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ТОП 

 

У Сенат США внесли законопроєкт про 

підтримку України у сфері безпеки та 

оборони 

Двопартійна група законодавців у верхній 

палаті США внесла на розгляд Сенату 

законопроєкт щодо посилення взаємодії з 

Україною у сфері безпеки.

 

 
 

 

 

Україна вимагатиме від Ірану продовжити 

розслідування катастрофи літака МАУ – 

Єнін 

Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO 

оприлюдненого Іраном звіту щодо авіатрощі 
літака МАУ і відновлення та продовження 

іранською стороною технічного розслідування 

цієї трагедії. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210987-u-senat-ssa-vnesli-zakonoproekt-pro-pidtrimku-ukraini-u-sferi-bezpeki-ta-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210987-u-senat-ssa-vnesli-zakonoproekt-pro-pidtrimku-ukraini-u-sferi-bezpeki-ta-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210987-u-senat-ssa-vnesli-zakonoproekt-pro-pidtrimku-ukraini-u-sferi-bezpeki-ta-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210987-u-senat-ssa-vnesli-zakonoproekt-pro-pidtrimku-ukraini-u-sferi-bezpeki-ta-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210678-ukraina-vimagatime-vid-iranu-prodovziti-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210678-ukraina-vimagatime-vid-iranu-prodovziti-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210678-ukraina-vimagatime-vid-iranu-prodovziti-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210678-ukraina-vimagatime-vid-iranu-prodovziti-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau-enin.html


 

На засіданні Ради президентів України і 

Литви обговорили реформи і ситуацію на 

Донбасі 

На засіданні Ради президентів України і Литви 

делегації двох країн обговорили питання 

реформ, ситуацію на Донбасі, а також 

європейські та євроінтеграційні прагнення 

України.

 

 

Оборона Британії-2030: протистояти Росії, 

зміцнювати Україну 

У Лондоні представили новий стратегічний 

документ. 

 

 

Суд виправдав Пашинського 

Васильківський міськрайонний суд Київської 

області ухвалив виправдальний вирок щодо 

колишнього народного депутата Сергія 
Пашинського у справі щодо вогнепального 

поранення громадянина В'ячеслава Хімікуса. 

 

Київ із 20 березня запроваджує суворий 

карантин 

У Києві з 00.00 20 березня запроваджують 

суворі карантинні обмеження - зачиняють 

заклади культури: кінотеатри, театри, музеї. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210989-na-zasidanni-radi-prezidentiv-ukraini-i-litvi-obgovorili-reformi-i-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210989-na-zasidanni-radi-prezidentiv-ukraini-i-litvi-obgovorili-reformi-i-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210989-na-zasidanni-radi-prezidentiv-ukraini-i-litvi-obgovorili-reformi-i-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210989-na-zasidanni-radi-prezidentiv-ukraini-i-litvi-obgovorili-reformi-i-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210644-oborona-britanii2030-protistoati-rosii-zmicnuvati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210644-oborona-britanii2030-protistoati-rosii-zmicnuvati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210979-sud-vipravdav-pasinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210979-sud-vipravdav-pasinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3210587-kiiv-iz-20-berezna-zaprovadzue-suvori-karantinni-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3210587-kiiv-iz-20-berezna-zaprovadzue-suvori-karantinni-obmezenna.html


 

Переведення годинників: Кабмін може 

ухвалити постанову 

Верховна Рада не встигне до кінця березня 
ухвалити закон про обчислення часу через 

тривалий розгляд поправок до законопроєкту. 

 

Окупанти шість разів порушили «тишу», 

загинув український військовий 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 

18 березня шість разів порушили режим 
припинення вогню. Внаслідок ворожого 

обстрілу один український захисник загинув.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Волкер: Адміністрація США має намір 

провести телефонну розмову Байдена і 

Зеленського 

Колишній спеціальний представник США в 
переговорах по Україні Курт Волкер вважає, 

що телефонна розмова президентів США і 

України Джо Байдена і Володимира 

Зеленського невдовзі відбудеться. 

