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ТОП 

 

У Києві оголосили лауреатів 

Шевченківської премії ВІДЕО  

Комітет з Національної премії України імені 

Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2021 

року.

 

Посол Ізраїлю вимагає скасувати рішення 

про присвоєння стадіону в Тернополі імені 

Шухевича 

Посольство Ізраїлю в Україні засуджує 

рішення Тернопільської міської ради присвоїти 

міському стадіону ім'я Романа Шухевича і 

вимагає його скасування. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204646-ogolosenna-imen-laureativ-sevcenkivskoi-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204646-ogolosenna-imen-laureativ-sevcenkivskoi-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204838-posol-izrailu-vimagae-skasuvati-risenna-pro-prisvoenna-stadionu-v-ternopoli-imeni-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204838-posol-izrailu-vimagae-skasuvati-risenna-pro-prisvoenna-stadionu-v-ternopoli-imeni-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204838-posol-izrailu-vimagae-skasuvati-risenna-pro-prisvoenna-stadionu-v-ternopoli-imeni-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204838-posol-izrailu-vimagae-skasuvati-risenna-pro-prisvoenna-stadionu-v-ternopoli-imeni-suhevica.html


 

СБУ викликала Медведчука та Порошенка 

на допит - джерело 

Народного депутата від ОПЗЖ Віктора 
Медведчука допитали в кримінальному 

провадженні слідчі Служби безпеки України.

 

 

Адвокат Порошенка назвав фейком дані про 

виклик на допит 

Адвокат п’ятого президента України Петра 

Порошенка Ігор Головань стверджує, що 

інформація про виклик його клієнта на допит 

до Служби безпеки - фейк. 

 

 

Середня пенсія до 7 тисяч: Лазебна заявила 

про розроблену систему 

Міністр соціальної політики Марина Лазебна 
стверджує, що розробила систему, за якою не 

зростатиме дефіцит Пенсійного фонду. 

Щобільше, за попередніми розрахунками, 

пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

  

 

У Польщі готують тіла п’яти загиблих у 

ДТП до транспортування в Україну 
ЕКСКЛЮЗИВ  

Тіла п’ятьох померлих у ДТП українського 

автобуса на півдні Польщі готують до 

відправки в Україну. Транспортування тіл 
трьох жінок та двох чоловіків віком від 29-ти 

до 61-го року може розпочатися у середу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204801-sbu-viklikae-medvedcuka-ta-porosenka-na-dopit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204801-sbu-viklikae-medvedcuka-ta-porosenka-na-dopit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205006-advokat-porosenka-nazvav-fejkom-dani-pro-viklik-na-dopit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205006-advokat-porosenka-nazvav-fejkom-dani-pro-viklik-na-dopit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205010-seredna-pensia-do-7-tisac-lazebna-zaavila-pro-rozroblenu-sistemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205010-seredna-pensia-do-7-tisac-lazebna-zaavila-pro-rozroblenu-sistemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204957-u-polsi-gotuut-tila-pati-zagiblih-u-dtp-do-transportuvanna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204957-u-polsi-gotuut-tila-pati-zagiblih-u-dtp-do-transportuvanna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204957-u-polsi-gotuut-tila-pati-zagiblih-u-dtp-do-transportuvanna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204957-u-polsi-gotuut-tila-pati-zagiblih-u-dtp-do-transportuvanna-v-ukrainu.html


 

Степанов заявляє про третю COVID-хвилю 

в Україні 

Міністерство охорони здоров'я фіксує 
зростання захворюваності на COVID-19. За 

тиждень на коронавірус захворіли 54 666 осіб, 

що на 10 тис. більше, ніж попереднього тижня.

  

 

Зеленський вимагає прискорити 

вакцинацію проти коронавірусу 

Президент Володимир Зеленський наполягає 

на прискоренні темпів вакцинації й пропонує 
залучити мобільні бригади та ресурси інших 

відомств, окрім Міністерства охорони 

здоров’я.

