв постанову, якою розширив 
перелік обов'язкових до публікації наборів 

даних. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201313-ukraina-pragne-povnise-dolucitisa-do-vnutrisnogo-rinku-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201313-ukraina-pragne-povnise-dolucitisa-do-vnutrisnogo-rinku-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201212-ukravtodor-dobudue-darnickij-mist-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201212-ukravtodor-dobudue-darnickij-mist-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201599-ukrgazvidobuvanna-z-kvitna-mae-prodavati-ves-svij-gaz-na-umovah-ne-girsih-niz-dla-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201599-ukrgazvidobuvanna-z-kvitna-mae-prodavati-ves-svij-gaz-na-umovah-ne-girsih-niz-dla-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201599-ukrgazvidobuvanna-z-kvitna-mae-prodavati-ves-svij-gaz-na-umovah-ne-girsih-niz-dla-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201599-ukrgazvidobuvanna-z-kvitna-mae-prodavati-ves-svij-gaz-na-umovah-ne-girsih-niz-dla-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201558-v-ukraini-vidkriut-ponad-100-derzreestriv-so-dodali-v-novij-spisok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201558-v-ukraini-vidkriut-ponad-100-derzreestriv-so-dodali-v-novij-spisok.html


 

Торік експорт української агропродукції до 

ЄС скоротився на 10,7% – експерти 

Експорт української продукції до 
Європейського Союзу в 2020 році зменшився 

на 10,7% - до 6,7 млрд дол.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Представник Президента в Криму засудив 

вирок російського суду у справі Приходька 

Постійний представник Президента України в 
АРК Крим Антон Кориневич засудив вирок 

Південного окружного військового суду в 

Ростові-на-Дону проукраїнському кримському 

активісту Олегу Приходьку.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Міністру транспорту часів Януковича 

вручили підозру у викраденні людини — 

джерело 

Колишньому міністру транспорту часів 

Януковича повідомили про підозру у 

викраденні колишнього керівника ПрАТ 
«Нафтогазвидобування» Олега Семінського, 

який є народним депутатом. 

 

Проти Стерненка змушували свідчити 

фігуранта його справи - адвокати 

Руслану Демчуку – другому засудженому у 
справі про викрадення людини, у якій засудили 

активіста Сергія Стерненка, пропонували дати 

покази проти Стерненка. А в обмін обіцяли 

«вплинути» на прокурора та змінити Демчуку 

запобіжний захід. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201613-torik-eksport-ukrainskoi-agroprodukcii-do-es-skorotivsa-na-107-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201613-torik-eksport-ukrainskoi-agroprodukcii-do-es-skorotivsa-na-107-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201662-predstavnik-prezidenta-v-krimu-zasudiv-virok-rosijskogo-sudu-u-spravi-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201662-predstavnik-prezidenta-v-krimu-zasudiv-virok-rosijskogo-sudu-u-spravi-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201652-ministru-transportu-casiv-anukovica-vrucili-pidozru-u-vikradenni-ludini-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201652-ministru-transportu-casiv-anukovica-vrucili-pidozru-u-vikradenni-ludini-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201652-ministru-transportu-casiv-anukovica-vrucili-pidozru-u-vikradenni-ludini-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201652-ministru-transportu-casiv-anukovica-vrucili-pidozru-u-vikradenni-ludini-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201514-policia-zmusuvala-svidciti-proti-sternenka-figuranta-jogo-spravi-advokati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201514-policia-zmusuvala-svidciti-proti-sternenka-figuranta-jogo-spravi-advokati.html


 

Верховний Суд залишив без розгляду позов 

про відсторонення глави КСУ Тупицького 

Касаційний адмінсуд у складі Верховного 
Суду залишив без розгляду позов голови 

Конституційного Суду Олександра Тупицького 

щодо оскарження Указу Президента про його 

відсторонення від посади.

 

 

Контрафактні запчастини у вагонах: СБУ 

викрила схему, продукцію арештували 

СБУ викрила та припинила протиправну схему 

встановлення на вантажні вагони приватних 
залізничних компаній неякісних запасних 

частин.