 

Україна в ОБСЄ розкритикувала заяви 

Росії про «народи Криму та Донбасу» 

На засіданні Постійної ради ОБСЄ місія 

України жорстко розкритикувала заяви 

російської делегації про нібито існування 

окремих «народу Криму» та «народу Донбасу».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210733-perevedenna-godinnikiv-kabmin-moze-uhvaliti-postanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210733-perevedenna-godinnikiv-kabmin-moze-uhvaliti-postanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210983-okupanti-sist-raziv-porusili-tisu-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210983-okupanti-sist-raziv-porusili-tisu-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211016-volker-administracia-ssa-mae-namir-provesti-telefonnu-rozmovu-bajdena-i-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211016-volker-administracia-ssa-mae-namir-provesti-telefonnu-rozmovu-bajdena-i-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211016-volker-administracia-ssa-mae-namir-provesti-telefonnu-rozmovu-bajdena-i-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211016-volker-administracia-ssa-mae-namir-provesti-telefonnu-rozmovu-bajdena-i-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210926-ukraina-v-obse-rozkritikuvala-zaavi-rosii-pro-narodi-krimu-ta-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210926-ukraina-v-obse-rozkritikuvala-zaavi-rosii-pro-narodi-krimu-ta-donbasu.html


 

Сім років окупації Криму: країни G7 

виступили із заявою 

Міністри закордонних справ країн «Великої 
сімки» заявили про рішучу підтримку 

суверенітету, територіальної цілісності та 

незалежності України з нагоди сьомої річниці 

спроби анексії Криму Росією.

 

 

Зеленський і Науседа підписали декларацію 

про європейську перспективу України ФОТО  

Президенти України та Литви Володимир 
Зеленський і Гітанас Науседа підписали 

Спільну декларацію щодо європейської 

перспективи України. 

 

У Кремлі відреагували на слова Байдена 

про Путіна-вбивцю 

Президент Росії Володимир Путін побажав 

здоров'я своєму американському колезі у 
відповідь на слова Байдена про те, що він 

вважає російського президента вбивцею.

 

 

Штати розшукують росіянина Килимника, 

пов’язаного із ФСБ та Деркачем 

Сполучені Штати Америки розшукують 
Костянтина Килимника як агента впливу 

Москви за перешкоджання правосуддю, 

втручання в американські вибори та заподіяння 

шкоди зв’язкам між Києвом та Вашингтоном. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3210506-sim-rokiv-okupacii-krimu-kraini-g7-vistupili-iz-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3210506-sim-rokiv-okupacii-krimu-kraini-g7-vistupili-iz-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210841-prezidenti-ukraini-ta-litvi-pidpisali-spilnu-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210841-prezidenti-ukraini-ta-litvi-pidpisali-spilnu-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210762-u-kremli-vidreaguvali-na-slova-bajdena-pro-putinavbivcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210762-u-kremli-vidreaguvali-na-slova-bajdena-pro-putinavbivcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3211026-stati-rozsukuut-rosianina-kilimnika-povazanogo-iz-fsb-ta-derkacem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3211026-stati-rozsukuut-rosianina-kilimnika-povazanogo-iz-fsb-ta-derkacem.html


 

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти 

Венесуели 

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС про 
включення додаткових персон режиму Мадуро 

до переліку осіб та установ, на яких 

поширюються санкції Євросоюзу за 

порушення прав людини та демократичних 

свобод у Венесуелі.

 

 

Штати в ОБСЄ назвали неприйнятними 

спроби Росії виставити себе посередником 

на Донбасі 

Сполучені Штати не сприйматимуть спроб 

Росії дистанціюватися від конфлікту на 

Донбасі і виставити себе "посередником", 
оскільки саме РФ розпочала цей конфлікт та 

підживлює його. 

 

 

Інвестори називають «коренем зла» слабку 

судову систему в Україні – ЄБА 

Основною перешкодою для роботи інвесторів 

в Україні є неефективна робота судової 

системи.  