 

 

Президентське подружжя вшанувало 

пам’ять Тараса Шевченка ФОТ О 

Президент Володимир Зеленський разом з 

дружиною Оленою вшанували пам’ять Тараса 

Шевченка з нагоди 207-ї річниці з дня його 

народження.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росіяни готують на Донбасі військову 

провокацію, аби ввести «миротворців» - 

Гармаш 

Представник Окремих районів Донецької 

області України в ТКГ журналіст Сергій 
Гармаш припускає, що РФ, можливо, готує на 

Донбасі військову провокацію як привід для 

введення в ОРДЛО «російських миротворців». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204443-stepanov-zaavlae-pro-tretu-covidhvilu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204443-stepanov-zaavlae-pro-tretu-covidhvilu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204680-zelenskij-vimagae-priskoriti-vakcinaciu-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204680-zelenskij-vimagae-priskoriti-vakcinaciu-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204453-prezidentske-podruzza-vsanuvalo-pamat-tarasa-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204453-prezidentske-podruzza-vsanuvalo-pamat-tarasa-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205004-rosiani-gotuut-na-donbasi-vijskovu-provokaciu-abi-vvesti-mirotvorciv-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205004-rosiani-gotuut-na-donbasi-vijskovu-provokaciu-abi-vvesti-mirotvorciv-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205004-rosiani-gotuut-na-donbasi-vijskovu-provokaciu-abi-vvesti-mirotvorciv-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205004-rosiani-gotuut-na-donbasi-vijskovu-provokaciu-abi-vvesti-mirotvorciv-garmas.html


 

Зеленський: Якщо «нормандську зустріч» 

весь час відкладатимуть, зустрінусь з 

кожним лідером окремо 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що має намір зустрітися окремо з 

кожним з учасників "нормандської четвірки", 

якщо "нормандська зустріч" лідерів України, 
Німеччини, Франції і Росії буде постійно 

відтерміновуватися. 

 

Аваков зустрівся з новопризначеним послом 

Італії - про що говорили 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на 

зустрічі з новопризначеним послом Італійської 
Республіки в Україні П'єром Франческо Дзадзо 

обговорив кроки з активізації торговельно-

економічної та інвестиційної співпраці. 

 

 

Зеленський планує цього року відвідати 

Вільнюс - ОП 

Президент Володимир Зеленський цього року 

планує відвідати Вільнюс для участі у 

Конференції з питань реформ в Україні.

 

 

Україна та Угорщина провели перше 

засідання Комісії з питань прикордонного 

руху 

Українсько-угорська Змішана комісія з питань 

контролю прикордонного руху провела 9 

березня перше установче засідання.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204554-zelenskij-akso-normandsku-zustric-ves-cas-vidkladatimut-zustrinus-z-koznim-liderom-okremo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204554-zelenskij-akso-normandsku-zustric-ves-cas-vidkladatimut-zustrinus-z-koznim-liderom-okremo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204554-zelenskij-akso-normandsku-zustric-ves-cas-vidkladatimut-zustrinus-z-koznim-liderom-okremo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204554-zelenskij-akso-normandsku-zustric-ves-cas-vidkladatimut-zustrinus-z-koznim-liderom-okremo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204854-avakov-zustrivsa-z-novopriznacenim-poslom-italii-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204854-avakov-zustrivsa-z-novopriznacenim-poslom-italii-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204980-zelenskij-planue-cogo-roku-vidvidati-vilnus-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3204980-zelenskij-planue-cogo-roku-vidvidati-vilnus-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204749-ukraina-ta-ugorsina-proveli-perse-zasidanna-komisii-z-pitan-prikordonnogo-ruhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204749-ukraina-ta-ugorsina-proveli-perse-zasidanna-komisii-z-pitan-prikordonnogo-ruhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204749-ukraina-ta-ugorsina-proveli-perse-zasidanna-komisii-z-pitan-prikordonnogo-ruhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204749-ukraina-ta-ugorsina-proveli-perse-zasidanna-komisii-z-pitan-prikordonnogo-ruhu.html


 

Посольство США на прикладі Шевченка 

розповіло про культурні зв'язки України та 

США 

Посольство США в Україні у 207-й день 

народження Тараса Шевченка нагадало про 

його зв'язки з США та дружбу з 

афроамериканським актором Айорою 

Олдріджем.

