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ТОП 

 

У Верховному Суді оскаржили введення 

санкцій щодо Медведчука 

До Касаційного адмінсуду в складі Верховного 

Суду надійшов позов щодо оскарження Указу 

Президента, яким було запроваджено 

персональні санкції стосовно Віктора 

Медведчука. 

 

Харківські угоди: СБУ провела обшуки у 

Раді, Кабміні, МЗС та Радбезі 

СБУ провела обшуки у структурах, залучених 

до підготовки та ратифікації Харківських угод. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209367-u-verhovnomu-sudi-oskarzili-vvedenna-sankcij-sodo-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209367-u-verhovnomu-sudi-oskarzili-vvedenna-sankcij-sodo-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209310-harkivski-ugodi-sbu-provela-obsuki-u-radi-kabmini-mzs-ta-radbezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209310-harkivski-ugodi-sbu-provela-obsuki-u-radi-kabmini-mzs-ta-radbezi.html


 

Суд дав довічне ексватажку «ЛНР» 

Плотницькому і двом терористам за збитий 

Іл-76 

Красногвардійський районний суд Дніпра 

засудив до довічного увʼязнення колишнього 

ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького та 

бойовиків Олександра Гуреєва і Андрія 
Патрушева за збитий у 2014 році український 

літак Іл-76.

 

 

Окупанти на Донбасі привели війська у 

вищий ступінь бойової готовності – розвідка 

Угруповання російських окупаційних військ на 

Донбасі приведені у вищі ступені бойової 

готовності, а особовий склад противника 

відкликано з відпусток.

 

 

Українські релігійні діячі вакцинувалися 

від COVID-19 

У Мистецькому арсеналі щеплення проти 

COVID-19 залишковими дозами вакцини 

AstraZeneca (Covishield) отримали відомі 

українські релігійні діячі.  

 

В Україні введуть локдаун, якщо понад 50% 

областей стануть «червоними» – МОЗ 

Вся країна піде на жорсткий карантин, якщо 

50-70% усіх областей опиниться в червоній 

зоні епіднебезпеки. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3209261-sud-dav-dovicne-eksvatazku-lnr-plotnicomu-i-dvom-teroristam-za-zbitij-il76.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3209261-sud-dav-dovicne-eksvatazku-lnr-plotnicomu-i-dvom-teroristam-za-zbitij-il76.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3209261-sud-dav-dovicne-eksvatazku-lnr-plotnicomu-i-dvom-teroristam-za-zbitij-il76.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3209261-sud-dav-dovicne-eksvatazku-lnr-plotnicomu-i-dvom-teroristam-za-zbitij-il76.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3209037-okupanti-na-donbasi-priveli-vijska-u-visij-stupin-bojovoi-gotovnosti-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3209037-okupanti-na-donbasi-priveli-vijska-u-visij-stupin-bojovoi-gotovnosti-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209120-ukrainski-religijni-diaci-vakcinuvalisa-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209120-ukrainski-religijni-diaci-vakcinuvalisa-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209067-v-ukraini-vvedut-lokdaun-akso-ponad-50-oblastej-stanut-cervonimi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209067-v-ukraini-vvedut-lokdaun-akso-ponad-50-oblastej-stanut-cervonimi-moz.html


 

Поліція взялася за «роман» малолітніх 

блогерів, батькам загрожує до п'яти років 

Поліцейські Київської області відкрили 
кримінальне провадження щодо ситуації із 

“романом” неповнолітніх блогерів — 8-річної 

дівчинки і 13- річного підлітка.

 

Просто слухаи:̆ уривок із книги «Іван і 

Феба», яка отримала Шевченківську 

премію ПОДКАСТ  

Пропонуємо послухати уривок із книги Оксани 

Луцишиної «Іван і Феба», яку цьогоріч було 

нагороджено Шевченківською премією.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Маркарова запланувала створити у 

Вашингтоні «Український дім» 

Нещодавно призначена на посаду посла 

України у США Оксана Маркарова повідомила 

про плани створити у Вашингтоні 
«Український дім», який стане головним 

відкритим майданчиком для просування 

українського наративу.