 

Україна хоче створити ефективний 

механізм взаємодії з АСЕАН – МЗС 

Україна налаштована на подальший розвиток 

взаємовигідного співробітництва з Індонезією 

та створення ефективного механізму взаємодії 
з Асоціацією держав Південно-Східної Азії 

(АСЕАН).

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210805-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210805-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-proti-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211035-stati-v-obse-nazvali-neprijnatnimi-sprobi-rosii-vistaviti-sebe-poserednikom-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211035-stati-v-obse-nazvali-neprijnatnimi-sprobi-rosii-vistaviti-sebe-poserednikom-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211035-stati-v-obse-nazvali-neprijnatnimi-sprobi-rosii-vistaviti-sebe-poserednikom-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211035-stati-v-obse-nazvali-neprijnatnimi-sprobi-rosii-vistaviti-sebe-poserednikom-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3210798-investori-nazivaut-korenem-zla-slabku-sudovu-sistemu-v-ukraini-eba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3210798-investori-nazivaut-korenem-zla-slabku-sudovu-sistemu-v-ukraini-eba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210593-ukraina-hoce-stvoriti-efektivnij-mehanizm-vzaemodii-z-asean-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210593-ukraina-hoce-stvoriti-efektivnij-mehanizm-vzaemodii-z-asean-mzs.html


КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ оновило карантинні зони - Київ та 11 

областей «помаранчеві» СПИСОК  

Міністерство охорони здоров'я оновило 
розподіл на карантинні зони. До помаранчевої 

зони епіднебезпеки віднесено 12 регіонів. 

 

Україна отримає вакцину Pfizer уже у квітні 

— МОЗ 

Першу партію вакцин від коронавірусу 

компанії Pfizer (США) Україна отримає вже в 

квітні. 

 

В Україні зафіксували понад 1,3 тисячі 

повторних заражень «короною» 

В Україні повторне захворювання на COVID-

19 після перенесеної хвороби підтверджено у 1 

360 осіб.

 

 

Молоді люди на 80% захищені від 

повторного зараження коронавірусом 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Люди віком 65 років та старше більше схильні 

до повторного інфікування коронавірусом у 
порівнянні з молоддю, яка на 80% захищена 

від цього. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210910-moz-onovilo-karantinni-zoni-kiiv-ta-11-oblastej-pomarancevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210910-moz-onovilo-karantinni-zoni-kiiv-ta-11-oblastej-pomarancevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210726-ukraina-otrimae-vakcinu-pfizer-uze-u-kvitni-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210726-ukraina-otrimae-vakcinu-pfizer-uze-u-kvitni-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210744-v-ukraini-zafiksuvali-ponad-13-tisaci-povtornih-zarazen-koronou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210744-v-ukraini-zafiksuvali-ponad-13-tisaci-povtornih-zarazen-koronou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210492-molodi-ludi-na-80-zahiseni-vid-povtornogo-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210492-molodi-ludi-na-80-zahiseni-vid-povtornogo-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210492-molodi-ludi-na-80-zahiseni-vid-povtornogo-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210492-molodi-ludi-na-80-zahiseni-vid-povtornogo-zarazenna-koronavirusom.html


 

Київське метро може ввести обмеження в 

години пік 

Під час суворих карантинних обмежень, які 
діятимуть у столиці з 20 березня, Київський 

метрополітен, як і весь громадський транспорт 

Києва, працюватиме у звичайному режимі.

 

 

В ООН розповіли, як погода впливає на 

поширення коронавірусу 

Коронавірус довше зберігає життєздатність за 
більш низьких температур, але динаміка його 

поширення пов'язана у першу чергу із 

запобіжними засобами, а не з 

метеорологічними чинниками.

 

УКРАЇНА 

 

Депутати ОПЗЖ планували взяти на поруки 

пропагандиста Дудкіна – джерело 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Народні депутати від фракції "Опозиційна 

платформа - За життя" за ініціативи депутата 

Іллі Ківи мали намір взяти прокремлівського 
пропагандиста Юрія Дудкіна на поруки під час 

розгляду апеляції, яку сьогодні мав розглянути 

Київський апеляційний суд. 