 

 

У Флоренції відкрили пам'ятник Тарасу 

Шевченку 

В італійському місті Флоренція відкрили 
пам'ятник українському поету та художнику 

Тарасу Шевченку.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу – понад 200 нових випадків 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

У столиці минулої доби, 8 березня, на 

COVID-19 захворіла 201 людина. Як 

передає Укрінформ, про це повідомив 

Київський міський голова Віталій Кличко.

 

МОЗ оновило поділ на карантинні зони: у 

«червоній» — чотири області Т АБЛИЦЯ  

Міністерство охорони здоров'я оновило 

розподіл на карантинні зони. В Києві та 8 

регіонах України перевищений показник 

госпіталізацій хворих з COVID-19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3204580-posolstvo-ssa-na-prikladi-sevcenka-rozpovilo-pro-kulturni-zvazki-ukraini-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3204580-posolstvo-ssa-na-prikladi-sevcenka-rozpovilo-pro-kulturni-zvazki-ukraini-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3204580-posolstvo-ssa-na-prikladi-sevcenka-rozpovilo-pro-kulturni-zvazki-ukraini-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3204580-posolstvo-ssa-na-prikladi-sevcenka-rozpovilo-pro-kulturni-zvazki-ukraini-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3204763-u-florencii-vidkrili-pamatnik-tarasu-sevcenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3204763-u-florencii-vidkrili-pamatnik-tarasu-sevcenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3204471-u-kievi-za-dobu-ponad-200-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3204471-u-kievi-za-dobu-ponad-200-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204556-moz-onovilo-podil-na-karantinni-zoni-u-cervonij-cotiri-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204556-moz-onovilo-podil-na-karantinni-zoni-u-cervonij-cotiri-oblasti.html


 

Більша заразність та вища смертність: 

Степанов пояснив, чим відрізняються нові 

COVID-штами 

Нові штами коронавірусу відрізняються 

коротким інкубаційним періодом та високою 

смертністю. 

 

Україна може стати однією з перших країн, 

чиї паспорти вакцинації визнає Ізраїль - 

посол 

Посольство України в Державі Ізраїль веде 
активні переговори про взаємне визнання 

паспортів вакцинації від COVID-19. 

 

 

«Слуги народу» обурилися критикою 

Порошенком вакцини Covishield 

Фракція «Слуга народу» вважає небезпечними 

заяви п’ятого Президента України Петра 

Порошенка щодо неналежної якості вакцини 

Covishield виробництва Індії.

 

 

Три COVID-лікарні Чернівців завантажені 

на 98-100% — ОДА 

Чернівецькій міській лікарні №№1, 3, 4, які 
приймають хворих на коронавірус, завантажені 

уже на 98-100%.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204473-bilsa-zaraznist-ta-visa-smertnist-stepanov-poasniv-cim-vidriznautsa-novi-covidstami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204473-bilsa-zaraznist-ta-visa-smertnist-stepanov-poasniv-cim-vidriznautsa-novi-covidstami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204473-bilsa-zaraznist-ta-visa-smertnist-stepanov-poasniv-cim-vidriznautsa-novi-covidstami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204473-bilsa-zaraznist-ta-visa-smertnist-stepanov-poasniv-cim-vidriznautsa-novi-covidstami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204601-ukraina-moze-stati-odnieu-z-persih-krain-cii-pasporti-vakcinacii-viznae-izrail-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204601-ukraina-moze-stati-odnieu-z-persih-krain-cii-pasporti-vakcinacii-viznae-izrail-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204601-ukraina-moze-stati-odnieu-z-persih-krain-cii-pasporti-vakcinacii-viznae-izrail-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204601-ukraina-moze-stati-odnieu-z-persih-krain-cii-pasporti-vakcinacii-viznae-izrail-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205012-slugi-narodu-oburilisa-kritikou-porosenkom-vakcini-covishield.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205012-slugi-narodu-oburilisa-kritikou-porosenkom-vakcini-covishield.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204938-tri-covidlikarni-cernivciv-zavantazeni-na-98100-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204938-tri-covidlikarni-cernivciv-zavantazeni-na-98100-oda.html