 

 

Туреччина знову заявляє, що не визнає 

спроби анексії Росією Криму 

Туреччина не визнає спроби анексії Росією 

Криму та підтримує суверенітет і 

територіальну цілісність України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209295-policia-vzalasa-za-roman-malolitnih-blogeriv-batkam-zagrozue-do-pati-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209295-policia-vzalasa-za-roman-malolitnih-blogeriv-batkam-zagrozue-do-pati-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209203-prosto-sluhaj-urivok-iz-knigi-laureata-sevcenkivskoi-premii-ivan-i-feba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209203-prosto-sluhaj-urivok-iz-knigi-laureata-sevcenkivskoi-premii-ivan-i-feba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209203-prosto-sluhaj-urivok-iz-knigi-laureata-sevcenkivskoi-premii-ivan-i-feba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209203-prosto-sluhaj-urivok-iz-knigi-laureata-sevcenkivskoi-premii-ivan-i-feba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3208878-markarova-zaplanuvala-stvoriti-u-vasingtoni-ukrainskij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3208878-markarova-zaplanuvala-stvoriti-u-vasingtoni-ukrainskij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209100-tureccina-znovu-zaavlae-so-ne-viznae-sprobi-aneksii-rosieu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209100-tureccina-znovu-zaavlae-so-ne-viznae-sprobi-aneksii-rosieu-krimu.html


 

Зеленський: Об'єднуємо світ на базі 

Кримської платформи, щоб повернути 

Україні українське 

Україна підготувала Стратегію деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованого Росією 

Криму й об'єднує світ на базі Кримської 

платформи для повернення півострова. 

 

 

Джапарова — про «референдум» у Криму: 

Росія вдається до гібридних методів уже 

багато років ІНФОГ РАФІКА  

Перша заступниця міністра закордонних справ 
Еміне Джапарова заявляє, що Росія багато 

років вдається до гібридних методів для 

підриву архітектури

 

 

Польща підтримує продовження санкцій 

проти Росії через окупацію Криму ЗАЯВА  

Польське зовнішньополітичне відомство 

засуджує незаконну анексію Криму Росією у 

сьому річницю проведення так званого 
“референдуму” на півострові і наголошує на 

продовженні політики невизнання окупації і 

політики санкцій. 

 

Росія намагалась нав’язати ТКГ 

«експертку», засуджену за тероризм - 

Україна попросила перерву 

Модератор від ОБСЄ посол П'єр Морель 

оголосив перерву в засіданні робочої групи 
Тристоронньої контактної групи з політичних 

питань у зв'язку з проханням української 

сторони видалити з групи "експерта" з 

Донецька.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209063-zelenskij-obednuemo-svit-na-bazi-krimskoi-platformi-sob-povernuti-ukraini-ukrainske.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209063-zelenskij-obednuemo-svit-na-bazi-krimskoi-platformi-sob-povernuti-ukraini-ukrainske.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209063-zelenskij-obednuemo-svit-na-bazi-krimskoi-platformi-sob-povernuti-ukraini-ukrainske.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209063-zelenskij-obednuemo-svit-na-bazi-krimskoi-platformi-sob-povernuti-ukraini-ukrainske.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209048-dzaparova-pro-referendum-u-krimu-rosia-vdaetsa-do-gibridnih-metodiv-uze-bagato-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209048-dzaparova-pro-referendum-u-krimu-rosia-vdaetsa-do-gibridnih-metodiv-uze-bagato-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209048-dzaparova-pro-referendum-u-krimu-rosia-vdaetsa-do-gibridnih-metodiv-uze-bagato-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209048-dzaparova-pro-referendum-u-krimu-rosia-vdaetsa-do-gibridnih-metodiv-uze-bagato-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209392-polsa-pidtrimue-prodovzenna-sankcij-proti-rosii-cerez-okupaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209392-polsa-pidtrimue-prodovzenna-sankcij-proti-rosii-cerez-okupaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209128-rosia-namagalas-navazati-tkg-ekspertku-zasudzenu-za-terorizm-ukraina-poprosila-perervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209128-rosia-namagalas-navazati-tkg-ekspertku-zasudzenu-za-terorizm-ukraina-poprosila-perervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209128-rosia-namagalas-navazati-tkg-ekspertku-zasudzenu-za-terorizm-ukraina-poprosila-perervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209128-rosia-namagalas-navazati-tkg-ekspertku-zasudzenu-za-terorizm-ukraina-poprosila-perervu.html


 

Росія має повернути Крим Україні – посол 

Британії 

Велика Британія ніколи не визнає фіктивного 
«референдуму», до якого Росія вдалася сім 

років тому з метою легалізації свого 

незаконного контролю над Кримом. 

