
                          Єдина країна – Дайджест 10.03.21 

 

 

ТОП 

 

У Раді ініціюють меморандум стратегічного 

партнерства з Конгресом США 

Заступниця Голови ВР Олена Кондратюк 

ініціює підготовку Меморандуму стратегічного 

партнерства між Верховною Радою і 

Конгресом США. 

 

МЗС назвало нісенітницею заяву КДБ 

Білорусі про «зброю з України для терактів» 

Речник Міністерства закордонних справ 

України Олег Ніколенко назвав «повною 

нісенітницею» заяву голови білоруського КДБ 
Івана Тертеля, що з України нібито 

поставляється «зброя для терактів».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205723-u-radi-iniciuut-memorandum-strategicnogo-partnerstva-z-kongresom-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205723-u-radi-iniciuut-memorandum-strategicnogo-partnerstva-z-kongresom-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205336-mzs-nazvalo-nisenitniceu-zaavu-kdb-bilorusi-pro-zbrou-z-ukraini-dla-teraktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205336-mzs-nazvalo-nisenitniceu-zaavu-kdb-bilorusi-pro-zbrou-z-ukraini-dla-teraktiv.html


 

МЗС відреагувало на заяву посла Ізраїлю 

щодо стадіону Шухевича 

Збереження національної пам'яті залишається 
одним з пріоритетів державної політики 

України, дискусії у цій сфері мають проходити 

на рівні істориків, а дипломати мають 

зміцнювати відносини дружби і взаємної 

поваги між народами.

 

 

Польське місто розриває проєкт з 

Тернополем через стадіон Шухевича 
ДОКУМЕНТ  

Польське місто Замостя припиняє реалізацію 

разом з Тернополем європейського гранту на 

майже 69 тис. євро через надання 

тернопільському міському стадіону імені 

головнокомандуючого УПА Романа Шухевича. 

 

Цьогоріч відбудеться ще три етапи 

підвищення пенсій – Шмигаль 

У 2021 році планується провести три етапи 

підвищення пенсій для різних категорій 

пенсіонерів.

 

 

Опубліковали закон про електронні трудові 

книжки: основні положення 

Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обліку 

трудової діяльності працівника в електронній 

формі» офіційно опубліковано.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205263-mzs-vidreaguvalo-na-zaavu-posla-izrailu-sodo-stadionu-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205263-mzs-vidreaguvalo-na-zaavu-posla-izrailu-sodo-stadionu-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205698-polske-misto-rozrivae-proekt-z-ternopolem-cerez-stadion-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205698-polske-misto-rozrivae-proekt-z-ternopolem-cerez-stadion-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205698-polske-misto-rozrivae-proekt-z-ternopolem-cerez-stadion-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205698-polske-misto-rozrivae-proekt-z-ternopolem-cerez-stadion-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205408-cogoric-vidbudetsa-se-tri-etapi-pidvisenna-pensij-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205408-cogoric-vidbudetsa-se-tri-etapi-pidvisenna-pensij-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205269-opublikovanij-zakon-pro-elektronni-trudovi-knizki-osnovni-polozenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205269-opublikovanij-zakon-pro-elektronni-trudovi-knizki-osnovni-polozenna.html


 

МОЗ оновило карантинні зони — найбільше 

госпіталізацій у Києві та семи областях 
ТАБЛИЦ Я  

Міністерство охорони здоров'я оновило 

розподіл на карантинні зони.

 

 

Подорожі по-новому: як літатимемо 

цьогоріч ВІДПОЧИНОК 2021  

Без ПЛР-тесту на посадку не пропустять, а до 

літака попросять пройти пішки

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Тейлор: Не варто хвилюватися, що розмова 

Байдена з Зеленським досі не відбулася 

Віцепрезидент Інституту миру США, посол 

США в Україні у 2006-09 та 2019 роках Вільям 

Тейлор заявив, що діалог Вашингтона з 

Києвом триває в рамках стійких, дружніх, 
партнерських стосунків між Україною та 

Америкою. 