 

В українській армії за добу – 12 нових 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 9 березня у Збройних силах 
України на COVID-19 хворіють 1305 осіб. За 

минулу добу виявили 12 нових випадків, 

щеплення отримали 404 особи. 

 

Коронавірус на Миколаївщині: 

завантаженість стаціонарів зросла до 51% 
ТАБЛИЦЯ  

На Миколаївщині за останні три тижні рівень 

завантаженості стаціонарів, де лікують хворих 

на коронавірус, зріс з 30 до 51 відсотка.

 

 

На Житомирщині фіксують випадки, коли 

люди втретє інфікуються коронавірусом 

На Житомирщині фіксують випадки, коли 

люди, які двічі перехворіли COVID-19, 

інфікуються втретє. 

 

У «червоних» Чернівцях дозволили роботу 

найбільшого в регіоні Калинівського ринку 

Під час акції протесту підприємців 

Калинівського ринку міський голова Чернівців 

Роман Клічук заявив, що від завтра 
найбільший комунальний ринок міста 

відновлює свою роботу.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3204497-v-ukrainskij-armii-za-dobu-12-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3204497-v-ukrainskij-armii-za-dobu-12-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204881-koronavirus-na-mikolaivsini-zavantazenist-stacionariv-zrosla-do-51.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204881-koronavirus-na-mikolaivsini-zavantazenist-stacionariv-zrosla-do-51.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204881-koronavirus-na-mikolaivsini-zavantazenist-stacionariv-zrosla-do-51.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204881-koronavirus-na-mikolaivsini-zavantazenist-stacionariv-zrosla-do-51.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204536-na-zitomirsini-fiksuut-vipadki-koli-ludi-vtrete-infikuutsa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204536-na-zitomirsini-fiksuut-vipadki-koli-ludi-vtrete-infikuutsa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204636-u-cervonih-cernivcah-dozvolili-robotu-najbilsogo-v-regioni-kalinivskogo-rinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3204636-u-cervonih-cernivcah-dozvolili-robotu-najbilsogo-v-regioni-kalinivskogo-rinku.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський: Не хочу пов'язувати санкції 

проти телеканалів Медведчука і провокації 

на Донбасі 

Президент Володимир Зеленський 

констатував, що після запровадження санкцій 

РНБО проти телеканалів з пулу Віктора 

Медведчука кількість провокацій у зоні 
конфлікту на Донбасі збільшилася, але не хоче 

пов'язувати ці два факти. 

 

 

Разумков задекларував 1,3 мільйона 

гривень від продажу майна 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 
задекларував 1,344 млн гривень від продажу 

рухомого майна. 

 

Треба знайти «золоту середину» між 

свободою слова та захистом інформбезпеки - 

Костюк 

Стратегія інформаційної безпеки України має 
бути спільно розроблена представниками 

державних органів у співпраці із засобами 

масової інформації. 

 

Держава має швидко реагувати на випадки 

використання медіа як інформаційної зброї 

— Ткаченко 

Держава має швидко реагувати на те, коли 

хтось намагається використати медіа, як 

інформаційну зброю.
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Другою мовою в Україні має бути 

англійська – Данілов 

Україна повинна убезпечити себе від 
«лінгвістичної війни», яку розв’язала Російська 

Федерація, більш активно запроваджуючи 

англійську мову. 

