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ТОП 

 

РНБО затвердила стратегію деокупації 

Криму 

Рада національної безпеки та оборони 

затвердила стратегію деокупації та реінтеграції 

Криму. 

 

РНБО створила Центр протидії 

дезінформації 

Рада національної безпеки і оборони ухвалила 

рішення про створення Центру протидії 

дезінформації, який розпочне роботу з 

наступного тижня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206564-rnbo-zatverdila-strategiu-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206564-rnbo-zatverdila-strategiu-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206454-rnbo-stvorila-centr-protidii-dezinformacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206454-rnbo-stvorila-centr-protidii-dezinformacii.html


 

СБУ перевірить 236 депутатів на держзраду 

через голосування за «Харківські угоди» 

Рада національної безпеки і оборони доручила 
Службі безпеки України вивчити обставини 

голосування народних депутатів шостого 

скликання за Харківські угоди та у разі 

підтвердження ознак державної зради - 

порушити 

 

Опублікували склад українського екіпажу 

судна, що затонуло біля берегів Румунії 
СПИСОК  

Державна служба морського та річкового 

транспорту України оприлюднила імена членів 

екіпажу теплохода Volgo Balt 179, що затонув 
у ніч проти 11 березня в Чорному морі біля 

берегів Румунії, а також висловила співчуття 

родинам двох загиблих. 

 

 

Ситуація на Донбасі: три варіанти 

програшу, яким треба і можна запобігти 

Що хоче та що може зробити Росія із 

Донбасом в найближчі місяці? Та не тільки з 

ним

 

КСУ опублікував розпорядження 

Тупицького про скликання спецзасідання 
ДОКУМЕНТ  

Конституційний суд опублікував 

розпорядження, видане головою КСУ 
Олександром Тупицьким про скликання 

спеціального пленарного засідання на 17 

березня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206408-sbu-perevirit-236-deputativ-na-derzzradu-cerez-golosuvanna-za-harkivski-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206408-sbu-perevirit-236-deputativ-na-derzzradu-cerez-golosuvanna-za-harkivski-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206252-opublikuvali-sklad-ukrainskogo-ekipazu-sudna-so-zatonulo-bila-beregiv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206252-opublikuvali-sklad-ukrainskogo-ekipazu-sudna-so-zatonulo-bila-beregiv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206252-opublikuvali-sklad-ukrainskogo-ekipazu-sudna-so-zatonulo-bila-beregiv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206252-opublikuvali-sklad-ukrainskogo-ekipazu-sudna-so-zatonulo-bila-beregiv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206399-situacia-na-donbasi-tri-varianti-prograsu-akim-treba-i-mozna-zapobigti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206399-situacia-na-donbasi-tri-varianti-prograsu-akim-treba-i-mozna-zapobigti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206194-ksu-opublikuvav-rozporadzenna-tupickogo-pro-sklikanna-speczasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206194-ksu-opublikuvav-rozporadzenna-tupickogo-pro-sklikanna-speczasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206194-ksu-opublikuvav-rozporadzenna-tupickogo-pro-sklikanna-speczasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206194-ksu-opublikuvav-rozporadzenna-tupickogo-pro-sklikanna-speczasidanna.html


 

Безпека дітей в інтернеті - рекомендації 

МОН  ДОКУМЕНТ  

Міністерство освіти та науки розробило 
рекомендації для проведення додаткових 

профілактичних заходів закладами освіти та 

інформування батьків щодо безпеки дітей в 

інтернеті. 

 

 

Важливо пов’язати українську мову з 

абсолютно інноваційною історією, 

збудованою на технологіях ХХІ століття - 

Орися Демська, голова Нацкомісії зі 

стандартів державної мови ІНТЕРВ'Ю 

Рівно рік тому ми вперше зустрілися з 
головою Національної комісії зі стандартів 
державної мови Орисею Демською.