 

Монопольні кола ведуть кампанію з 

дискредитації реформ в Україні – Квін 

Вашингтон продовжить роботу з Києвом за 

всім спектром інтересів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205282-moz-onovilo-karantinni-zoni-najbilse-gospitalizacij-u-kievi-ta-semi-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205282-moz-onovilo-karantinni-zoni-najbilse-gospitalizacij-u-kievi-ta-semi-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205282-moz-onovilo-karantinni-zoni-najbilse-gospitalizacij-u-kievi-ta-semi-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205282-moz-onovilo-karantinni-zoni-najbilse-gospitalizacij-u-kievi-ta-semi-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3205295-podorozi-ponovomu-ak-litatimemo-cogoric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3205295-podorozi-ponovomu-ak-litatimemo-cogoric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205693-tejlor-ne-varto-hviluvatisa-so-rozmova-bajdena-z-zelenskim-dosi-ne-vidbulasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205693-tejlor-ne-varto-hviluvatisa-so-rozmova-bajdena-z-zelenskim-dosi-ne-vidbulasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205652-monopolni-kola-vedut-kampaniu-z-diskreditacii-reform-v-ukraini-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205652-monopolni-kola-vedut-kampaniu-z-diskreditacii-reform-v-ukraini-kvin.html


 

В Україну прибула делегація Об’єднаного 

командування сухопутних військ НАТО 

Делегація Об’єднаного командування 
сухопутних військ НАТО на чолі з 

командувачем сухопутними військами НАТО 

генерал-лейтенантом Роджером Клутьє 

розпочала візит в Україну. 

 

Україна ініціюватиме нові формати 

співпраці зі США – Маркарова 

Київ буде ініціювати нові формати співпраці зі 

США, зокрема у сфері протидії пропаганді та 
кібератакам, також обидві країни мають 

посилити співпрацю і санкційну політику щодо 

Росії. 

 

 

Відбулася конференція між містами-

побратимами України та Латвії 

10 березня відбулася відеоконференція між 

містами-побратимами України та Латвії та 

містами, що встановили та розвивають 
партнерські відносини, у якій узяли участь 49 

представників 12 міст і регіонів України, а 

також 10 міст і органів місцевого 

самоврядування Латвії.

 

 

Командувачі сухопутних військ ЗСУ і 

НАТО визначили пріоритети співпраці 

Пріоритетними напрямами співпраці 
командування сухопутних військ ЗСУ і НАТО 

та Об’єднаного командування сухопутних 

військ НАТО є підвищення якості та 

інтенсивності підготовки українських 

військовослужбовців.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205525-v-ukrainu-pribula-delegacia-obednanogo-komanduvanna-suhoputnih-vijsk-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205525-v-ukrainu-pribula-delegacia-obednanogo-komanduvanna-suhoputnih-vijsk-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205672-ukraina-iniciuvatime-novi-formati-spivpraci-zi-ssa-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205672-ukraina-iniciuvatime-novi-formati-spivpraci-zi-ssa-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3205562-vidbulasa-konferencia-miz-mistamipobratimami-ukraini-ta-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3205562-vidbulasa-konferencia-miz-mistamipobratimami-ukraini-ta-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205579-komanduvaci-suhoputnih-vijsk-zsu-i-nato-viznacili-prioriteti-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3205579-komanduvaci-suhoputnih-vijsk-zsu-i-nato-viznacili-prioriteti-spivpraci.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зареєстрували китайську вакцину 

Sinovac 

Міністерство охорони здоров'я України 
зареєструвало вакцину китайського 

виробництва Sinovac. 

 

 

МОЗ придбало понад 6,5 мільйона тестів на 

антиген коронавірусу – Ляшко ЕКСКЛЮЗИВ  

Міністерство охорони здоров'я придбало понад 

6,5 млн експрес-тестів на антиген коронавірусу 

ARS-CoV-2.