 

Словенія приєдналася до Програми «U-

LEAD з Європою» в Україні 

Словенія приєдналася до реалізації Програми 

«U-LEAD з Європою» в Україні та 

підтримуватиме реформу децентралізації. 

 

Данілов обговорив з представниками ОБСЄ 

ситуацію в Придністров’ї та Білорусі 

Секретар РНБО Олексій Данілов обговорив з 

послом, спеціальним представником чинного 

голови ОБСЄ з питань Придністровського 

 

Українські ВМС провели тренування з 

кораблями НАТО в акваторії Чорного моря 

Катерна група Військово-морських сил 
України провела в акваторії Чорного моря 

тренування типу PASSEX із кораблями 

Постійної морської протимінної групи НАТО 

(SNMCMG2).

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209056-rosia-mae-povernuti-krim-ukraini-posol-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209056-rosia-mae-povernuti-krim-ukraini-posol-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209410-slovenia-priednalasa-do-programi-ulead-z-evropou-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209410-slovenia-priednalasa-do-programi-ulead-z-evropou-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209370-danilov-obgovoriv-z-predstavnikami-obse-situaciu-v-pridnistrovi-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209370-danilov-obgovoriv-z-predstavnikami-obse-situaciu-v-pridnistrovi-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208870-ukrainski-vms-proveli-trenuvanna-z-korablami-nato-v-akvatorii-cornogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208870-ukrainski-vms-proveli-trenuvanna-z-korablami-nato-v-akvatorii-cornogo-mora.html


КОРОНАВІРУС 

 

Чотири «червоні» регіони та 10 

«помаранчевих»: МОЗ оновило 

карантинний розподіл ТАБЛИЦ Я  

Міністерство охорони здоров'я оновило 

розподіл на карантинні зони. 

 

 

Сплеск COVID-19 у Києві: добова 

статистика втричі більша за вчорашню 
ІНФОГ РАФІКА  

В столиці виявили за минулу добу 999 хворих 

на COVID-19.

 

 

COVID-паспорт: що це таке і чи даватимуть 

його українцям ІНФОГ РАФІКА  

Щодня по всьому світу роблять мільйони 

щеплень від COVID-19, і чимало країн 

готуються до запровадження COVID-паспортів

 

 

Charité підтвердила «британський» штам 

коронавірусу у двох областях України 

У Вінницькій та Закарпатській областях 
виявлені випадки "британського" штаму 

коронавірусної інфекції COVID-19.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208974-cotiri-cervoni-regioni-ta-10-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-rozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208974-cotiri-cervoni-regioni-ta-10-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-rozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208974-cotiri-cervoni-regioni-ta-10-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-rozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208974-cotiri-cervoni-regioni-ta-10-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-rozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3208929-splesk-covid19-u-kievi-dobova-statistika-vtrici-bilsa-za-vcorasnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3208929-splesk-covid19-u-kievi-dobova-statistika-vtrici-bilsa-za-vcorasnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3208929-splesk-covid19-u-kievi-dobova-statistika-vtrici-bilsa-za-vcorasnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3208929-splesk-covid19-u-kievi-dobova-statistika-vtrici-bilsa-za-vcorasnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209224-covidpasport-so-ce-take-i-ci-davatimut-jogo-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209224-covidpasport-so-ce-take-i-ci-davatimut-jogo-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209146-charite-pidtverdila-britanskij-stam-koronavirusu-u-dvoh-oblastah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209146-charite-pidtverdila-britanskij-stam-koronavirusu-u-dvoh-oblastah-ukraini.html


 

Постачання до України надлишків COVID-

вакцин з ЄС призупинили – Кулеба 

Постачання до України надлишків ковід-
вакцин з ЄС наразі відтерміновується через 

порушення графіку постачання у самі ці 

країни.