  

 

Рік карантину в Україні: що було і що 

хвилювало ІНФОГР АФІ КА  

11 березня 2020 року Кабінет Міністрів 

запровадив карантин на всій території України

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Російські окупанти на Донбасі ведуть 

навмисний вогонь, не у відповідь – Україна 

в ОБСЄ 

Російські збройні формування на Донбасі 
ведуть прицільний вогонь по позиціях 

Збройних сил України, який не є вогнем у 

відповідь чи самообороною та становить грубе 
порушення усіх досягнутих раніше 

домовленостей про 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206185-bezpeki-ditej-v-interneti-rekomendacii-mon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206185-bezpeki-ditej-v-interneti-rekomendacii-mon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903007-orisa-demska-golova-nacionalnoi-komisii-zi-standartiv-ukrainskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903007-orisa-demska-golova-nacionalnoi-komisii-zi-standartiv-ukrainskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903007-orisa-demska-golova-nacionalnoi-komisii-zi-standartiv-ukrainskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903007-orisa-demska-golova-nacionalnoi-komisii-zi-standartiv-ukrainskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903007-orisa-demska-golova-nacionalnoi-komisii-zi-standartiv-ukrainskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2903007-orisa-demska-golova-nacionalnoi-komisii-zi-standartiv-ukrainskoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206132-rik-karantinu-v-ukraini-so-bulo-i-so-hviluvalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206132-rik-karantinu-v-ukraini-so-bulo-i-so-hviluvalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206532-rosijski-okupanti-na-donbasi-vedut-navmisnij-vogon-ne-u-vidpovid-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206532-rosijski-okupanti-na-donbasi-vedut-navmisnij-vogon-ne-u-vidpovid-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206532-rosijski-okupanti-na-donbasi-vedut-navmisnij-vogon-ne-u-vidpovid-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206532-rosijski-okupanti-na-donbasi-vedut-navmisnij-vogon-ne-u-vidpovid-ukraina-v-obse.html


 

У МЗС розповіли про підготовку санкцій 

щодо білорусів ЕКСКЛЮЗИВ  

Проєкт розпорядження уряду України щодо 
санкцій проти білоруських посадовців за 

фальсифікації під час виборів президента 

Білорусі у серпні 2020 року та застосування 

насильства проти мирних протестувальників 

проходить внутрішньодержавні процедури. 

 

 

Видання Euroactive видалило карту України 

без Криму – посол 

Європейське видання Euroactive видалило зі 

своїх сторінок помилкову мапу, де Україна 

була позначена без Криму.

  

 

Росія звинувачує Україну в невиконанні 

«Мінська», щоб Захід зняв санкції – 

Резніков 

Звинувачуючи Україну у начебто невиконанні 

Мінських угод, Москва робить все можливе 

для того, щоб переконати Захід зняти санкції.

 

 

Розширене партнерство: у Міноборони 

провели зустріч з делегацією НАТО 

Заступник міністра оборони України з питань 
європейської інтеграції Анатолій Петренко та 

командувач Сухопутного командування 

Об’єднаних збройних сил 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206481-u-mzs-rozpovili-pro-pidgotovku-sankcij-sodo-bilorusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206481-u-mzs-rozpovili-pro-pidgotovku-sankcij-sodo-bilorusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206145-vidanna-euroactive-vidalilo-kartu-ukraini-bez-krimu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206145-vidanna-euroactive-vidalilo-kartu-ukraini-bez-krimu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206266-rosia-zvinuvacue-ukrainu-v-nevikonanni-minska-sob-zahid-znav-sankcii-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206266-rosia-zvinuvacue-ukrainu-v-nevikonanni-minska-sob-zahid-znav-sankcii-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206266-rosia-zvinuvacue-ukrainu-v-nevikonanni-minska-sob-zahid-znav-sankcii-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206266-rosia-zvinuvacue-ukrainu-v-nevikonanni-minska-sob-zahid-znav-sankcii-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206212-rozsirene-partnerstvo-u-minoboroni-proveli-zustric-z-delegacieu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206212-rozsirene-partnerstvo-u-minoboroni-proveli-zustric-z-delegacieu-nato.html


 

Голова ОБСЄ пообіцяла добиватися 

виконання «Мінська» 

Голова Організації з безпеки і співробітництва 
в Європі (ОБСЄ) і глава МЗС Швеції Анн 

Лінде заявила, що підтримуватиме роботу, 

спрямовану на виконання в повному обсязі 

Мінських угод. 