 

 

На Закарпатті — найбільше смертей за добу 

від COVID-19 з початку пандемії 

На Закарпатті зафіксували найбільшу 

смертність від COVID-19 з часу початку 

пандемії коронавірусу: за минулу добу в 

області померли 20 хворих.

 

 

Медики сказали, коли на «червоному» 

Закарпатті чекають стабілізації 

На Закарпатті медики очікують зниження 
темпів поширення коронавірусної інфекції 

внаслідок введення в області червоної 

карантинної зони за 7-10 днів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205163-v-ukraini-zareestruvali-kitajsku-vakcinu-vid-koronavirusu-sinovak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205163-v-ukraini-zareestruvali-kitajsku-vakcinu-vid-koronavirusu-sinovak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205615-moz-pridbalo-ponad-65-miljoniv-testiv-na-antigen-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205615-moz-pridbalo-ponad-65-miljoniv-testiv-na-antigen-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205152-na-zakarpatti-najbilse-smertej-za-dobu-vid-covid19-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205152-na-zakarpatti-najbilse-smertej-za-dobu-vid-covid19-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205253-mediki-skazali-koli-na-cervonomu-zakarpatti-cekaut-stabilizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205253-mediki-skazali-koli-na-cervonomu-zakarpatti-cekaut-stabilizacii.html


 

Відмовляючись від вакцинації, ти 

допомагаєш вірусу мутувати 

Наразі швидкість вакцинації в Україні не 
дозволяє сподіватися на її ефективність у 

стримуванні ковіду. Це ще можна змінити? Як?

 

 

Прем’єр нагадав, де можна записатися на 

COVID-вакцинацію у кілька кліків 

В Україні розпочалася третя хвиля COVID-19, 
органи місцевої влади мають бути 

відповідальними до організації 

протиепідемічного процесу.

 

Степанов пояснив, кого можуть 

вакцинувати надлишками 

Залишковими дозами вакцини від COVID-19 

вакцинуватимуть громадських діячів виключно 

за умови публічності. 

 

У Кличка готові вакцинувати публічних 

діячів в обмін на популяризацію COVID-

щеплень 

Публічні та громадські діячі, які готові 

власним прикладом популяризувати 
вакцинацію проти коронавірусної хвороби, 

можуть заповнити спеціальну анкету онлайн та 

претендувати на щеплення залишками доз 

вакцин.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205378-vidmovlaucis-vid-vakcinacii-ti-dopomagaes-virusu-mutuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205378-vidmovlaucis-vid-vakcinacii-ti-dopomagaes-virusu-mutuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205432-premer-nagadav-de-mozna-zapisatisa-na-covidvakcinaciu-u-kilka-klikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205432-premer-nagadav-de-mozna-zapisatisa-na-covidvakcinaciu-u-kilka-klikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205712-stepanov-poasniv-kogo-mozut-vakcinuvati-nadliskami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205712-stepanov-poasniv-kogo-mozut-vakcinuvati-nadliskami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3205566-u-klicka-gotovi-vakcinuvati-publicnih-diaciv-v-obmin-na-popularizaciu-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3205566-u-klicka-gotovi-vakcinuvati-publicnih-diaciv-v-obmin-na-popularizaciu-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3205566-u-klicka-gotovi-vakcinuvati-publicnih-diaciv-v-obmin-na-popularizaciu-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3205566-u-klicka-gotovi-vakcinuvati-publicnih-diaciv-v-obmin-na-popularizaciu-covidseplen.html


УКРАЇНА 

 

У «Слузі народу» анонсують нову партійну 

структуру 

Голова партії «Слуга Народу», перший 
заступник голови депутатської фракції у 

Верховній Раді Олександр Корнієнко 

анонсував розбудову нової більш потужної 

структури партії, яку планують ухвалити на 

з'їзді 13 березня. 