 

 

Депутатам місцевих та облрад практично 

заборонили голосувати в умовах конфлікту 

інтересів 

В Україні набула чинності майже повна 

заборона на голосування депутатів місцевих та 

обласних рад в умовах конфлікту інтересів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3210766-kiivske-metro-moze-vvesti-obmezenna-v-godini-pik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3210766-kiivske-metro-moze-vvesti-obmezenna-v-godini-pik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210396-v-oon-rozpovili-ak-pogoda-vplivae-na-posirenna-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210396-v-oon-rozpovili-ak-pogoda-vplivae-na-posirenna-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210999-deputati-opzz-planuvali-vzati-na-poruki-propagandista-dudkina-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210999-deputati-opzz-planuvali-vzati-na-poruki-propagandista-dudkina-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210999-deputati-opzz-planuvali-vzati-na-poruki-propagandista-dudkina-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210999-deputati-opzz-planuvali-vzati-na-poruki-propagandista-dudkina-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210536-deputatam-miscevih-ta-oblrad-prakticno-zaboronili-golosuvati-v-umovah-konfliktu-interesiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210536-deputatam-miscevih-ta-oblrad-prakticno-zaboronili-golosuvati-v-umovah-konfliktu-interesiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210536-deputatam-miscevih-ta-oblrad-prakticno-zaboronili-golosuvati-v-umovah-konfliktu-interesiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210536-deputatam-miscevih-ta-oblrad-prakticno-zaboronili-golosuvati-v-umovah-konfliktu-interesiv.html


 

Фінансування партій: у НАЗК кажуть, що 

новий законопроєкт закриє фіктивні 

витрати 

Нацагентство з питань запобігання корупції 

пов'язує намір депутатів позбавити агентство 

права встановлювати фіктивність правочинів 

політичних партій у законопроєкті №5253 із 

результативністю своєї роботи. 

 

Гусєв розповів про проблеми реформування 

Укроборонпрому 

Україні важливо прискорювати реформування 

оборонно-промислового комплексу (ОПК), яке 
багато в чому залежить від ухвалення 

Верховною Радою законопроєкту №3822 у 

другому читанні.

 

 

Литвин йде з наглядової ради університету 

Шевченка після програшу на виборах 

ректора 

Голова наглядової ради Київського 
національного університету імені Тараса 

Шевченка Володимир Литвин складає 

повноваження після поразки на виборах 

ректора.

 

 

Під офісом СММ ОБСЄ у Києві проходить 

акція «Крим - це Україна» 

Активісти ГО "Ардіс" 18 березня проводять під 
офісом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 

акцію "Крим - це Україна", аби нагадати про 

злочинні дії Російської Федерації щодо 

окупації Криму.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210568-finansuvanna-partij-u-nazk-kazut-so-novij-zakonoproekt-zakrie-fiktivni-vitrati.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Припинення поставок із РФ не призведе до 

дефіциту пального – Укртатнафта 

Припинення з 1 квітня 2021 року постачання 
російських нафтопродуктів, про яке 

повідомила група компаній-імпортерів, не 

призведе до дефіциту пального. 

 

 

Зростання ВВП в Україні очікується на 

рівні 5,3% - Dragon Capital 

За прогнозами інвестиційної компанії Dragon 

Capital, зростання валового внутрішнього 

продукту в поточному році становитиме 5,3%.

 

 

Шмигаль запропонував відкрити в Україні 

бюро німецького регіону Північний Рейн-

Вестфалія 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував 

прем’єр-міністру федеральної землі Північний 
Рейн-Вестфалія Арміну Лашету розглянути 

питання про відкриття бюро цього німецького 

регіону в Україні. 

 

У законопроєктах про євробляхи концепцію 

розмитнення не змінять – Гетманцев 

Концепція щодо умов пільгового розмитнення 
автомобілів на єврономерах при підготовці 

відповідних законопроєктів до другого читання 

не змінюватиметься. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3210882-pripinenna-postavok-iz-rf-ne-prizvede-do-deficitu-palnogo-ukrtatnafta.html
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Діджиталізація: Україна та Німеччина 

підписали меморандум 

Україна та Німеччина підписали Меморандум 
про взаєморозуміння стосовно налагодження 

партнерства у сфері діджиталізації.