 

 

До бюлетеня для голосування за склад 

Вищої ради правосуддя внесли 26 

кандидатів 

Делегати XVIII з’їзду суддів України 
затвердили бюлетень для голосування за 

членів Вищої ради правосуддя, до якого 

внесено 26 кандидатів, 8 - зняли свої 

кандидатури. 

 

Біля «Президент готелю» пройшла акція 

«Ні з’їзду суддівської нечесті!» ФОТ О, ВІДЕО 

Біля «Президент готелю», де відбувається з’їзд 

суддів щодо обрання членів Вищої ради 

правосуддя, пройшла акція «Ні з’їзду 
суддівської нечесті!» на підтримку Сергія 

Стерненка та проти запланованих виборів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Президент підписав нову редакцію закону 

про фінансовий лізинг 

Президент Володимир Зеленський підписав 
нову редакцію закону «Про фінансовий 

лізинг». 
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Четвертий Українсько-Німецький 

економічний форум відбудеться онлайн 19 

березня 

Четвертий Українсько-Німецький економічний 

форум відбудеться 19 березня у форматі 

онлайн.

 

 

До програми «Доступна іпотека 7%» можуть 

приєднатись ще 12 банків - Марченко 

До державної програми «Доступна іпотека 7%» 

незабаром можуть долучитися ще 12 банків.

 

 

Польща та Литва допоможуть Нацбанку 

імплементувати Угоду про асоціацію з ЄС 

Національний банк Польщі та Банк Литви 

допоможуть Національному банку України 

імплементувати Угоду про асоціацію між 

Україною та ЄС.  

 

Центренерго перейшло на прямі поставки 

вугілля з державних шахт 

Між ПАТ "Центренерго" і державними 
шахтами вже укладені прямі договори на 

поставку 893 тис. тонн вугілля за ціною 1 650 

грн/т, відвантаження за ними почалося 4 

березня. 
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Продаж Головпоштамту на Хрещатику 

може тривати від 2 років - Смілянський 

Процес продажу будівлі, де розміщений 
генеральний офіс АТ "Укрпошта" та Київська 

дирекція Укрпошти на Хрещатику 22 у Києві 

може зайняти щонайменше два роки.  

 

Поблизу Києва побудують підстанцію 

Укренерго розпочинає будівництво підстанції 

(ПС) 330 кВ «Західна» із заходами ЛЕП 330 кВ 

поблизу села Гореничі Київської області. 

Термін завершення робіт - жовтень 2022 року. 

 

Українське автовиробництво у лютому 

зросло вдвічі - експерти 

В Україні у лютому 2021 року виготовлено 503 

автотранспортних засобів, що у 2,2 раза 

більше, ніж у лютому минулого року.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Києві пройшла акція на підтримку 

українського Криму 

Щороку 9 березня - в день народження Тараса 

Шевченка - кримські українські активісти 
збираються біля пам'ятника Кобзарю, який 

став одним із символів спротиву окупації 

півострова. Сьогоднішній день не став 

винятком для українців Криму. 
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Кулеба очікує ефективної реакції ОБСЄ на 

порушення прав нацменшин в окупованих 

Криму та ОРДЛО 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба очікує, що 

новому Верховному комісару ОБСЄ у справах 

нацменшин Кайрату Абдрахманову вдасться 

підвищити ефективність реагування організації 
на порушення прав нацменшин в окупованих 

Росією Криму та ОРДЛО. 

 

У МЗС відкрили виставку, присвячену 

дітям кримськотатарських політв'язнів 

Виставковий проєкт "Вірність собі – не 
злочин!" про переслідування Росією кримських 

татар у тимчасово окупованих Криму та 

Севастополі урочисто відкрили у Міністерстві 

закордонних справ.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд переніс розгляд протоколів щодо суддів 

КСУ через неявку відповідачів - НАЗК 

Голосіївський райсуд Києва переніс розгляд 

протоколів щодо суддів Конституційного Суду 

України Ірини Завгородньої та Ігоря Сліденка 

через те, що відповідачі не з'явилися на 

засідання.  