 

 

У Раді зареєстрували законопроєкт про 

відповідальність виробників вакцин 

Виробників вакцин пропонують звільнити від 
відповідальності за певні ризики, що можуть 

виникнути внаслідок застосування цих вакцин.

 

Кличко просить посилити «помаранчевий» 

карантин, щоб у Києві не було «другого 

Буковеля» 

Київський міський голова Віталій Кличко 

закликав уряд розширити перелік 
протиепідемічних обмежень, що діють у 

помаранчевій зоні. 

УКРАЇНА 

 

Арахамія розповів про «теоретичний» 

варіант коаліції у 320 голосів 

Лідер депутатської фракції “Слуга народу” 

Давид Арахамія вважає теоретичо можливим 

створення широкої коаліці у парламенті, однак 
стверджує, що наразі жодних перемовин 

стосовно коаліційної угоди немає. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209092-postacanna-do-ukraini-nadliskiv-covidvakcin-z-es-prizupinili-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209092-postacanna-do-ukraini-nadliskiv-covidvakcin-z-es-prizupinili-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209044-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-vidpovidalnist-virobnikiv-vakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209044-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-vidpovidalnist-virobnikiv-vakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209167-klicko-prosit-posiliti-pomarancevij-karantin-sob-u-kievi-ne-bulo-drugogo-bukovela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209167-klicko-prosit-posiliti-pomarancevij-karantin-sob-u-kievi-ne-bulo-drugogo-bukovela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209167-klicko-prosit-posiliti-pomarancevij-karantin-sob-u-kievi-ne-bulo-drugogo-bukovela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209167-klicko-prosit-posiliti-pomarancevij-karantin-sob-u-kievi-ne-bulo-drugogo-bukovela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208992-arahamia-rozpoviv-pro-teoreticnij-variant-koalicii-u-320-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208992-arahamia-rozpoviv-pro-teoreticnij-variant-koalicii-u-320-golosiv.html


 

Рада направила до КСУ законопроєкт щодо 

НАБУ та Держбюро розслідувань 

Верховна Рада включила до порядку денного 
сесії і направила на висновок КСУ проєкт 

закону "Про внесення змін до статей 85 та 106 

Конституції України 

 

 

У Раді з’явився законопроєкт, що 

передбачає звільнення Ситника 

У Верховній Раді з'явився оновлений 

законопроєкт, який передбачає звільнення 

Артема Ситника з посади директора НАБУ. 

 

Резніков - про воду для Криму: Погрози 

Росії подати позови викликають сміх 

Погрози Росії подати міжнародні позови щодо 

призупинення Україною водопостачання 

Криму після перекриття Північно-Кримського 
каналу викликають сміх. Україна постачатиме 

воду до Криму тільки після деокупації 

півострова. 

 

 

Якби вибори були зараз: українці назвали 

лідерів перегонів  ОПИТУВАННЯ  

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися 
найближчим часом, найбільшу підтримку 

отримала би партія «Слуга народу», а на 

президентських виборах 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209003-rada-napravila-do-ksu-zakonoproekt-sodo-nabu-ta-derzburo-rozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209003-rada-napravila-do-ksu-zakonoproekt-sodo-nabu-ta-derzburo-rozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209154-u-radi-zavivsa-zakonoproekt-so-peredbacae-zvilnenna-sitnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209154-u-radi-zavivsa-zakonoproekt-so-peredbacae-zvilnenna-sitnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3208725-reznikov-pro-vodu-dla-krimu-pogrozi-rosii-podati-pozovi-viklikaut-smih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3208725-reznikov-pro-vodu-dla-krimu-pogrozi-rosii-podati-pozovi-viklikaut-smih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209031-akbi-vibori-buli-zaraz-ukrainci-nazvali-lideriv-peregoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209031-akbi-vibori-buli-zaraz-ukrainci-nazvali-lideriv-peregoniv.html


 

Довибори в Раду: Маруся Звіробій знімає 

свою кандидатуру 

Кандидатка від партії «Європейська 
солідарність» Маруся Звіробій (справжнє ім’я 

– Олена Біленька) знімає свою кандидатуру на 

довиборах у Верховну Раду на користь 

кандидата від ВО «Свобода» Руслана 

Кошулинського.

