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ТОП 

 

Маркарова: Впевнена, і візит Байдена до 

України, і візит Зеленського до США 

відбудуться 

Новопризначена посол України у США Оксана 

Маркарова упевнена, що і візит Президента 

США до України, і візит Президента 

Зеленського до США відбудеться.

 

Дубінського виключили із партії «Слуга 

народу» 

Народного депутата Олександра Дубінського 

виключили із політичної партії «Слуга 

Народу» за порушення статуту та непокору 

керівним органам партії. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208690-markarova-vpevnena-i-vizit-bajdena-do-ukraini-i-vizit-zelenskogo-do-ssa-vidbudutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208690-markarova-vpevnena-i-vizit-bajdena-do-ukraini-i-vizit-zelenskogo-do-ssa-vidbudutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208690-markarova-vpevnena-i-vizit-bajdena-do-ukraini-i-vizit-zelenskogo-do-ssa-vidbudutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208690-markarova-vpevnena-i-vizit-bajdena-do-ukraini-i-vizit-zelenskogo-do-ssa-vidbudutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208276-dubinskogo-viklucili-iz-partii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208276-dubinskogo-viklucili-iz-partii-sluga-narodu.html


 

Венедіктова підписала ще три підозри 

колишнім посадовцям ПриватБанку 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

санкціонувала ще три підозри колишнім 

посадовим особам ПриватБанку.

  

 

До вердикту суду по справі МН17 Малайзія 

не ставатиме на чиюсь сторону - Раджа Реза 

Раджа Заіб Ша, Надзвичайний і 

Повноважний Посол Малайзії в Україні 
ІНТЕРВ'Ю 

Малайзія, як учасник Спільної слідчої групи з 
розслідування катастрофи МН17, віддана її 
роботі, уважно спостерігає за судовим 
процесом в Окружному суді Гааги, але не …

 

 

Мендель анонсувала авторський проєкт на 

телеканалі «Дом» 

Прессекретар Президента України Юлія 

Мендель починає авторський проєкт на 

телеканалі “Дом” для глядачів з тимчасово 

окупованих територій Криму і Донбасу.

 

У школах і вишах рекомендують посилити 

карантин 

Міністерство освіти та науки та Міністерство 

охорони здоров'я рекомендують посилити 

карантинні заходи в закладах освіти. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208575-venediktova-pidpisala-se-tri-pidozri-kolisnim-posadovcam-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208575-venediktova-pidpisala-se-tri-pidozri-kolisnim-posadovcam-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207129-radza-reza-radza-zaib-sa-nadzvicajnij-i-povnovaznij-posol-malajzii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207129-radza-reza-radza-zaib-sa-nadzvicajnij-i-povnovaznij-posol-malajzii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207129-radza-reza-radza-zaib-sa-nadzvicajnij-i-povnovaznij-posol-malajzii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207129-radza-reza-radza-zaib-sa-nadzvicajnij-i-povnovaznij-posol-malajzii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207129-radza-reza-radza-zaib-sa-nadzvicajnij-i-povnovaznij-posol-malajzii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207129-radza-reza-radza-zaib-sa-nadzvicajnij-i-povnovaznij-posol-malajzii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208541-mendel-anonsuvala-avtorskij-proekt-na-telekanali-dom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208541-mendel-anonsuvala-avtorskij-proekt-na-telekanali-dom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208716-u-skolah-i-visah-rekomenduut-posiliti-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208716-u-skolah-i-visah-rekomenduut-posiliti-karantin.html


 

Головний санлікар України заразився 

коронавірусом 

Заступник міністра охорони здоров'я, головний 

державний санітарний лікар Віктор Ляшко 

отримав позитивний ПЛР-тест на COVID-19.

 

 

Великий піст у запитаннях і відповідях: як 

молитися? чи можна займатися сексом? 
ІНФОГРАФІКА 

Великий піст - це підготовка християн до 

найголовнішого свята Воскресіння Христового 

- сім тижнів духовного очищення та 

вдосконалення 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ТКГ має обговорювати з представниками 

ОРДЛО тільки дві теми - Гармаш 

Україна в рамках Мінських угод вправі 

вимагати в ТКГ участі представників ОРДЛО в 

консультаціях тільки на тему місцевих виборів 

і самоврядування, а питання безпеки, обміну 

полоненими, економіки та екології повинні 

вирішуватися з Росією.