 

 

Україна прагне збільшити участь в місіях і 

операціях НАТО - Стефанішина 

Вступ до НАТО є принциповим питанням для 

політичного лідерства України.

 

 

Моніторингова місія ООН у наступній 

доповіді приділить багато уваги в'язниці 

«Ізоляція» у Донецьку 

Моніторингова місія ООН з прав людини в 

Україні включить у наступну 32-у доповідь 
значний масив інформації про незаконну 

в'язницю "Ізоляція" в Донецьку та зробить 

акцент на умовах тримання в ній. 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ оновило поділ на карантинні зони: до 

«помаранчевої» додалася ще одна область 

Міністерство охорони здоров'я оновило 
розподіл на карантинні зони. У Тернопільській 

області знову зріс показник госпіталізацій, до 

помаранчевої зони додалася Миколаївська 

область. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206128-golova-obse-poobicala-dobivatisa-vikonanna-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206128-golova-obse-poobicala-dobivatisa-vikonanna-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206258-ukraina-pragne-zbilsiti-ucast-v-misiah-i-operaciah-nato-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206258-ukraina-pragne-zbilsiti-ucast-v-misiah-i-operaciah-nato-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206214-monitoringova-misia-oon-u-nastupnij-dopovidi-pridilit-bagato-uvagi-vaznici-izolacia-u-donecku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206214-monitoringova-misia-oon-u-nastupnij-dopovidi-pridilit-bagato-uvagi-vaznici-izolacia-u-donecku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206214-monitoringova-misia-oon-u-nastupnij-dopovidi-pridilit-bagato-uvagi-vaznici-izolacia-u-donecku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3206214-monitoringova-misia-oon-u-nastupnij-dopovidi-pridilit-bagato-uvagi-vaznici-izolacia-u-donecku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206014-moz-onovilo-podil-na-karantinni-zoni-do-pomarancevoi-dodalasa-se-odna-oblast.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206014-moz-onovilo-podil-na-karantinni-zoni-do-pomarancevoi-dodalasa-se-odna-oblast.html


 

Що відомо про китайську вакцину 

CoronaVac, яку везуть до України 

Ефективність вакцини, за результатами 
досліджень у різних країнах, коливається від 

50 до 90%

 

 

Нова COVID-хвиля в Україні 

характеризується більшою летальністю і 

важчим перебігом - вчені 

Смертність від COVID-19 продовжує 

збільшуватися, середня кількість нових 

випадків COVID-19 може зрости до 10 тис. на 

добу.

 

 

Укрзалізниця не продаватиме квитки у 

«червоні» зони до 19 березня 

Обмеження на продаж квитків та висадку і 

посадку пасажирів АТ "Укрзалізниця", які 

їдуть до Івано-Франківської, Чернівецької, 
Житомирської та Закарпатської областей, 

діятимуть до виходу регіонів із червоних зон, 

який планується на 19 березня.