 

 

МКІП заперечує втручання у розподіл 

грантів Культурного фонду 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики України заперечили втручання в 
діяльність Українського культурного фонду 

щодо розподілу грантових коштів. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

«Зелений» курс ЄС: Шмигаль анонсував 

зміни в економіці України у найближчі 10 

років 

Уряд докладає зусиль для поступової 

трансформації економіки в напрямку 
вуглецево-нейтрального розвитку, а 

затвердження Національно-визначеного 

 

 

Тривожний дзвіночок: у Фонді 

гарантування прокоментували рішення суду 

про офіс «Аркади» ЕКСКЛЮЗИВ  

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 

назвали "тривожним дзвіночком" відмову суду 
задовольнити позов стосовно повернення 

головного офісу банку

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209023-dovibori-v-radu-marusa-zvirobij-znimae-svou-kandidaturu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209023-dovibori-v-radu-marusa-zvirobij-znimae-svou-kandidaturu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209016-mkip-zaperecue-vtrucanna-u-rozpodil-grantiv-kulturnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209016-mkip-zaperecue-vtrucanna-u-rozpodil-grantiv-kulturnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209355-zelenij-kurs-es-smigal-anonsuvav-zmini-v-ekonomici-ukraini-u-najblizci-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209355-zelenij-kurs-es-smigal-anonsuvav-zmini-v-ekonomici-ukraini-u-najblizci-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209355-zelenij-kurs-es-smigal-anonsuvav-zmini-v-ekonomici-ukraini-u-najblizci-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209355-zelenij-kurs-es-smigal-anonsuvav-zmini-v-ekonomici-ukraini-u-najblizci-10-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209093-trivoznij-dzvinocok-u-fondi-garantuvanna-prokomentuvali-risenna-sudu-pro-ofis-arkadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209093-trivoznij-dzvinocok-u-fondi-garantuvanna-prokomentuvali-risenna-sudu-pro-ofis-arkadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209093-trivoznij-dzvinocok-u-fondi-garantuvanna-prokomentuvali-risenna-sudu-pro-ofis-arkadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209093-trivoznij-dzvinocok-u-fondi-garantuvanna-prokomentuvali-risenna-sudu-pro-ofis-arkadi.html


 

Укроборонпром спростовує дані SIPRI щодо 

продажу озброєння Росії 

Укрборонпром заявляє, що з 2014 року не 
уклав жодного контракту на поставку 

озброєння чи військової техніки до Російської 

Федерації.

 

 

Молоко, мед, равлики і не тільки: у 

Британію експортують продукцію 362 

українські виробники 

До Великої Британії експортують свою 
продукцію 362 українські виробники, 

натомість від її агропідприємства інвестували в 

Україні близько 3 млрд фунтів.

 

 

Йорданія може стати хабом для 

українського продовольства на Близькому 

Сході 

Йорданське Хашимітське Королівство має всі 

шанси стати своєрідним хабом для 
забезпечення продовольчих потреб жителів 

країн Близького Сходу й Північної Африки. 

 

 

Кулеба не бачить передумов для повернення 

ЄС до business as usual з Росією 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба не вбачає передумов для повернення 