 

 

Подальша ескалація в Україні не відповідає 

інтересам самої Росії – представник НАТО 

Будь-яка подальша агресія Росії проти України 

може призвести лише до консолідації 

міжнародної спільноти у реагуванні на 

порушення міжнародного права, тож такі дії не 

відповідають інтересам самої Росії.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208532-golovnij-sanlikar-ukraini-zarazivsa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208532-golovnij-sanlikar-ukraini-zarazivsa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208720-velikij-pist-u-zapitannah-i-vidpovidah-ak-molitisa-ci-mozna-zajmatisa-seksom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208720-velikij-pist-u-zapitannah-i-vidpovidah-ak-molitisa-ci-mozna-zajmatisa-seksom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208720-velikij-pist-u-zapitannah-i-vidpovidah-ak-molitisa-ci-mozna-zajmatisa-seksom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208720-velikij-pist-u-zapitannah-i-vidpovidah-ak-molitisa-ci-mozna-zajmatisa-seksom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208405-tkg-mae-obgovoruvati-z-predstavnikami-ordlo-tilki-dvi-temi-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208405-tkg-mae-obgovoruvati-z-predstavnikami-ordlo-tilki-dvi-temi-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208714-podalsa-eskalacia-v-ukraini-ne-vidpovidae-interesam-samoi-rosii-predstavnik-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208714-podalsa-eskalacia-v-ukraini-ne-vidpovidae-interesam-samoi-rosii-predstavnik-nato.html


 

Арестович розповів, коли представлять 

новий план мирного врегулювання на 

Донбасі 

Новий план мирного врегулювання ситуації на 

Донбасі буде представлений широкій 

громадськості, коли країни нормандського 

формату узгодять документ. 

  

 

Україна сподівається на новий альянс з 

підписантами Будапештського 

меморандуму – Резніков 

Росія порушила свої зобов’язання перед 

Україною в рамках Будапештського 

меморандуму, однак Україна очікує на 

створення нового міжнародного альянсу, з 

яким Росія не зможе не рахуватися і буде 

змушена сісти за стіл перемовин.

 

 

МЗС створюватиме «дистанційні» 

посольства України – Кулеба 

Міністерство закордонних справ створюватиме 

за кордоном посольства України з резиденцією 

в Києві та диппредставництва у форматі “1+2”, 

тобто посол і два дипломати.

 

 

Українську активістку Юдіту Софілканич 

нагородили Золотим Хрестом Угорщини 

Членкиня Товариства української культури в 

Угорщині, депутат Державного 

самоврядування українців Угорщини, педагог 

пані Юдіта Софілканич до

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208687-arestovic-rozpoviv-koli-predstavlat-novij-plan-mirnogo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208687-arestovic-rozpoviv-koli-predstavlat-novij-plan-mirnogo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208687-arestovic-rozpoviv-koli-predstavlat-novij-plan-mirnogo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208687-arestovic-rozpoviv-koli-predstavlat-novij-plan-mirnogo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208396-ukraina-spodivaetsa-na-novij-alans-z-pidpisantami-budapestskogo-memorandumu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208396-ukraina-spodivaetsa-na-novij-alans-z-pidpisantami-budapestskogo-memorandumu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208396-ukraina-spodivaetsa-na-novij-alans-z-pidpisantami-budapestskogo-memorandumu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208396-ukraina-spodivaetsa-na-novij-alans-z-pidpisantami-budapestskogo-memorandumu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208401-mzs-stvoruvatime-distancijni-posolstva-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208401-mzs-stvoruvatime-distancijni-posolstva-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3208553-ukrainku-uditu-sofilkanic-nagorodili-zolotim-hrestom-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3208553-ukrainku-uditu-sofilkanic-nagorodili-zolotim-hrestom-ugorsini.html


КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу виявили 313 хворих на 

COVID-19 

У Києві за минулу добу, 14 березня, 

підтвердили 313 випадків захворювання на 

COVID-19. 

 

 

До реанімації потрапив перший в Україні 

найменший тяжкий пацієнт із COVID-19 
ВІДЕО  

На Вінниччині до реанімації Могилів-

Подільської окружної лікарні інтенсивного 

лікування у важкому стані знову потрапив 

перший найменший пацієнт, якого медики 

урятували від COVID-19. 

