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ТОП 

 

Янукович, Азаров, Табачник і не тільки: 

Радбез запровадив санкції 

Рада національної безпеки і оборони ввела 

санкції проти Віктора Януковича, Миколи 

Азарова, Дмитра Табачника та низки інших 

осіб. 

 

Співпраця між Україною і ФРН не 

обмежується лише економікою - Меркель 

Німеччина продовжує залишатися відданою 
територіальній цілісності України та відкидає 

спробу анексії Росією українського Криму. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211833-anukovic-azarov-tabacnik-i-ne-tilki-radbez-zaprovadiv-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211833-anukovic-azarov-tabacnik-i-ne-tilki-radbez-zaprovadiv-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211429-spivpraca-miz-ukrainou-i-frn-ne-obmezuetsa-lise-ekonomikou-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211429-spivpraca-miz-ukrainou-i-frn-ne-obmezuetsa-lise-ekonomikou-merkel.html


 

РНБО ввела санкції проти 19 компаній у 

сфері надрокористування 

Рада національної безпеки і оборони України 
запровадила санкції щодо 19 компаній у сфері 

надрокористування. 

 

 

План бюджету-2020 за доходами 

перевиконаний на 54 мільярди – Мінфін 
ЗВІТ  

За уточненими даними, торік до Державного 

бюджету України надійшло 1 076 млрд грн 

доходів. Це на 54 млрд грн більше, ніж 

планувалося після квітневого перегляду 

Основного фінансового документа.

 

 

Апеляційний суд скасував рішення про 

заборону книги Кіпіані 

Київський апеляційний суд скасував рішення 

Дарницького районного суду Києва про 
заборону поширення книги журналіста 

Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". 

 

 

Автор проєкту «Вата-шоу» став секретарем 

Полтавської міськради 

Депутати Полтавської міської ради одностайно 

обрали секретарем представника партії 

"Європейська солідарність" Андрія Карпова, 
також відомого як автора сатиричного "Вата-

шоу" Андрій Полтава. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211829-rnbo-vvela-sankcii-proti-19-kompanij-u-sferi-nadrokoristuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211829-rnbo-vvela-sankcii-proti-19-kompanij-u-sferi-nadrokoristuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211768-plan-budzetu2020-za-dohodami-perevikonanij-na-54-milardi-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211768-plan-budzetu2020-za-dohodami-perevikonanij-na-54-milardi-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211768-plan-budzetu2020-za-dohodami-perevikonanij-na-54-milardi-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211768-plan-budzetu2020-za-dohodami-perevikonanij-na-54-milardi-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3211482-apelacijnij-sud-skasuvav-risenna-pro-zaboronu-knigi-kipiani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3211482-apelacijnij-sud-skasuvav-risenna-pro-zaboronu-knigi-kipiani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3211597-avtor-proektu-vatasou-stav-sekretarem-poltavskoi-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3211597-avtor-proektu-vatasou-stav-sekretarem-poltavskoi-miskradi.html


 

Рада звільнила виробників вакцин від 

відповідальності за можливі ризики 

Верховна Рада ухвалила закон, за яким 
виробники вакцин звільняються від 

відповідальності за можливі ризики вакцинації.

 

 

МОЗ оновило карантинні зони, Київ - 

«червоний» ТАБЛИЦЯ  

Міністерство охорони здоров'я оновило поділ 

на карантинні зони.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Шмигаль обговорив зі Штайнмаєром 

«Східне партнерство» 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під 

час зустрічі з Федеральним Президентом 
Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром 

обговорив поглиблення співпраці у межах 

«Східного партнерства». 