 

З'їзд суддів України обрав Інну Плахтій 

членом ВРП 

XVIII з'їзд суддів України обрав суддю 

Луцького міськрайонного суду Волинської 
області Інну Плахтій членом Вищої ради 

правосуддя строком на 4 роки. 

 

 

З’їзд суддів не зміг обрати кандидата в КСУ 

і проведе таємне голосування 

Делегати ХVІІІ З’їзду суддів не змогли обрати 

суддю Конституційного Суду в першому турі, 

оскільки жоден із кандидатів не набрав 
необхідної кількості голосів, тож проведуть 

повторне голосування. 

 

Тернопільський мер - послу Ізраїля: Родина 

Шухевича під час війни врятувала 

єврейську дівчинку 

Міський голова Тернополя Сергій Надал 
вважає, що посол Ізраїлю в Україні, 

незадоволений присвоєнням імені Романа 

Шухевича тернопільському стадіону, став 

заручником «радянської історіографії».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205739-u-sluzi-narodu-anonsuut-novu-partijnu-strukturu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205739-u-sluzi-narodu-anonsuut-novu-partijnu-strukturu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205480-zizd-suddiv-ukraini-obrav-innu-plahtij-clenom-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205480-zizd-suddiv-ukraini-obrav-innu-plahtij-clenom-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205666-zizd-suddiv-ne-zmig-obrati-kandidata-v-ksu-i-provede-taemne-golosuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3205666-zizd-suddiv-ne-zmig-obrati-kandidata-v-ksu-i-provede-taemne-golosuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205450-ternopilskij-mer-poslu-izraila-rodina-suhevica-pid-cas-vijni-vratuvala-evrejsku-divcinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205450-ternopilskij-mer-poslu-izraila-rodina-suhevica-pid-cas-vijni-vratuvala-evrejsku-divcinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205450-ternopilskij-mer-poslu-izraila-rodina-suhevica-pid-cas-vijni-vratuvala-evrejsku-divcinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205450-ternopilskij-mer-poslu-izraila-rodina-suhevica-pid-cas-vijni-vratuvala-evrejsku-divcinku.html


 

Кириленко пояснив, чому у Слов'янську не 

вводитимуть військово-цивільну 

адміністрацію 

У Слов'янську не планують запроваджувати 

військово-цивільну адміністрацію (ВЦА) 

попри політичну кризу в міській владі. 

 

 

Експерти обговорять вплив окупації Криму 

на державу 

У межах програми «Стійка Україна» за участю 

авторитетних українських та естонських 
експертів 10 березня о 15:00-16:30 пройде 

дискусія «Національна стійкість: як впливає 

окупація Криму на Україну?». 

 

 

Комітет рекомендує Раді ухвалити за основу 

законопроєкт про дерадянізацію 

законодавства 

Комітет ВРУ з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування 

рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу 

законопроєкт №4284 "Про дерадянізацію 

законодавства України".

 

 

Уряд найближчим часом оголосить 115 

конкурсів на держслужбу 

Кабінет Міністрів із 17 березня оголосить 115 

конкурсів на посади у держслужбі, які 

відбуватимуться щотижня за таким 
орієнтовним підходом: 4 конкурси (на посади, 

що зайняті на підставі контрактів) та 1 

«звичайний» конкурс (на інші вакантні 

посади). 
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Ткаченко пояснив, чому лагідна 

українізація краща за штрафи 

Міністр культури та інформаційної політики 
Олександр Ткаченко підтримує ініціативу 

щодо відтермінування на півтора року норми 

про накладення штрафів за порушення Закону 

"Про забезпечення функціонування української 

мови як державної". 

 

МКІП хоче створити в Україні онлайн-

музей російської пропаганди 

Міністерство культури та інформаційної 

політики планує створити в Україні онлайн-

музей російської пропаганди.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У Раді зареєстрували законопроєкт про 

імпорт електроенергії з Росії 

Верховній Раді пропонують дозволити 

Національній комісії з питань регулювання 

ринку електроенергетики та комунальних 
послуг тимчасово обмежити чи забороняти 

імпорт електроенергії з Росії. 