 

За три тижні захворюваність на COVID-19 у 

Львові збільшилась втричі 

У Львові медики фіксують різке збільшення 

кількості нових захворювань на COVID-19 та 

велику кількість важких госпіталізацій. У 

порівнянні з минулим

 

 

В Україні зробили 53 155 щеплень від 

коронавірусу 

За неділю, 14 березня, від COVID-19 щеплено 

понад 2 тис. осіб, загалом першу дозу вакцини 

від коронавірусної хвороби отримали 53 155 

осіб.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3208192-u-kievi-za-dobu-viavili-313-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3208192-u-kievi-za-dobu-viavili-313-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208599-do-reanimacii-potrapiv-persij-v-ukraini-najmensij-tazkij-pacient-iz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208599-do-reanimacii-potrapiv-persij-v-ukraini-najmensij-tazkij-pacient-iz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208599-do-reanimacii-potrapiv-persij-v-ukraini-najmensij-tazkij-pacient-iz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208599-do-reanimacii-potrapiv-persij-v-ukraini-najmensij-tazkij-pacient-iz-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208581-za-tri-tizni-zahvoruvanist-na-covid19-u-lvovi-zbilsilas-vtrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208581-za-tri-tizni-zahvoruvanist-na-covid19-u-lvovi-zbilsilas-vtrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208099-v-ukraini-zrobili-ponad-53-tisaci-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208099-v-ukraini-zrobili-ponad-53-tisaci-covidseplen.html


 

В Україні на COVID-19 хворіють 1629 

військових 

Станом на ранок 15 березня в Збройних силах 

України на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19 хворіє 1629 осіб, за минулу добу 

виявлено 16 нових випадків.

 

УКРАЇНА 

 

Дубінський залишається заступником 

голови комітету Ради – Корнієнко 

Народний депутат Олександр Дубінський, 

виключений із партії «Слуга народу», 

залишається на посаді заступника голови 

Комітету Верховної Ради з питань фінансів, 

податкової та митної політики. 

 

 

Комітет Ради 17 березня може розглянути 

призначення виборів мера Харкова 

У середу, 17 березня, Комітет Верховної Ради з 

питань організації державної влади і місцевого 

самоврядування розгляне питання про 

призначення виборів мера Харкова.

 

 

Зеленський подав до Ради законопроєкт про 

е-документи у кримінальних справах 

Президент Володимир Зеленський подав на 

розгляд Верховної Ради як невідкладний 

проєкт закону запровадження електронної 

системи взаємодії між учасниками 

кримінального процесу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208168-v-ukraini-na-covid19-hvoriut-1629-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3208168-v-ukraini-na-covid19-hvoriut-1629-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208355-dubinskij-zalisaetsa-zastupnikom-golovi-komitetu-radi-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208355-dubinskij-zalisaetsa-zastupnikom-golovi-komitetu-radi-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208379-komitet-radi-17-berezna-moze-rozglanuti-priznacenna-viboriv-mera-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208379-komitet-radi-17-berezna-moze-rozglanuti-priznacenna-viboriv-mera-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208320-zelenskij-podav-do-radi-zakonoproekt-pro-edokumenti-u-kriminalnih-spravah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208320-zelenskij-podav-do-radi-zakonoproekt-pro-edokumenti-u-kriminalnih-spravah.html


 

Тернопіль ініціює міжнародну конференцію, 

щоб спростувати комуністичні міфи про 

українських героїв 

У Тернополі планується провести міжнародну 

конференцію, мета якої - спростувати 

комуністичні міфи про українських героїв, 

зокрема, Романа Шухевича. 

 

 

Мін’юст подав апеляцію на скасування 

нового правопису 

Міністерство юстиції подало апеляційну 

скаргу до Шостого апеляційного 

адміністративного суду у справі про визнання 

протиправною та нечинною постанову 

Кабінету Міністрів №437 «Питання 

українського правопису».