Європейським Союзом до business as usual з 

Росією, оскільки в поведінці Кремля немає 

жодного конструктиву.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209359-ukroboronprom-sprostovue-dani-sipri-sodo-prodazu-ozbroenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209359-ukroboronprom-sprostovue-dani-sipri-sodo-prodazu-ozbroenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209394-moloko-med-ravliki-i-ne-tilki-u-britaniu-eksportuut-produkciu-362-ukrainski-virobniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209394-moloko-med-ravliki-i-ne-tilki-u-britaniu-eksportuut-produkciu-362-ukrainski-virobniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209394-moloko-med-ravliki-i-ne-tilki-u-britaniu-eksportuut-produkciu-362-ukrainski-virobniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209394-moloko-med-ravliki-i-ne-tilki-u-britaniu-eksportuut-produkciu-362-ukrainski-virobniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209210-jordania-moze-stati-habom-dla-ukrainskogo-prodovolstva-na-blizkomu-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209210-jordania-moze-stati-habom-dla-ukrainskogo-prodovolstva-na-blizkomu-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209210-jordania-moze-stati-habom-dla-ukrainskogo-prodovolstva-na-blizkomu-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209210-jordania-moze-stati-habom-dla-ukrainskogo-prodovolstva-na-blizkomu-shodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209025-kuleba-ne-bacit-peredumov-dla-povernenna-es-do-business-as-usual-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209025-kuleba-ne-bacit-peredumov-dla-povernenna-es-do-business-as-usual-z-rosieu.html


 

Україна допоможе Казахстану із 

сертифікацією товарів для експорту в ЄС 

Україна готова допомагати із сертифікацією 
товарів, що постачатимуться із Казахстану до 

Європейського Союзу.

 

Обов’язкові фіннормативи порушили 46 

страхових компаній та 9 кредитних спілок - 

НБУ 

За результатами перевірки звітності за друге 
півріччя 2020 року Національний банк 

встановив, що обов'язкові фінансові нормативи 

порушили 46 страхових компаній та 9 

кредитних спілок.

 

 

Житло і авто в лізинг: переваги й недоліки 

З’ясовуємо, навіщо та як в Україні оновили 

законодавство про фінансовий лізинг

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Припинити репресії у Криму: активісти 

пікетували посольство РФ у Брюсселі 

Представники кримськотатарської діаспори 
Бельгії провели пікет біля посольства РФ на 

знак протесту окупації Криму сім років тому, а 

також проти утисків кримськотатарського 

народу та політичних репресій, влаштованих 

на півострові окупаційною владою. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209284-ukraina-dopomoze-kazahstanu-iz-sertifikacieu-tovariv-dla-eksportu-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209284-ukraina-dopomoze-kazahstanu-iz-sertifikacieu-tovariv-dla-eksportu-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209046-obovazkovi-finnormativi-porusili-46-strahovih-kompanij-ta-9-kreditnih-spilok-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209046-obovazkovi-finnormativi-porusili-46-strahovih-kompanij-ta-9-kreditnih-spilok-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209046-obovazkovi-finnormativi-porusili-46-strahovih-kompanij-ta-9-kreditnih-spilok-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209046-obovazkovi-finnormativi-porusili-46-strahovih-kompanij-ta-9-kreditnih-spilok-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208760-zitlo-i-avto-v-lizing-perevagi-j-nedoliki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3208760-zitlo-i-avto-v-lizing-perevagi-j-nedoliki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209349-pripiniti-represii-u-krimu-aktivisti-piketuvali-posolstvo-rf-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209349-pripiniti-represii-u-krimu-aktivisti-piketuvali-posolstvo-rf-u-brusseli.html


 

В Україні порушили справу через 

катування політв’язня Абдуллаєва у 

російській колонії 

Офіс генпрокурора порушив кримінальну 

справу за фактом катування у російській 

колонії політв’язня Теймура Абдуллаєва.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

КСУ розгляне дисциплінарні справи щодо 

Тупицького і Головатого 

Велика палата Конституційного суду під час 
засідання у середу, 17 березня, розгляне дві 

дисциплінарні справи — одну відносно голови 

суду Олександра Тупицького, а іншу — 

відносно заступника голови Сергія Головатого. 

 

Суд відмовився продовжити слідство у 

справі Микитася і Татарова 

Суд відмовився задовольнити клопотання 

щодо продовження строків досудового 
розслідування у справі за підозрою 

колишнього народного депутата Максима 

Микитася і заступника голови Офісу 

Президента Олега Татарова.  