 

 

В Офісі Президента запевняють, що 

незалежність НБУ є аксіомою для влади 

Незалежність Національного банку є 

абсолютною аксіомою для української влади, а 

зміни в розподілі повноважень між 

керівниками будь-якої державної інституції 
необхідні для забезпечення адаптивності 

системи і не несуть ризиків. 
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Проєкт «Велика реставрація» охопить 150 

об’єктів – Ткаченко 

Реконструкція об’єктів культурної спадщини у 
рамках проєкту "Велика реставрація" 

розрахована на 3 роки, вона охопить 150 

об'єктів.

 

 

Київтеплоенерго пояснило, як і чому 

змінилася платіжка за лютий 

У лютому в Києві середньозважений тариф, 

приведений на одиницю площі в будинку, 
обладнаному будинковим лічильником 

теплової енергії, становить 34,79 гривні, що на 

6,2% вище порівняно із січнем.

 

 

Україна візьме €116 мільйонів кредиту у 

Франції на закупівлю катерів 

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження 

стосовно державних запозичень на закупівлю 

20 катерів для охорони морських кордонів 
відповідно до Рамкового договору між 

Україною та Францією. 

 

 

Три птахофабрики України маркуватимуть 

продукцію позначкою «без антибіотиків» 

Три українські підприємства - члени Асоціації 
«Союз птахівників України» пройшли 

незалежний аудит для отримання права 

маркування продукції позначкою «без 

антибіотиків».  
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«Тарифна комісія» оштрафувала 

Енергоатом і ДТЕК майже на ₴2 мільйони 

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики і 

комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала 

НАЕК «Енергоатом» на 170 тис. грн і теплові 

електростанції (ТЕС) компанії ДТЕК – загалом 

на 1,7 млн грн.

 

 

Укрзалізниця відновила послугу вагона-

автомобілевоза 

АТ "Укрзалізниця" відновило курсування 

вагонів-автомобілевозів. 

 

 

МКІП готує програму розвитку малих 

кінотеатрів 

Міністерство культури та інформаційної 

політики працює над програмою розвитку 

малих кінотеатрів, вже визначено п’ять 

пілотних областей.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

"Крим.Реалії" заявляє про тиск спецслужб 

РФ на майже 60 своїх журналістів 

Майже 60 журналістів проєкту "Крим.Реаліі" 

зазнали тиску з боку російських спецслужб в 

окупованому Криму і були змушені або 
припинити співпрацю, або виїхати з території 

півострова. 
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Кулеба 12 березня візьме участь у 

віртуальному засіданні «Крим: 7 років 

порушень» 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба 12 березня візьме участь у засіданні 

«Крим: 7 років порушень суверенітету та 

територіальної цілісності України».

 

 

У МінТОТ назвали одне з найбільших 

завдань до «Кримської платформи» 

Заступник міністра з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України Ігор 

Яременко вважає, що до початку роботи 

"Кримської платформи" Україна повинна 

прийняти ряд важливих законопроєктів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Санкції проти «каналів Медведчука»: ВС 

розгляне позови з оскарження указу 

Зеленського 

У Верховному суді розглянуть низку справ, які 

стосуються Указу Президента України від 2 

лютого 2021 року № 43/2021 про введення у 
дію рішення Ради національної безпеки і 

оборони щодо застосування санкцій до трьох 

телеканалів. 

 

 

НАЗК викликає шістьох керівників партій 

для надання пояснень 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції протягом поточного тижня икликає 

шістьох керівників політичних партій для 
надання пояснень щодо можливих порушень 

порядку подання фінансової звітності. 
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Справи Майдану: суд дозволив заочне 

слідство щодо «тітушок», які допомагали 

«Беркуту» 

Суд дозволив проведення спеціального 

досудового розслідування (заочне слідство) 

щодо двох цивільних осіб-«тітушок» щодо 

подій періоду Майдану.  