 

 

У Харкові екоактивісти вимагали повної 

зупинки коксового заводу 

Біля будівлі Другого апеляційного 

адміністративного суду у Харкові, де 

призначено розгляд скарги коксового заводу 

"Новомет" на рішення суду першої інстанції 

про призупинення діяльності заводу через 

шкідливі викиди в атмосферу, пройшов пікет 

екоактивістів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Розвідка Чорного моря: Нафтогаз і Naphtha 

Israel Petroleum підписали меморандум 

Нафтогаз розглядає можливість співпраці щодо 

геологічної розвідки вуглеводнів в українській 

частині Чорного моря з новим міжнародним 

партнером – ізраїльською Naphtha Petroleum 

Corp.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208711-ternopil-iniciue-miznarodnu-konferenciu-sob-sprostuvati-komunisticni-mifi-pro-ukrainskih-geroiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208711-ternopil-iniciue-miznarodnu-konferenciu-sob-sprostuvati-komunisticni-mifi-pro-ukrainskih-geroiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208711-ternopil-iniciue-miznarodnu-konferenciu-sob-sprostuvati-komunisticni-mifi-pro-ukrainskih-geroiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208711-ternopil-iniciue-miznarodnu-konferenciu-sob-sprostuvati-komunisticni-mifi-pro-ukrainskih-geroiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208571-minust-podav-apelaciu-na-skasuvanna-novogo-pravopisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208571-minust-podav-apelaciu-na-skasuvanna-novogo-pravopisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208708-u-harkovi-ekoaktivisti-vimagali-povnoi-zupinki-koksovogo-zavodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208708-u-harkovi-ekoaktivisti-vimagali-povnoi-zupinki-koksovogo-zavodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208638-rozvidka-cornogo-mora-naftogaz-i-naphtha-israel-petroleum-pidpisali-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208638-rozvidka-cornogo-mora-naftogaz-i-naphtha-israel-petroleum-pidpisali-memorandum.html


 

Депутати пропонують змінити систему 

зарахування ПДФО до місцевих бюджетів 

За ініціативою депутатської групи «Довіра» у 

Верховній Раді зареєстровані законопроєкти 

№5244 і №5245, які встановлюють новий 

принцип розподілу податку на доходи 

фізичних осіб між місцевими бюджетами. 

 

 

Енергоатом сплатив €16,2 мільйона кредиту 

ЄБРР 

«Енергоатом» сплатив частину кредиту й 

відсотки за ним Європейському банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сумі 16,2 

млн євро, а також державі – 7,8 млн грн комісії 

за надання державних гарантій.

 

 

На Рівненщині за один день «бурштинові» 

аукціони дали бюджету 3,5 мільйона 

Право користування ділянками з видобутку 

бурштину отримали переможці 4-х аукціонів, 

що відбулися у Рівненській області. 

 

Фонд гарантування поновлює виплати 

вкладникам двох банків 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 19 

березня продовжує виплати відшкодування 

вкладникам Златобанку і банку "Капітал" в 

межах 200 тисяч гривень.
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Виплату зарплати шахтарям розблокували 

– Міненерго 

Керівництво Міністерства енергетики 

затвердило паспорти бюджетних програм; це 

забезпечує стабільне фінансування 

енергосектору, зокрема,

 

Як за рік змінилися ціни на овочі 

«борщового набору» — дані Держстату 

З лютого 2020 року по лютий 2021 року серед 

овочів "борщового набору" подешевшали лише 

картопля та цибуля: на 7,3% та 34,0%, 

відповідно.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Молдові поновлять судові слухання про 

екстрадицію Чауса — САП 

Після відмови Верховного суду Молдови у 

наданні політичного притулку колишньому 

українському судді Миколі Чаусу, суд першої 

інстанції цієї країни продовжить слухання 

справи про його екстрадицію. 

 

Справа про держраду: розгляд скарг на 

вирок Януковичу продовжать 12 квітня 

Верховний Суд 12 квітня продовжить розгляд 

касаційних скарг на рішення судів двох 

інстанцій у справі про державну зраду 

експрезидента Віктора Януковича.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208500-viplatu-zarplati-sahtaram-rozblokuvali-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208500-viplatu-zarplati-sahtaram-rozblokuvali-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208351-ak-za-rik-zminilisa-cini-na-ovoci-borsovogo-naboru-dani-derzstatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208351-ak-za-rik-zminilisa-cini-na-ovoci-borsovogo-naboru-dani-derzstatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208607-u-moldovi-ponovlat-sudovi-sluhanna-pro-ekstradiciu-causa-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208607-u-moldovi-ponovlat-sudovi-sluhanna-pro-ekstradiciu-causa-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208543-sprava-pro-derzradu-rozglad-skarg-na-virok-anukovicu-prodovzat-12-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208543-sprava-pro-derzradu-rozglad-skarg-na-virok-anukovicu-prodovzat-12-kvitna.html


 

Антикорупційний суд призупинив справу 

Вовка, поки голова ОАСК у розшуку 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 

постановив зупинити судове провадження на 

час розшуку голови Окружного адмінсуду 

(ОАСК) та відмовив у відводі слідчого судді. 