 

 

Україна і Литва домовилися координувати 

політику стосовно Білоруської АЕС 

Президенти Литви і України домовилися 

координувати політику в галузі енергетики, 

особливо щодо Білоруської атомної 

електростанції.

 

 

Мінцифри у квітні планує запустити 

послуги автоматичної реєстрації ФОПів 

Міністерство цифрової трансформації у квітні 
планує запустити послуги автоматичної 

реєстрації фізосіб-підприємців на порталі 

"Дія". 

 

В Україні рівень безробіття зріс майже до 

10% – Центр Разумкова ЗВІТ 

На тлі епідемії коронавірусу в Україні з 8,5% 

до 9,9% зріс рівень безробіття, а також 

відбулось падіння реальних доходів українців.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

До затриманого в окупованому Криму 

журналіста не пустили адвоката 

До затриманого в Криму журналіста 
Владислава Єсипенка не пускають незалежних 

адвокатів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

В Україні оголосили підозру «військовому 

комісару» за призов кримчан до збройних 

сил РФ 

Прокуратура АРК оголосила підозру 

«військовому комісару» за незаконний призов 

кримчан служити в збройних силах РФ. 

 

 

На Рабіновича завели справу за «мовну» 

карту України без Криму 

Стосовно народного депутата України від 

партії "Опозиційна платформа - За життя" 
Вадима Рабіновича відкрито кримінальне 

провадження через публікацію в соцмережах 

"мовної" карти України без Криму, з 

позначками "ЛНР" і "ДНР".

 

 

Верховний Суд назвав дату розгляду позову 

стосовно відсторонення Тупицького 

Касаційний адмінсуд у складі Верховного 

Суду призначив на 13 квітня розгляд справи 

щодо оскарження Указу Президента про 
відсторонення від посади судді 

Конституційного суду Олександра Тупицького. 
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Дружини Медведчука і Козака оскаржують 

санкції у Верховному Суді 

До Касаційного адмінсуду у складі Верховного 
Суду надійшли нові позови щодо оскарження 

Указу Президента від 19 лютого про 

застосування санкцій.  

 

Відсторонили директора запорізької лікарні, 

де сталася смертельна пожежа 

Депутати Запорізької облради проголосували 

за проведення службового розслідування 
стосовно директора КНП “Запорізька обласна 

інфекційна лікарня” Володимира Шинкаренка.

 

 

Вбивство семирічної дівчинки на 

Херсонщині: поліція з’ясувала нові 

подробиці про підозрюваного 

В історії пошукових запитів на комп'ютері 
підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 

семирічної дівчинки на Херсонщині виявили 

численні перегляди сайтів із дитячою 

порнографією.  

 

Акаунти двох «юних блогерів» у соцмережі 

LIKEE заблокували 

Акаунти 8-річної дівчинки та 13-літнього 

підлітка у соціальній мережі LIKEE 

заблоковано.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210852-druzini-medvedcuka-i-kozaka-oskarzuut-sankcii-u-verhovnomu-sudi.html
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СБУ заблокувала «call-центри», через які 

шахраї виманювали гроші у громадян ЄС 

Співробітники Служби безпеки України 
заблокували діяльність нелегальних «call-

центрів». Видаючи себе за «відомі брокерські 

компанії», зловмисники виманювали у 

громадян ЄС та СНД гроші – щоб «клієнти 

заробили на біржі».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Медична система в Україні вже не та, як рік 

тому – завдяки ковіду 

Хоча минулий рік видався найтяжчим для 
нашої медицини, але у підсумку є приводи не 

лише для критики, а й для похвали 

 

Що відбувається з вакциною AstraZeneca? 

Глобальні наслідки від тимчасової відмови від 

неї в деяких країнах – уже не за горами

 

 

Незаконно отриману субсидію доведеться 

повернути 

Верифікація державних виплат показала, що 
правомірність їх отримання у 2,5 млн випадків 

потребує глибшої перевірки 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3210616-sbu-zablokuvala-callcentri-cerez-aki-sahrai-vimanuvali-grosi-u-gromadan-es.html
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Ринок пального в Україні заспокоївся. Чи 

надовго? 