 

 

Лікарі Франківська констатують значне 

зростання захворюваності серед дітей 

В Івано-Франківську значно зростає 

захворюваність серед дітей. За останню добу в 

дитячу лікарню надійшло 19 пацієнтів, це 

найбільший показник за пів року.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206042-so-vidomo-pro-kitajsku-vakcinu-coronavac-aku-vezut-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206042-so-vidomo-pro-kitajsku-vakcinu-coronavac-aku-vezut-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206115-nova-covidhvila-v-ukraini-harakterizuetsa-bilsou-letalnistu-i-vazcim-perebigom-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206115-nova-covidhvila-v-ukraini-harakterizuetsa-bilsou-letalnistu-i-vazcim-perebigom-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206115-nova-covidhvila-v-ukraini-harakterizuetsa-bilsou-letalnistu-i-vazcim-perebigom-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206115-nova-covidhvila-v-ukraini-harakterizuetsa-bilsou-letalnistu-i-vazcim-perebigom-vceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206322-ukrzaliznica-ne-prodavatime-kvitki-u-cervoni-zoni-do-19-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206322-ukrzaliznica-ne-prodavatime-kvitki-u-cervoni-zoni-do-19-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206340-likari-frankivska-konstatuut-znacne-zrostanna-zahvoruvanosti-sered-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206340-likari-frankivska-konstatuut-znacne-zrostanna-zahvoruvanosti-sered-ditej.html


УКРАЇНА 

 

Стратегія про деокупацію Криму буде 

відкритим документом – Данілов 

Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованої території Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя буде відкритим 

документом і незабаром буде доступною для 

ознайомлення. 

 

Разумков не підтримує подвійне 

громадянство в Україні 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не 

підтримує запровадження в Україні подвійного 

громадянства.

 

 

«Слуга народу» не отримає 

держфінансування, поки не подасть 

виправлений звіт — Новіков 

Поки у політичній партії “Слуга народу” не 
подадуть виправлений звіт, то ця партія не 

зможе отримати державне фінансування. 

 

УАФ передала Кременю результати 

перевірки мовного інциденту на грі «Львів» 

- «Колос» 

У Будинку футболу відбулася зустріч 

президента Української асоціації футболу, 
члена виконкому УЄФА Андрія Павелка та 

уповноваженого із захисту державної мови 

Тараса Кременя. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206475-strategia-pro-deokupaciu-krimu-bude-vidkritim-dokumentom-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206475-strategia-pro-deokupaciu-krimu-bude-vidkritim-dokumentom-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205927-razumkov-ne-pidtrimue-podvijne-gromadanstvo-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3205927-razumkov-ne-pidtrimue-podvijne-gromadanstvo-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206070-sluga-narodu-ne-otrimae-derzfinansuvanna-poki-ne-podast-vipravlenij-zvit-novikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206070-sluga-narodu-ne-otrimae-derzfinansuvanna-poki-ne-podast-vipravlenij-zvit-novikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206070-sluga-narodu-ne-otrimae-derzfinansuvanna-poki-ne-podast-vipravlenij-zvit-novikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206070-sluga-narodu-ne-otrimae-derzfinansuvanna-poki-ne-podast-vipravlenij-zvit-novikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3206088-uaf-peredala-kremenu-rezultati-perevirki-movnogo-incidentu-na-gri-lviv-kolos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3206088-uaf-peredala-kremenu-rezultati-perevirki-movnogo-incidentu-na-gri-lviv-kolos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3206088-uaf-peredala-kremenu-rezultati-perevirki-movnogo-incidentu-na-gri-lviv-kolos.html
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З’їзд суддів обрав Раду суддів України і 

завершив роботу ФОТО 

Делегати ХVІІІ з’їзду суддів України обрали 
повний склад Ради суддів України та 

завершили роботу. 

 

«Z ZIK» отримав попередження від Нацради 

через концерт російської телекомпанії 

Телеканал "Z ZIK" отримав попередження 

через трансляцію концерту "Белые журавли" 

виробництва російської телекомпанії НТВ.

 

ЕКОНОМІКА 

 

МВФ назвав життєво важливим для 

України незалежність Нацбанку 

Незалежність Нацбанку України, так само як і 

антикорупційних установ, є надважливим 
принципом для економічної та фінансової 

стабільності держави, а також для 

продовження взаємодії Києва з Міжнародним 

валютним фондом. 