 

 

 

Суд залишив ветеранку АТО Котеленець 

під домашнім арештом 

Печерський районний суд Києва залишив без 
змін запобіжний захід для ветерана АТО 

Вікторії Котеленець у вигляді цілодобового 

домашнього арешту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209259-v-ukraini-porusili-spravu-cerez-katuvanna-politvazna-abdullaeva-u-rosijskij-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209259-v-ukraini-porusili-spravu-cerez-katuvanna-politvazna-abdullaeva-u-rosijskij-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209259-v-ukraini-porusili-spravu-cerez-katuvanna-politvazna-abdullaeva-u-rosijskij-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209259-v-ukraini-porusili-spravu-cerez-katuvanna-politvazna-abdullaeva-u-rosijskij-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209383-ksu-rozglane-disciplinarni-spravi-sodo-tupickogo-i-golovatogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209383-ksu-rozglane-disciplinarni-spravi-sodo-tupickogo-i-golovatogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208931-sud-vidmovivsa-prodovziti-slidstvo-u-spravi-mikitasa-i-tatarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3208931-sud-vidmovivsa-prodovziti-slidstvo-u-spravi-mikitasa-i-tatarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209160-sud-zalisiv-veteranku-ato-kotelenec-pid-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209160-sud-zalisiv-veteranku-ato-kotelenec-pid-domasnim-arestom.html


 

Хакери ФСБ атакували урядові ресурси 

України 

Співробітники СБУ заблокували масштабну 
кібератаку підконтрольного ФСБ РФ 

хакерського угруповання «Armageddon» на 

урядові ресурси України. 

 

Фейкові ремонти на мільйони: СБУ 

спіймала на оборудці посадовців 

Укрзалізниці 

Служба безпеки України задокументувала 
фіктивне виконання ремонтних робіт для 

"Укрзалізниці" на мільйони гривень. 

 

Вікна, паркани, автівки й трансформатор: у 

Боярці стався потужний вибух ФОТО 

Поліція встановлює обставини вибуху у Боярці 

Київської області.

 

 

П’яна ДТП із двома жертвами: суд 

арештував водія Toyota без права на заставу 

Водію автомобіля Toyota, який у Києві на 

проспекті Шухевича 15 березня спричинив 

летальну ДТП, суд обрав безальтернативний 
запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою строком на два місяці.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208965-hakeri-fsb-atakuvali-uradovi-resursi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208965-hakeri-fsb-atakuvali-uradovi-resursi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208874-fejkovi-remonti-na-miljoni-sbu-spijmala-na-oborudci-posadovciv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208874-fejkovi-remonti-na-miljoni-sbu-spijmala-na-oborudci-posadovciv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208874-fejkovi-remonti-na-miljoni-sbu-spijmala-na-oborudci-posadovciv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3208874-fejkovi-remonti-na-miljoni-sbu-spijmala-na-oborudci-posadovciv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208900-vikna-parkani-avtivki-j-transformator-u-boarci-stavsa-potuznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208900-vikna-parkani-avtivki-j-transformator-u-boarci-stavsa-potuznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209190-pana-dtp-iz-dvoma-zertvami-sud-arestuvav-vodia-toyota-bez-prava-na-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209190-pana-dtp-iz-dvoma-zertvami-sud-arestuvav-vodia-toyota-bez-prava-na-zastavu.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як злітати на Мальдіви не дорожче, аніж у 

Єгипет ВІДПОЧИНОК 2021  

Відпочинок там, де білосніжний пісок та океан 
з пальмами, може коштувати парі не більш як 

1500-2000 доларів

 

 

Коли побачимо бої Усика і Ломаченка? 

Зіркові українські боксери досі не організували 

свої наступні поєдинки. 

 

Ковід в Україні: другий рік, третя хвиля 

Проблеми, з якими зіштовхнулися в регіонах: 

ліжка, кисень, кадри

 

 

10 мільйонів на музей Лесі Українки: як 

витратити, щоб не втратити? 

Влада і музейники не можуть дійти згоди, як 
витратити 10 млн, виділених з Фонду 

регіонального розвитку

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3208908-ak-zlitati-na-maldivi-ne-dorozce-aniz-u-egipet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3208908-ak-zlitati-na-maldivi-ne-dorozce-aniz-u-egipet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3209273-koli-pobacimo-boi-usika-i-lomacenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3209273-koli-pobacimo-boi-usika-i-lomacenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208897-kovid-v-ukraini-drugij-rik-treta-hvila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208897-kovid-v-ukraini-drugij-rik-treta-hvila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208367-ak-buti-z-muzeem-lesi-ukrainki-restavruvati-ci-dobuduvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208367-ak-buti-z-muzeem-lesi-ukrainki-restavruvati-ci-dobuduvati.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Весняні канікули у київських школах 

почнуться раніше 

У Києві для учнів 5-11 класів весняні канікули 

розпочнуться на два дні раніше - з 18 березня.