 

Україна сподівається на підтримку 

Німеччини у вступі до НАТО і Євросоюзу - 

Шмигаль 

Україна прагне вступити до ЄС та НАТО і 
сподівається на підтримку Німеччини у цих 

питаннях.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211619-rada-zvilnila-virobnikiv-vakcin-vid-vidpovidalnosti-za-mozlivi-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211619-rada-zvilnila-virobnikiv-vakcin-vid-vidpovidalnosti-za-mozlivi-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3211343-moz-onovilo-karantinni-zoni-kiiv-cervonij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3211343-moz-onovilo-karantinni-zoni-kiiv-cervonij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211849-smigal-obgovoriv-zi-stajnmaerom-shidne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211849-smigal-obgovoriv-zi-stajnmaerom-shidne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211576-ukraina-spodivaetsa-na-pidtrimku-nimeccini-u-vstupi-do-nato-i-evrosouzu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211576-ukraina-spodivaetsa-na-pidtrimku-nimeccini-u-vstupi-do-nato-i-evrosouzu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211576-ukraina-spodivaetsa-na-pidtrimku-nimeccini-u-vstupi-do-nato-i-evrosouzu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211576-ukraina-spodivaetsa-na-pidtrimku-nimeccini-u-vstupi-do-nato-i-evrosouzu-smigal.html


 

Таран: Для України є цінним досвід 

швидкого набуття членства Литви в НАТО 

Міністр оборони України Андрій Таран 
заявляє, що досвід швидкого руху Литви до 

набуття членства у НАТО є цінним і 

прикладним. 

 

 

Підписана Зеленським та Науседою 

декларація є кроком до визнання 

європерспективи України – ОП 

Підписана у Києві Спільна декларація 
Президентів України та Литви є першим 

кроком до визнання Європейським Союзом 

перспективи членства України, заявляє 

заступник керівника Офісу глави Української 

держави Ігор Жовква. 

 

У відносинах з Китаєм Україні потрібно 

враховувати низку чинників – експерт 

У відносинах з Китаєм Україні потрібно 

враховувати низку чинників, зокрема той, що 

Китай публічно не засуджує російську агресію.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Тестування на антитіла для COVID-

вакцинації не потрібне – Степанов 

Тестування на антитіла від коронавірусної 
хвороби з метою коригування вакцинальної 

кампанії не потрібне. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211723-taran-dla-ukraini-e-cinnim-dosvid-svidkogo-nabutta-clenstva-litvi-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211723-taran-dla-ukraini-e-cinnim-dosvid-svidkogo-nabutta-clenstva-litvi-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211395-pidpisana-zelenskim-ta-nausedou-deklaracia-e-krokom-do-viznanna-evroperspektivi-ukraini-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211395-pidpisana-zelenskim-ta-nausedou-deklaracia-e-krokom-do-viznanna-evroperspektivi-ukraini-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211395-pidpisana-zelenskim-ta-nausedou-deklaracia-e-krokom-do-viznanna-evroperspektivi-ukraini-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211395-pidpisana-zelenskim-ta-nausedou-deklaracia-e-krokom-do-viznanna-evroperspektivi-ukraini-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211246-u-vidnosinah-z-kitaem-ukraini-potribno-vrahovuvati-nizku-cinnikiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211246-u-vidnosinah-z-kitaem-ukraini-potribno-vrahovuvati-nizku-cinnikiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211340-testuvanna-na-antitila-dla-covidvakcinacii-ne-potribne-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211340-testuvanna-na-antitila-dla-covidvakcinacii-ne-potribne-stepanov.html


 

МОЗ оновило карантинний список — у 

«червоній» зоні 44 країни 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 
оновлений перелік країн червоної та зеленої 

зон за рівнем поширення COVID-19.

 

 

Київ запроваджує суворий карантин. 

Інфографіка 

зв’язку із погіршенням ситуації із 
захворюваністю на коронавірус у столиці 
комісія із надзвичайних ситуацій міста 
Києва ухвалила рішення про запровадження 
суворих карантинних обмежень з 20 березня 
до 9 квітня.

 

 

У Мінфіні доповіли, куди пішли гроші 

«ковідного» фонду 

Із розподілених урядом через Фонд боротьби з 

COVID-19 78 млрд грн торік фактично 

використали 67 млрд грн.