 

 

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: 

ексначальник університету хоче через суд 

поновитися на посаді 

Відсторонений після катастрофи Ан-26 

начальник Харківського національного 

університету Повітряних сил ім. Кожедуба 

генерал-майор Олександр Турінський 

оскаржує в суді наказ Міноборони.

 

 

У Києві горіла лікарня ФОТО 

У Дарницькому районі Києва на Харківському 

шосе, 121 рятувальники ліквідували пожежу в 

лікарні.

 

 

Поліція Києва відкрила справу після бійки 

в супермаркеті через маску 

Столична поліція порушила справу за фактом 

побиття відвідувача магазину за те, що він 

зробив зауваження стосовно відсутності 

захисної маски.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Харківські угоди: Хто ви, 16 фальшивих 

«націонал-демократів»? 

Багато пишуть, що притягнути до 

відповідальності за голосування неможливо. 

Але це не так, хоч і складно 

 

Як ветерану стати підприємцем 

У Міністерстві у справах ветеранів 

обговорили, як можна допомогти 

започаткувати бізнес людям, що повернулися з 

війни

 

 

Цифрове середовище – це небезпечно для 

психіки школяра 

Надмірне використання екранних гаджетів 

може привести до затримок у розвитку мови, 

уваги, пам'яті та мислення школярів

 

 

Місто не для всіх: чому Києвом 

пересуватися важче, ніж Берліном  

б Київ став комфортнішим, треба «закопати» 

підземні переходи та зруйнувати нездоланні 

для візочків бордюри

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208400-harkivski-ugodi-hto-vi-16-falsivih-nacionaldemokrativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208400-harkivski-ugodi-hto-vi-16-falsivih-nacionaldemokrativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208182-ak-veteranu-stati-pidpriemcem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208182-ak-veteranu-stati-pidpriemcem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208676-cifrove-seredovise-ce-nebezpecno-dla-psihiki-skolara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208676-cifrove-seredovise-ce-nebezpecno-dla-psihiki-skolara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3206079-misto-ne-dla-vsih-comu-kievom-peresuvatisa-vazce-niz-berlinom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3206079-misto-ne-dla-vsih-comu-kievom-peresuvatisa-vazce-niz-berlinom.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський підписав закон щодо 

приєднання до європейської угоди про 

культурні маршрути 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про приєднання України до європейської 

Розширеної часткової угоди про культурні 

маршрути, ухвалений парламентом 16 лютого. 

 

 

У Міноборони презентували Книгу пам’яті 

добровольців 

У Міністерстві оборони України презентували 

Книгу пам’яті добровольців.

 

 

Ремені безпеки й перевищення швидкості: 

як тепер штрафуватимуть українців 

В Україні після набуття чинності законом 

щодо посилення відповідальності за 

порушення безпеки дорожнього руху, який 

Верховна Рада ухвалила 16 лютого, 

 

У столиці презентували новий унікальний 

гастрономічний продукт Kyiv Pie 

Для популяризації гастрономічного туризму в 

Києві відбулась презентація нового 

унікального гастрономічного продукту Kyiv 

Pie. 
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Мистецтво "на межі": Інсталяції та 

перформанси Оксани Андреєвої 

В Одесі відкрилася виставка провокаційних і 

сміливих артпроєктів 

 

В Україні відновлюють процес присвоєння 

зірок готелям – МКІП 

Комісія зі встановлення категорій готелям та 

іншим об'єктам відновлює свою роботу. 

 

 

Нова українська авіакомпанія Bees Airline 

виконає перший політ 18 березня 

Нова українська авіакомпанія Bees Airline 

отримала сертифікат експлуатанта і виконає 

перший політ 18 березня. 

 

 

У Львові відкрили лабораторію технології 

штучного інтелекту 

У Львівському національному університеті 

імені Івана Франка відкрили освітньо-наукову 

лабораторію Технологій штучного інтелекту. 
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Україна візьме участь у змаганнях, які 

надихнули Принца Гаррі створити Invictus 

Games 

Україна вперше візьме участь у міжнародних 

мультиспортивних змаганнях Warrior Games 

(Ігри Воїнів) у США для ветеранів та 

військовослужбовців.
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