 

Справа Суркісів: ПриватБанк хоче бути 

присутнім на засіданні Верховного суду 

ПриватБанк звернувся до Верховного Суду 

надати можливість представникам банку взяти 

участь у судовому засіданні з розгляду справи 

компаній Суркісів.  
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Експерт назвав ризики участі в програмі 

«Доступна іпотека 7%» 

У програмі «Доступна іпотека 7%» у 2021 році 
зможуть взяти участь близько 5 тис. 

українських сімей, проте перед участю в цій 

програмі потрібно зважити всі ризики.

 

 

Нацбанк виключив чотири компанії з 

реєстрів фінустанов та лізингодавців 

Національний банк України виключив три 

компанії з Державного реєстру фінансових 
установ та одну компанію – з Реєстру осіб, які 

не є фінансовими установами, але мають право 

надавати окремі фінансові послуги.  

 

 

У «Південному» розповіли, на якому етапі 

створення космічного апарату «Січ-2-1» 

Створення космічного апарату «Січ-2-1», 

запуск якого заплановано на цей рік, 

просувається за затвердженим графіком.

 

 

Доступне житло: під 5% на рік квартири 

отримають 20 тисяч сімей - депутатка 

З 1 березня в Україні почала працювати 
програма "Доступне житло під 7%". 

Розробляється й інша програма — фінансового 

лізингу під 5%. 
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Зробили важливий крок до будівництва 

першого платного автобану в Україні - 

Шмигаль 

Укравтодор зможе найближчим часом 

оголосити конкурс для відбору інвестора для 

будівництва дороги "Краковець-Броди-Рівне" 

на умовах державно-приватного партнерства 

(концесії). 

 

Провідні асоціації «зеленої» енергетики 

нагадали владі про борги за минулий рік 

Провідні асоціації у сфері відновлюваної 

енергетики (ВДЕ) звернулися з листом до 
Президента, Прем'єр-міністра, а також в. о. 

міністра енергетики, міністра фінансів, 

директора ДП "Гарантований покупець" та 

голови правління

 

 

Україна торік імпортувала пальмової олії 

на 6 мільярдів 

Україна у 2020 році імпортувала 240 тис. тонн 

пальмової олії загальною вартістю понад 6 

млрд грн. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У суді РФ впізнали секретного свідка, 

завербованого в Криму спецслужбами 

Один з фігурантів третьої бахчисарайської 

групи "справи Хізб ут-Тахрір" упізнав 

секретного свідка, якого допитували в 

Південному окружному військовому суді (РФ). 
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Росія торік незаконно депортувала з 

окупованого Криму щонайменше 178 осіб – 

ООН ДОПОВІДЬ  

Російські "суди" в окупованому Криму торік 

видали незаконні накази про депортацію та 

примусове переміщення щонайменше 178 осіб, 

у тому числі 105 громадян України. 

 

«Справа Чубарова»: жоден з чотирьох 

«потерпілих» не заявив про претензії до 

голови Меджлісу 

В окупованому Криму в так званому 
Верховному суді під час чергового засідання у 

кримінальній справі стосовно Рефата Чубарова 

були допитані четверо потерпілих, жоден з 

яких не заявив про претензії до голови 

Меджлісу кримськотатарського народу.

 

 

Росія не виконала жодної рекомендації щодо 

прав людини у Криму – ООН ДОПОВІДЬ  

Російська Федерація держава-окупант 

повністю не виконала жодної рекомендації 

щодо поліпшення ситуації з правами людини в 

Криму, наданої у попередніх періодичних і 
тематичних доповідях Моніторингової місії 

ООН з прав людини.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ВАКС скасував постанову, що зупинила 

розслідування у справі щодо експрезидента 

України 

Вищий антикорсуд скасував постанову 

детектива Національного антикорупційного 
бюро про зупинення досудового розслідування 

у справі щодо колишнього президента України.
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Контррозвідка СБУ виявила понад 90 спроб 

вербування жителів Донбасу спецслужбами 

РФ 

Контррозвідка Служби безпеки України 

упродовж 2020-2021 років зафіксувала понад 

90 спроб вербування жителів Донецької та 

Луганської областей спецслужбами РФ. 