 

Боротьба з «короною» за $2 мільйони: суд 

притягнув до відповідальності офіцера 

Генштабу 

Суд за протоколом Офісу генерального 

прокурора притягнув до адмінвідповідальності 

офіцера Генштабу ЗСУ щодо недбалого 
ставлення до військової служби в умовах 

особливого періоду.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3204929-kuleba-ocikue-efektivnoi-reakcii-obse-na-porusenna-prav-nacmensin-v-okupovanih-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3204929-kuleba-ocikue-efektivnoi-reakcii-obse-na-porusenna-prav-nacmensin-v-okupovanih-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3204929-kuleba-ocikue-efektivnoi-reakcii-obse-na-porusenna-prav-nacmensin-v-okupovanih-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3204929-kuleba-ocikue-efektivnoi-reakcii-obse-na-porusenna-prav-nacmensin-v-okupovanih-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3204967-u-mzs-vidkrili-vistavku-prisvacenu-ditam-krimskotatarskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3204967-u-mzs-vidkrili-vistavku-prisvacenu-ditam-krimskotatarskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204942-sud-perenis-rozglad-protokoliv-sodo-suddiv-ksu-cerez-neavku-vidpovidaciv-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204942-sud-perenis-rozglad-protokoliv-sodo-suddiv-ksu-cerez-neavku-vidpovidaciv-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204936-borotba-z-koronou-za-2-miljoni-sud-pritagnuv-do-vidpovidalnosti-oficera-genstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204936-borotba-z-koronou-za-2-miljoni-sud-pritagnuv-do-vidpovidalnosti-oficera-genstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204936-borotba-z-koronou-za-2-miljoni-sud-pritagnuv-do-vidpovidalnosti-oficera-genstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204936-borotba-z-koronou-za-2-miljoni-sud-pritagnuv-do-vidpovidalnosti-oficera-genstabu.html


 

Керівник Фіскальної служби: Масштаб 

шахрайства з ПДВ - у середньому ₴4 

мільярди на місяць 

Керівник Державної фіскальної служби 

України Вадим Мельник оцінює масштаби 

шахрайства з податком на додану вартість у 

розмірі 4 млрд грн на місяць.

 

 

Напад на дівчинку у Києві: суд арештував 

заступника директора школи 

Столичний суд за клопотанням ювенальних 
прокурорів Київської місцевої прокуратури № 

4 обрав чоловіку, який напав на 10-річну 

дівчинку з метою вчинення розпусних дій, 
безальтернативний запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою.

 

 

Рідні дівчинки, яка загинула в парку 

Запоріжжя, зібрали мітинг під міськрадою 

Сьогодні, 9 березня, виповнився рівно рік, як у 

результаті падіння дерев'яної скульптури 

ведмедя, загинула 8-річна Аня Ждан.

 

 

В Україні на початку березня заблокували у 

Телеграмі близько 10 «груп смерті» 

На початку березня правоохоронці 

заблокували у Телеграмі близько 10 «груп 

смерті»
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

“Інвестняні” вже на старті АНАЛІТИКА  

Що відомо про державні механізми 

стимулювання інвесторів та чому є 

“незадоволені”

 

 

Вишити, щоб вижити: переселенці 

відроджують подільську вишивку 

Завдяки вишиванню у переселенців з 
Луганська  з’явилося відчуття родини, бажання 

жити й рухатися далі 

 

Фестиваль борщу об’єднав усі регіони 

України РЕПОРТАЖ  

Перший марафон борщу встановив рекорд з 

наймасовішого приготування національної 

страви

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

До 207-річчя Тараса Шевченка: факти 

відомі і не дуже ІНФОГ РАФІКА  

Син Григорія Івановича Шевченка та Катерини 
Якимівни Бойко народився 9 березня 1814 року 