 

Підпал будинку Шабуніна та вибухівку під 

дверима об’єднали в одну справу - Офіс 

генпрокурора 

Наявність вибухових пристроїв, які поклали у 
Києві та Рівному під двері рідних голови 

«Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, 

розслідують у межах одного кримінального 

провадження.  

 

 

Високопосадовець НАН «погорів» на хабарі 

Служба безпеки України викрила у 
хабарництві заступника директора одного з 

інститутів Національної академії наук. 

 

На Херсонщині викрили схему 

переправлення українців до РФ через 

окупований Крим 

Правоохоронці за процесуального керівництва 

прокуратури автономії викрили схему 

переправлення громадян України до Російської 
Федерації через окупований Кримський 

півострів.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Сумні рекорди «червоної» Житомирщини 

Через рік після першого летального випадку 

від СOVID-19 Житомирщина опинилася у 

червоній зоні епіднебезпеки 

 

В Україні товари теж уже доставляють 

дрони і роботи 

Екологічні способи доставки товарів зроблять 

здоровішими і людей, і навколишній світ

 

 

Автотроща з українським автобусом у 

Польщі. Уроки на майбутнє 

Якби пасажири пристебнули паски безпеки, 

жертв було б менше

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Шевченківська премія-2021: кому і за що 
ІНФОГ РАФІКА  

Лауреатів визначено у шести номінаціях: 

публіцистика, кіномистецтво, візуальне 

мистецтво, література, музика та театр 
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У Херсоні котів визнали частиною 

екосистеми 

Депутати Херсонської міської ради на 
позачерговій сесії підтримали петицію про 

визнання котів частиною екосистеми міста.

 

 

Галицька кулінарна блогерка Пані Стефа 

звинувачує російську письменницю у 

плагіаті 

Львівська кулінарна блогерка Маріанна 
Душар, більше відома як Пані Стефа, 

звинуватила авторку російського видавництва 

«Эксмо» і дописувачку ресурсу «Яндекс Дзен» 

Інну Мєтєльску-Шеремєтьєву в тому, що та 

видає тексти та 

 

 

Булінг у дитсадку: батько скаржиться, що 

дитині помстилися за не здані на 8 березня 

гроші 

Чернівчанин Ігор Лесько оприлюднив 
у Фейсбуці фотографію, де у міському садочку 

№42 "Перлинка" дівчатка граються 

подарованими на 8 березня іграшками, 
натомість його донька сидить окремо за столом 

без подарунка.

 

 

Кожен п'ятий український старшокласник 

спілкувався з незнайомцем про інтим в 

інтернеті  ДОСЛІДЖЕННЯ  

В Україні кожна п'ята дитина в старшій школі 

спілкувалася з незнайомцем в інтернеті про 

інтимні стосунки.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3205688-u-hersoni-kotiv-viznali-castinou-ekosistemi.html
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Щодня читають тільки 8% українців - 

Інститут книги 

В Україні 27%в людей читають більше ніж раз 
на тиждень. Водночас щоденних читачів в 

Україні тільки 8%.

 

Софія Київська потерпає від гучних 

концертів і потребує реставрації - 

директорка заповідника 

Пам’ятка ЮНЕСКО Софія Київська, що цього 
року відзначатиме 1100-річчя, зазнає впливу з 

боку зовнішнього середовища, зокрема гучних 

масових концертів на Софійській площі. 

 

Укрзалізниця готова збільшити кількість 

спецрейсів у «червоні» зони 

АТ "Укрзалізниця" готова продовжувати 

практику спеціальних рейсів для безпечного 

вивезення пасажирів, яким критично важливо 
виїхати з карантинних червоних зон, у випадку 

збільшення їх кількості.

 

 

Корисні властивості мигдалю ІНФОГ РАФІКА  

Мигдаль зберігає в собі безліч корисних 

компонентів необхідних для здорового 

функціонування організму. Його вживання є 

ефективною профілактикою багатьох 

захворювань. 
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