 

 

Кремінь звернувся до Нацполіції через 

мовні скандали у Миколаєві та Одесі 

Уповноважений із захисту державної мови 

Тарас Кремінь просить Нацполіцію вжити 

заходів реагування щодо інцидентів на 
мовному ґрунті, які сталися в Миколаєві та 

Одесі 2 і 3 березня відповідно.

 

 

Пожежа у лікарні Чернівців: фахівці 

встановили причини загибелі двох пацієнтів 

Фахівці встановили причини загибелі двох 

пацієнтів у COVID-лікарні Чернівців, де 

сталася пожежа: одна людина померла від 
отруєння продуктами згорання на фоні 

коронавірусної інфекції, інша - від опікового 

шоку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201565-verhovnij-sud-zalisiv-bez-rozgladu-pozov-pro-vidstoronenna-glavi-ksu-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201565-verhovnij-sud-zalisiv-bez-rozgladu-pozov-pro-vidstoronenna-glavi-ksu-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201647-kontrafaktni-zapcastini-u-vagonah-sbu-vikrila-shemu-produkciu-arestuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3201647-kontrafaktni-zapcastini-u-vagonah-sbu-vikrila-shemu-produkciu-arestuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201628-kremin-zvernuvsa-do-nacpolicii-cerez-movni-skandali-u-mikolaevi-ta-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201628-kremin-zvernuvsa-do-nacpolicii-cerez-movni-skandali-u-mikolaevi-ta-odesi.html
https://onlineradiobox.com/uk/genre/alternative/?cs=uk.themusicmachine1&played=1
https://onlineradiobox.com/uk/genre/alternative/?cs=uk.themusicmachine1&played=1


 

У Києві обікрали авто очільника САП 

У Києві невідомі обікрали автомобіль 

виконувача обов'язків керівника 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

поліція відкрила кримінальне провадження.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Ми виступаємо за підвищення екологічних 

штрафів в рази - Андрій Мальований, 

голова Державної екологічної інспекції 

України ІНТЕРВ'Ю 

Скільки б керівник Державної екологічної 
інспекції України не виходив на люди з 
публічними звітами та пресконференціями, 
до нього завжди залишається багато 

запитань. 

 

Якісний бізнес: нуль корупції й праця в ім’я 

планети 

Щоб робити гроші по-сучасному, треба дбати 

про імідж партнерів, безпеку в інтернеті та про 

біженців

 

 

2021-2030. Чи літатимуть українські міста? 

А Європа літатиме 

Аеротаксі – це вже ознака найближчого 

прийдешнього. Не знаю, як ви, а я узяв би 

собі цей концептуальний безпілотний 
літаючий електромобіль “Audi Pop.Up Next”, 
який може рухатися як землею, так і 
повітрям.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201496-u-kievi-obikrali-avto-ocilnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201496-u-kievi-obikrali-avto-ocilnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201526-andrij-malovanij-golova-derzavnoi-ekologicnoi-inspekcii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201526-andrij-malovanij-golova-derzavnoi-ekologicnoi-inspekcii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201526-andrij-malovanij-golova-derzavnoi-ekologicnoi-inspekcii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201526-andrij-malovanij-golova-derzavnoi-ekologicnoi-inspekcii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3199502-akisnij-biznes-nul-korupcii-j-praca-v-ima-planeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3199502-akisnij-biznes-nul-korupcii-j-praca-v-ima-planeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3197493-20212030-ci-litatimut-ukrainski-mista-a-evropa-litatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3197493-20212030-ci-litatimut-ukrainski-mista-a-evropa-litatime.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Боротьба зі стереотипами: Олена Зеленська 

зустрілася з учасницями проєкту СВОЯ 

Перша леді України Олена Зеленська та 
учасниці проєкту СВОЯ обговорили 

важливість позитивного висвітлення 

культурного різноманіття і толерантності у 

суспільстві.