і прожив рівно 47 років 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204657-visiti-sob-viziti-pereselenci-vidrodzuut-podilsku-visivku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204657-visiti-sob-viziti-pereselenci-vidrodzuut-podilsku-visivku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204527-festival-borsu-obednav-usi-regioni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204527-festival-borsu-obednav-usi-regioni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3203719-do-207ricca-tarasa-sevcenka-fakti-vidomi-i-ne-duze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3203719-do-207ricca-tarasa-sevcenka-fakti-vidomi-i-ne-duze.html


 

У Міносвіти назвали найпопулярніші 

предмети на ЗНО 

Станом на 5 березня, за попередніми даними 
для участі в ЗНО було зареєстровано 318 946 

осіб. 

 

Держкіно представило в інтернеті стрічку 

«Кобзар. Історія однієї книги» ВІДЕО 

У річницю народження Тараса Шевченка, 9 
березня, науково-популярну стрічку Тараса 

Ткаченка та Сергія Сотниченка «Кобзар. 

Історія однієї книги» представило онлайн 

Державне агентство з питань кіно. 

 

Український гурт Go_A змінив слова пісні 

«Шум», що прозвучить на Євробаченні 
ВІДЕО 

В ефірі Українського радіо і на телеканалі 

«UA: Перший» 9 березня презентували 

оновлену версію конкурсної пісні гурту Go_A 

«Шум», що прозвучить на Євробаченні-2021. 

 

 

Корисні властивості імбиру та селери  
ІНФОГ РАФІКА  

Імбир та селера є постачальниками вітамінів, 

вуглеводів, мікроелементів і харчових волокон, 
які необхідні для нормального функціонування 

людського організму. 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204831-dla-ucasti-u-zno-zareestruvalisa-majze-319-tisac-ucniv-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3204831-dla-ucasti-u-zno-zareestruvalisa-majze-319-tisac-ucniv-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204786-derzkino-predstavilo-v-interneti-stricku-kobzar-istoria-odniei-knigi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204786-derzkino-predstavilo-v-interneti-stricku-kobzar-istoria-odniei-knigi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204925-ukrainskij-gurt-goa-zminiv-slova-pisni-sum-so-prozvucit-na-evrobacenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204925-ukrainskij-gurt-goa-zminiv-slova-pisni-sum-so-prozvucit-na-evrobacenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204925-ukrainskij-gurt-goa-zminiv-slova-pisni-sum-so-prozvucit-na-evrobacenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204925-ukrainskij-gurt-goa-zminiv-slova-pisni-sum-so-prozvucit-na-evrobacenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3145818-korisni-vlastivosti-imbiru-ta-seleri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3145818-korisni-vlastivosti-imbiru-ta-seleri.html


 

Укрпошта почала приймати електронні 

документи у додатку Дія 

АТ "Укрпошта" почала приймати електронні 
документи у додатку Дія і зберігати їх цифрові 

копії для здійснення чи отримання грошового 

переказу або посилки.

 

У Хмельницькому просто неба влаштували 

виставку «Ай-стопер: Тарас Шевченко» 
ФОТ О 

У Хмельницькому в день народження Тараса 

Шевченка влаштували вуличну виставку «Ай-

стопер: Тарас Шевченко». 

 

5 маловідомих курортів України ЯКІСНЕ 

ЖИТТЯ  

Де знайти українську Боржомі та побалувати 

шкіру водичкою, майже «як у Мертвому морі»

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204824-ukrposta-pocala-prijmati-elektronni-dokumenti-u-dodatku-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3204824-ukrposta-pocala-prijmati-elektronni-dokumenti-u-dodatku-dia.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3204992-u-hmelnickomu-prosto-neba-vlastuvali-vistavku-ajstoper-taras-sevcenko.html
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