 

Заборона «Партії Шарія»: ОАСК відкрив 

провадження за позовом Мін’юсту 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження у справі за позовом 
Міністерства юстиції до політичної партії 

«Партія Шарія» і призначив підготовче 

засідання на 6 квітня 2021 року. 

 

 

За сім років СБУ відкрила понад 16,6 тисячі 

справ про держзраду і тероризм – Баканов 

Починаючи з 2014 року, Служба безпеки 

України відкрила 16 643 кримінальні 

провадження щодо державної зради і 

тероризму. 

 

Справу рівненської стоматологині 

скерували до суду 

Кримінальне провадження щодо рівненської 
стоматологині, яка, за даними слідства, 

застосовувала насильство до дітей, скерували 

до суду.
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Семирічну дівчинку на Херсонщині 

задушили - поліція 

На Херсонщині поліцейські встановлюють 
особу, причетну до вбивства 7-річної Марії 

Борисової: кримінальне провадження, відкрите 

раніше за фактом зникнення дитини, 

перекваліфіковане, смерть дитини була 

насильницькою.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Платіжки за тепло. Як нараховуються та 

чому за лютий кияни заплатять більше 

“Київтеплоенерго” попередило про зростання 

плати за опалення і гарячу воду   

 

Сир із перцем, сироварня з характером 

Щоб заснувати творчу гастромайстерню, 

Тетяна Дядечко продала машину й дорогу 

фототехніку

 

 

Українцям пропонують нові рецепти 

“енергетичного добробуту” 

Це коли здешевити енергоресурси можна не 

лише обмежуючи ціни, а, насамперед, 

зменшуючи споживання
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Олена Зеленська розповіла, як її скандальна 

жовта сукня допомогла онкохворим дітям 

Дружина Президента Олена Зеленська віддала 
свою сукню жовто-лимонного кольору з 

церемонії інтронізації імператора Японії на 

благодійний аукціон, гроші з якого пішли на 

придбання обладнання для онкохворих дітей. 

 

 

Корисний подарунок жінкам: в Університеті 

телекомунікацій прокоментували відкриття 

вбиральні 

У столичному Державному університеті 

телекомунікацій не розуміють, чому урочисте 
відкриття жіночої вбиральні до 8 березня 

викликало суспільний резонанс.

 

 

В Apple з’явилася українська версія сайту 

Американська компанія Apple запустила на 

своєму офіційному сайті розділ українською 

мовою. 

 

МКІП презентувало дослідження про вплив 

креативних індустрій на розвиток 

економіки ДОКУМЕНТ  

На замовлення та у співпраці з Міністерством 

культури та інформаційної політики України, 

за підтримки програми USAID 
«Конкурентоспроможна економіка України» 

Київська школа економіки підготувала 
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Студент із Миколаєва розробив клавіатуру-

рукавицю 

Студент факультету комп’ютерних наук 
Чорноморського Національного університету 

імені Петра Могили з Миколаєва Сергій Овчар 

розробив клавіатуру-рукавицю MOPBOARD, 

яка є зручнішою і дешевшою за аналоги. 

 

Дрогобицька солеварня стане промислово-

відпочинковим комплексом 

Найстаріше підприємство України – 

Дрогобицька солеварня – знову відкрита для 
туристів. Найближчим часом тут планують 

зробити костюмовані екскурсії та облаштувати 

промислово-відпочинковий комплекс 

оздоровчого спрямування.

 

 

Стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» 

отримала американську премію 

Стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» 
отримала американську премію Cinema Eye 

Honors 2021 у категорії Spotlight Award.
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