 

 

В Україні планують запустити е-систему 

моніторингу працевлаштування 

випускників вишів 

Цьогоріч у Міністерстві освіти і науки України 

планують запустити електронну систему 

моніторингу працевлаштування випускників 

закладів вищої освіти. 

 

 

 

 

Укрзалізниця призупиняє продаж квитків 

до «червоних» Буковини і Житомирщини 

АТ «Укрзалізниця» з 7 до 12 березня (з 

можливістю подовження до кінця дії 

посиленого карантину) призупинить продаж 

квитків до Чернівецької та Житомирської 

областей. 

 

 

У Запорізькому ботанічному саду розцвіли 

гіацинти та клівії ФОТО 

У Запорізькому міському дитячому 

ботанічному саду розцвіли перші весняні квіти.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201178-borotba-zi-stereotipami-olena-zelenska-zustrilasa-z-ucasnicami-proektu-svoa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201178-borotba-zi-stereotipami-olena-zelenska-zustrilasa-z-ucasnicami-proektu-svoa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201301-v-ukraini-planuut-zapustiti-esistemu-monitoringu-pracevlastuvanna-vipusknikiv-visiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201301-v-ukraini-planuut-zapustiti-esistemu-monitoringu-pracevlastuvanna-vipusknikiv-visiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201301-v-ukraini-planuut-zapustiti-esistemu-monitoringu-pracevlastuvanna-vipusknikiv-visiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201301-v-ukraini-planuut-zapustiti-esistemu-monitoringu-pracevlastuvanna-vipusknikiv-visiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201065-ukrzaliznica-prizupinae-prodaz-kvitkiv-do-cervonih-bukovini-i-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201065-ukrzaliznica-prizupinae-prodaz-kvitkiv-do-cervonih-bukovini-i-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201603-u-zaporizkomu-botanicnomu-sadu-rozcvili-giacinti-ta-klivii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201603-u-zaporizkomu-botanicnomu-sadu-rozcvili-giacinti-ta-klivii.html


 

Укрпошта вперше випустить марки з 

картинами у жанрі «ню» 

АТ "Укрпошта" 5 березня презентує перші 
українські поштові марки з оголеними тілами у 

жанрі «ню» із серії «Її величність – жінка». 

 

Корисні властивості граната ІНФОГРАФІКА 

Гранат - справжнє джерело мінералів, вітамінів 

і амінокислот. Він підвищує  рівень 

гемоглобіну в крові, зміцнює  імунітет та 
рекомендується для профілактики і лікування 

різних захворювань.

 

 

Із Херсона відновили рейси до Шарм-ель-

Шейха 

Сьогодні поновили авіасполучення між 

Херсоном та єгипетським курортом Шарм-ель-

Шейх. 

 

 

До Червоної книги України потрапив 171 

новий вид тварин СПИСОК  

До оновленого видання Червоної книги 

України потрапив 171 вид тварин. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3201510-ukrposta-vperse-vipustit-marki-z-kartinami-u-zanri-nu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3201510-ukrposta-vperse-vipustit-marki-z-kartinami-u-zanri-nu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3201021-korisni-vlastivosti-granata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3201021-korisni-vlastivosti-granata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3201584-iz-hersona-vidnovili-rejsi-do-sarmelsejha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3201584-iz-hersona-vidnovili-rejsi-do-sarmelsejha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201625-do-cervonoi-knigi-ukraini-potrapiv-171-novij-vid-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201625-do-cervonoi-knigi-ukraini-potrapiv-171-novij-vid-tvarin.html


 

Оголосили лонглист претендентів на 

міжнародну премію імені Івана Франка-2021 

Міжнародний фонд Івана Франка оголосив 3 
березня претендентів на здобуття однойменної 

премії - лонглист нараховує 24 наукові роботи.

 
Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3201333-ogolosili-longlist-pretendentiv-na-miznarodnu-premiu-imeni-ivana-franka2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3201333-ogolosili-longlist-pretendentiv-na-miznarodnu-premiu-imeni-ivana-franka2021.html