 

 

Сомнолог радить обстежуватися при 

хропінні, аби убезпечитися від COVID-19 

Порушення здорового сну є головним 
чинником зниження імунітету проти вірусних 

інфекцій, зокрема, COVID-19.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211553-moz-onovilo-karantinnij-spisok-u-cervonij-zoni-44-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211553-moz-onovilo-karantinnij-spisok-u-cervonij-zoni-44-kraini.html
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_z_20_bereznya_do_9_kvitnya_kiv_zaprovadzhuye_suvori_karantinni_obmezhennya/
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_z_20_bereznya_do_9_kvitnya_kiv_zaprovadzhuye_suvori_karantinni_obmezhennya/
https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_z_20_bereznya_do_9_kvitnya_kiv_zaprovadzhuye_suvori_karantinni_obmezhennya/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211784-u-minfini-dopovili-kudi-pisli-grosi-kovidnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211784-u-minfini-dopovili-kudi-pisli-grosi-kovidnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211766-somnolog-radit-obstezuvatisa-pri-hropinni-abi-ubezpecitisa-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3211766-somnolog-radit-obstezuvatisa-pri-hropinni-abi-ubezpecitisa-vid-covid19.html


УКРАЇНА 

 

Загроза нацбезпеці: РНБО доручила 

проаналізувати всі укази Януковича 

Рада національної безпеки та оборони 
доручила органам влади проаналізувати укази 

експрезидента Віктора Януковича на предмет 

наявності у них загроз нацбезпеці. 

 

Парламент скасував пленарні засідання у 

березні, наступне – 13 квітня 

Верховна Рада ухвалила постанову «Про 

внесення змін до календарного плану 
проведення п'ятої сесії Верховної Ради України 

дев'ятого скликання», якою скасувала тиждень 

роботи у пленарному режимі з 29 березня по 2 

квітня. 

 

Зеленський хоче, аби реформи в Україні не 

були символічними 

Від реалізації реформ в Україні людям та 

бізнесу має бути краще. 

 

Федоров увійшов до складу РНБО 

Президент України Володимир Зеленський 

увів до складу Ради національної безпеки і 
оборони віцепрем’єр-міністра — міністра 

цифрової трансформації Михайла Федорова. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211863-zagroza-nacbezpeci-rnbo-dorucila-proanalizuvati-vsi-ukazi-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211863-zagroza-nacbezpeci-rnbo-dorucila-proanalizuvati-vsi-ukazi-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211510-parlament-skasuvav-plenarni-zasidanna-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211510-parlament-skasuvav-plenarni-zasidanna-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211654-zelenskij-hoce-abi-reformi-v-ukraini-ne-buli-simvolicnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211654-zelenskij-hoce-abi-reformi-v-ukraini-ne-buli-simvolicnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211612-fedorov-uvijsov-do-skladu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211612-fedorov-uvijsov-do-skladu-rnbo.html


 

Призначення директорів НАБУ і ДБР: 

Конституційний суд отримав звернення 

Ради 

До Конституційного Суду надійшло звернення 

Верховної Ради про надання висновку щодо 

конституційності законопроєкту, яким 

пропонується внести

  

 

Нацрада реформ підтримала ідею 

автоматизації розмитнення авто - 

Саакашвілі 

Національна рада реформ підтримала ідею 
запровадження в Україні автоматичного 

розмитнення авто для уникнення корупції.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Президент Литви закликає Україну не 

купувати електроенергію з АЕС Білорусі 

Президент Литви Гітанас Науседа закликає 

Україну не купувати електроенергію з АЕС 

Білорусі. 