 

 

Презентували перший в Україні кліп, 

створений штучним інтелектом 

Чернігівський музичний гурт "The Streechers" 

презентував перший в Україні кліп, повністю 

створений штучним інтелектом. 

 

На Netflix буде більше україномовного 

контенту – Ткаченко 

В Україні розробляють низку змін, які 

стосуватимуться кіноіндустрії, зокрема 

напрацьовуватиметься спільне виробництво із 

західними партнерами.

 

 

«Щедрик» Леонтовича хочуть внести до 

списку ЮНЕСКО 

«Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича 

хочуть внести до списку нематеріальної 

культурної спадщини ЮНЕСКО.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209162-vesnani-kanikuli-u-kiivskih-skolah-pocnutsa-ranise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209162-vesnani-kanikuli-u-kiivskih-skolah-pocnutsa-ranise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209268-prezentuvali-persij-v-ukraini-klip-stvorenij-stucnim-intelektom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209268-prezentuvali-persij-v-ukraini-klip-stvorenij-stucnim-intelektom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209169-na-netflix-bude-bilse-ukrainomovnogo-kontentu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209169-na-netflix-bude-bilse-ukrainomovnogo-kontentu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3208986-sedrik-leontovica-hocut-vnesti-do-spisku-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3208986-sedrik-leontovica-hocut-vnesti-do-spisku-unesko.html


 

Корисні властивості артишоку 

 

Артишок вважається цінним дієтичним 
продуктом, який корисний і дітям і дорослим, а 

особливо літнім людям. Він відновлює обмін 

речовин, сприяє зростанню корисних бактерій 

в кишечнику і підтримує роботу імунітету. 
Крім того він вважається найсильнішим 

афродизіаком.  

 

Арену Львів хочуть назвати на честь 

Степана Бандери - ЗМІ 

Депутати Львівської обласної ради підтримали 
звернення до Кабінету Міністрів і Міністерства 

молоді та спорту щодо присвоєння Арені Львів 

імені Степана Бандери.

 

 

Брати Клички та Усик - у ТОП-10 рейтингу 

боксерів Європи усіх часів 

Українець Володимир Кличко упевнено 

посідає першу сходинку в рейтингу 
європейських боксерів-професіоналів важкої 

ваги усіх часів.

 

 

МКІП планує визнати Гостиний двір 

пам'яткою національного значення - 

Ткаченко 

Міністерство культури та інформаційної 

політики має намір визнати Гостиний двір у 

Києві пам'яткою національного значення.

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3208202-korisni-vlastivosti-artisoku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3208202-korisni-vlastivosti-artisoku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209052-arenu-lviv-hocut-nazvati-na-cest-stepana-banderi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209052-arenu-lviv-hocut-nazvati-na-cest-stepana-banderi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3209105-brati-klicki-ta-usik-u-top10-rejtingu-bokseriv-evropi-usih-casiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3209105-brati-klicki-ta-usik-u-top10-rejtingu-bokseriv-evropi-usih-casiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209005-mkip-planue-viznati-gostinij-dvir-pamatkou-nacionalnogo-znacenna-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209005-mkip-planue-viznati-gostinij-dvir-pamatkou-nacionalnogo-znacenna-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209005-mkip-planue-viznati-gostinij-dvir-pamatkou-nacionalnogo-znacenna-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209005-mkip-planue-viznati-gostinij-dvir-pamatkou-nacionalnogo-znacenna-tkacenko.html


 

У Кам’янці-Подільському назвали 10 

топових локацій для туристів ФОТ О 

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 
туристів запрошують відвідати 10 

найпопулярніших локацій.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3209014-u-kamancipodilskomu-nazvali-10-topovih-lokacij-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3209014-u-kamancipodilskomu-nazvali-10-topovih-lokacij-dla-turistiv.html