Аналізуємо фактори, які можуть суттєво 
вплинути на вартість бензину, дизпалива й 

автогазу

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Загибель журавлів: поліція патрулюватиме 

заповідник «Асканія Нова» 

Поліція посилила заходи з попередження 
загибелі птахів у заповіднику «Асканія Нова» - 

відсьогодні екіпаж групи реагування 

здійснюватиме об’їзд земель, прилеглих до 

меж заповідника. 

 

Ліну Костенко хочуть висунути на 

Нобелівську премію 

Комітет Верховної Ради України з питань 
гуманітарної та інформаційної політики 

підтримує для номінації на Нобелівську 

премію з літератури у 2022 році українську 

поетесу Ліну Костенко. 

 

 

Для отримання водійських прав із квітня 

вводять нові тести 

Майбутні водії вже у квітні складатимуть 

теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за 

новими екзаменаційними білетами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3210895-rinok-palnogo-v-ukraini-zaspokoivsa-ci-nadovgo.html
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«Активні парки – локації здорової 

України»: на Донеччині у квітні стартує 

пілотний проєкт 

У чотирьох містах Донеччини пілотний проєкт 

«Активні парки – локації здорової України», 

ініційований Президентом Володимиром 

Зеленським, стартує вже у квітні. 

 

Застосування пестицидів та отрут: навколо 

заповідників пропонують створити «буферні 

зони» 

Широке використання біологічних препаратів 
для боротьби з гризунами, тобто, безпечної 

отрути, у природоохоронних зонах може 

допомогти у захисті

 

 

Киянин через «Дію» розібрався з 

неіснуючим боргом у 775 тисяч 

Мобільний застосунок Дія допоміг киянину 

дізнатися та виправити помилково 

нарахований борг майже у 775 тис. грн.

 

 

 

Інтерсіті+ з Києва до Славського стане 

«Бойківським експресом» 

Укрзалізниця продовжила курсування 

швидкісного поїзда Інтерсіті+ з Києва до 
курортного Славського на Львівщині на 

травневі свята й літо, перетворивши його з 

«Лижного експресу» на «Бойківський 

експрес».

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3210674-aktivni-parki-lokacii-zdorovoi-ukraini-na-doneccini-u-kvitni-startue-pilotnij-proekt.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210907-zastosuvanna-pesticidiv-ta-otrut-navkolo-zapovidnikiv-proponuut-stvoriti-buferni-zoni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3210519-kianin-cerez-diu-rozibravsa-z-neisnuucim-borgom-u-775-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3210519-kianin-cerez-diu-rozibravsa-z-neisnuucim-borgom-u-775-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210556-intersiti-z-kieva-do-slavskogo-stane-bojkivskim-ekspresom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210556-intersiti-z-kieva-do-slavskogo-stane-bojkivskim-ekspresom.html


 

Держтуризм створить пошуковий ресурс 

для дослідження родоводу – Олеськів 

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) 
працює над розробленням пошукового ресурсу 

для дослідження родоводу в межах програми, 

спрямованої на розвиток генеалогічного 

туризму в Україні.

 

«Живі афіші» запрошували на цілодобовий 

марафон у Львівському театрі 

Актори Першого театру у Львові грали у 

віконних вітринах. Таким чином запрошували 

глядачів на цілодобовий театральний марафон, 
який присвятять 100-річчю з дня відкриття 

театру.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210995-derzturizm-stvorit-posukovij-resurs-dla-doslidzenna-rodovodu-oleskiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210995-derzturizm-stvorit-posukovij-resurs-dla-doslidzenna-rodovodu-oleskiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3210455-zivi-afisi-zaprosuvali-na-cilodobovij-marafon-u-lvivskomu-teatri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3210455-zivi-afisi-zaprosuvali-na-cilodobovij-marafon-u-lvivskomu-teatri.html