 

 

Шмигаль пропонує Німеччині обмін 

досвідом у сфері кібербезпеки 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

пропонує Німеччині обмін досвідом у сфері 

кібербезпеки, оскільки Україна постійно 

протистоїть кібератакам з боку Російської 

Федерації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211702-priznacenna-direktoriv-nabu-i-dbr-konstitucijnij-sud-otrimav-zvernenna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211702-priznacenna-direktoriv-nabu-i-dbr-konstitucijnij-sud-otrimav-zvernenna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211702-priznacenna-direktoriv-nabu-i-dbr-konstitucijnij-sud-otrimav-zvernenna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211702-priznacenna-direktoriv-nabu-i-dbr-konstitucijnij-sud-otrimav-zvernenna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211786-nacrada-reform-pidtrimala-ideu-avtomatizacii-rozmitnenna-avto-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211786-nacrada-reform-pidtrimala-ideu-avtomatizacii-rozmitnenna-avto-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211786-nacrada-reform-pidtrimala-ideu-avtomatizacii-rozmitnenna-avto-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211786-nacrada-reform-pidtrimala-ideu-avtomatizacii-rozmitnenna-avto-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211373-prezident-litvi-zaklikae-ukrainu-ne-kupuvati-elektroenergiu-z-aes-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211373-prezident-litvi-zaklikae-ukrainu-ne-kupuvati-elektroenergiu-z-aes-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211319-smigal-proponue-nimeccini-obmin-dosvidom-u-sferi-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3211319-smigal-proponue-nimeccini-obmin-dosvidom-u-sferi-kiberbezpeki.html


 

Green Deal спонукає Нафтогаз опановувати 

«зелену» генерацію – Коболєв 

Green Deal спонукає НАК "Нафтогаз України" 
змінюватися та додавати до свого активу 

"зелену" генерацію.

 

 

В Японії не розуміють пільг для ввезення в 

Україну «євроблях» – посол Корсунський 

Японські автовиробники не розуміють, чому в 

Україні створюють пільгові умови для 
екологічно шкідливих для довкілля вживаних 

автівок, а не сучасних

 

 

Уряд планує за підтримки Німеччини 

запустити «пілоти» із трансформації 

вугільних регіонів 

Уряд України планує за підтримки Німеччини 

розпочати щонайменше два пілотні проекти з 
трансформації вугільних регіонів вже цього 

року. 

 

 

Донецькоблгаз можуть позбавити ліцензії 

чи націоналізувати - «тарифна» комісія 

Нацкомісія, що здійснює регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг за 

тиждень завершує перевірки ПАТ 

"Донецькоблгаз", яке на початку

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211733-green-deal-sponukae-naftogaz-opanovuvati-zelenu-generaciu-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211733-green-deal-sponukae-naftogaz-opanovuvati-zelenu-generaciu-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211735-v-aponii-ne-rozumiut-pilg-dla-vvezenna-v-ukrainu-evroblah-posol-korsunskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211735-v-aponii-ne-rozumiut-pilg-dla-vvezenna-v-ukrainu-evroblah-posol-korsunskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3211773-urad-planue-za-pidtrimki-nimeccini-zapustiti-piloti-iz-transformacii-vugilnih-regioniv.html
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Стартапери за допомогою криптоактивів 

залучили в Україну $171 мільйон інвестицій 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Ініціативи зі збору коштів за допомогою 
криптоактивів допомогли молодим 

українським компаніям залучити в Україну 171 

мільйон доларів інвестицій.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ФСБ оголосила заарештованого в Криму 

журналіста Єсипенка «шпигуном» 

Заарештованого в тимчасово окупованому 

Криму українського журналіста Владислава 
Єсипенка звинуватили в шпигунстві на 

користь спецслужб України. 

 

 

Бачила сліди побоїв: дружина журналіста 

Єсипенка побоюється за його життя 

Дружина заарештованого в окупованому 

Криму українського журналіста Владислава 
Єсипенка Катерина побоюється за життя і 

здоров'я свого чоловіка. В опублікованому 

напередодні відео з його участю вона побачила 

сліди побоїв на його обличчі.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд відмовився визнати санкції проти 

«телеканалів Медведчука» порушенням 

прав громадян 

Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного суду відмовився визнати санкції 

відносно телеканалів порушенням прав 

громадян. 
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СБУ оголосила підозру пропагандисту, який 

закликав до розправ над учасниками АТО 

СБУ оголосила підозру проросійському 
пропагандисту після проведених обшуків у 

Івано-Франківську та в Києві.  

 

 

Одеський суд відмовився звільнити 

Стерненка із СІЗО 

Приморський райсуд Одеси залишив без 

задоволення скаргу захисту на утримання 

активіста Сергія Стерненка під вартою. 

 

 

Суд скасував рішення Київради про 

надання в оренду землі на Трухановому 

острові 

Північний апеляційний господарський суд 

скасував рішення Київради про надання в 

оренду землі на Трухановому острові.

 

 

СБУ ліквідувала «ботоферму», яку 

фінансували з Росії 

Кіберфахівці Служби безпеки України 
припинили роботу «ботоферми», яка 

фінансувалась з Росії. 
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Представник роду Габсбургів переконаний, 

що Україна має приєднатися до ЄС 

Онук австро-угорського імператора виступив з 

проукраїнською промовою 

 

Український посол прокоментував 

результати парламентських виборів у 

Нідерландах 

Посол України в Нідерландах Всеволод 
Ченцов відзначив, що між Україною та 

Нідерландами зберігається активна співпраця, 

уряд Нідерландів підтримує територіальну 

цілісність України.  

 

Судді пішли в атаку: які шанси в держави 

перемогти частину себе самої?  АНАЛІТИКА  

Третя влада чинить відчайдушний спротив 

усім спробам примусити її служити інтересам 

України, а не своїм власним. Схоже, без 

втручання Верховної Ради зрушень не буде

 

 

Відзначати премією лише письменників-

аксакалів – це із серії перетворення на 

зомбі-ленд - Оксана Луцишина, 

письменниця, лауреатка Шевченківської 

премії з літератури ІНТЕРВ'Ю 

Українська письменниця Оксана Луцишина 
цьогоріч отримала Шевченківську премію за 
роман “Іван і Феба”.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Мінреінтеграції ініціює переклад текстів 

кримськотатарською мовою у Вікіпедії 

У Мінреінтеграції обговорили початок роботи 
над наповненням та перекладом текстів 

онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» 

кримськотатарською мовою. 

 

Загиблі в «Асканії-Новій» птахи могли 

отруїтися контрабандними препаратами 

Депутати-аграрії Херсонської облради не 

виключають, що причиною загибелі птахів у 
заповіднику «Асканія-Нова» стало порушення 

технології внесення 

 

 

В Україні можуть з’явитися нові готелі 

міжнародних мереж – Держтуризм 

В Україні можуть розпочати роботу нові готелі 

міжнародних мереж упродовж наступних двох 

років.

 

 

Україна вперше офіційно візьме участь у 

потужному музичному фестивалі у 

Німеччині 

Вперше Україну представить офіційна 

делегація на цьогорічному Reeperbahn Festival 

у Гамбургу — українські музиканти 
виступлять перед міжнародною аудиторією, а 

також візьмуть 
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Тіктокер вчить працівників «Сільпо» 

української мови 

Мережа супермаркетів «Сільпо» розпочала 
онлайн-курс із вивчення української мови, аби 

допомогти своїм працівникам спілкуватися 

чистою державною.

 

У Карпатах вхурделило - снігопади 

засипали проїзди до високогірних сіл 

У Верховинському районі снігопади засипали 

проїзди до високогірних сіл. Гуцулам 

доводиться розчищати їх грейдером.

 

 

Корисні властивості равликів  ІНФОГРАФІКА  

Про корисні властивості равликів  відомо ще з 

давніх часів. В Стародавньому Єгипті і 

Вавилоні равлик вважався символом вічності і 
родючості, а колумбійці використовували його 

слиз для омолодження шкіри. 
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