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ТОП 

 

Разумков розповів про результати візиту до 

Брюсселя ВІДЕО 

Парламентська делегація України на чолі з 

Головою ВР Дмитром Разумковим під час 

візиту до Брюсселя відчула підтримку за 

ключовими напрямками відносин між 
Україною і ЄС, а також підтримку суверенітету 

і територіальної цілісності нашої країни. 

 

Реформа Конституційного суду: Венеційська 

комісія прокоментувала законопроєкт 

Венеційська комісія позитивно оцінює 
положення проєкту закону України про 

конституційну процедуру, що має забезпечити 

прогрес у процесі 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213187-razumkov-rozpoviv-pro-rezultati-vizitu-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213187-razumkov-rozpoviv-pro-rezultati-vizitu-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213167-reforma-konstitucijnogo-sudu-venecijska-komisia-prokomentuvala-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213167-reforma-konstitucijnogo-sudu-venecijska-komisia-prokomentuvala-zakonoproekt.html


 

Нарада у Зеленського: Київ та дві області 

мають найгіршу COVID-динаміку 

Київ, Вінницька та Івано-Франківська області 
нині мають найбільшу динаміку зростання 

кількості хворих на COVID-19. 

 

 

Я підтримую такі формулювання Джо 
Байдена щодо Путіна - Денис Шмигаль, 
прем'єр-міністр України (інтерв'ю газеті 
«Handelsblatt») 

- Пане Прем’єр-міністре, Президент США 
задав тон у міжнародній дипломатії, коли він 
назвав президента Росії Владіміра Путіна 
«вбивцею». Ви вважаєте це твердження 
правильним?

 

 

Кабмін вимагає реакції силовиків на погром 

біля Офісу Президента ЗАЯВА  

Кабмін засуджує неправомірні дії, які 

відбулись під Офісом Президента України 20 

березня, та очікує від МВС та СБУ надання їм 

відповідної правової оцінки. 

 

 

Кабмін рекомендує перевести на 

дистанційку держслужбовців у «червоному» 

Києві 

Кабінет Міністрів рекомендує міністерствам та 

іншим органам виконавчої влади, які 

розміщені на території міста Києва, перевести 
роботу максимальної кількості працівників на 

віддалений режим роботи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212919-narada-u-zelenskogo-kiiv-ta-dvi-oblasti-maut-najgirsu-coviddinamiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212919-narada-u-zelenskogo-kiiv-ta-dvi-oblasti-maut-najgirsu-coviddinamiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213078-denis-smigal-premerministr-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213078-denis-smigal-premerministr-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213078-denis-smigal-premerministr-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213078-denis-smigal-premerministr-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212750-kabmin-vimagae-reakcii-silovikiv-na-pogrom-bila-ofisu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212750-kabmin-vimagae-reakcii-silovikiv-na-pogrom-bila-ofisu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3212848-kabmin-rekomendue-perevesti-na-distancijku-pracivnikiv-u-cervonomu-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3212848-kabmin-rekomendue-perevesti-na-distancijku-pracivnikiv-u-cervonomu-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3212848-kabmin-rekomendue-perevesti-na-distancijku-pracivnikiv-u-cervonomu-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3212848-kabmin-rekomendue-perevesti-na-distancijku-pracivnikiv-u-cervonomu-kievi.html


 

У «червоному» Києві не зупинятимуть 

громадський транспорт 

Столиця не зупинятиме роботу громадського 
транспорту, проте він працюватиме з суворим 

дотриманням протиепідемічних норм.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна хоче вступити до ЄС у наступні 5-10 

років - Шмигаль 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 
Україна протягом наступних 5 - 10 років 

прагне стати членом Європейського Союзу. 

 

 

 

Разумков зустрівся із заступником 

Столтенберга в штаб-квартирі НАТО 

Україна розраховує на консенсус серед 

союзників та надання плану дій щодо членства 

в НАТО в найближчій перспективі. 

 

Зеленський - президенту ЄБРР: Україні 

потрібні інвестиції в інфраструктуру і 

сільське господарство 

Україна потребує інвестицій в інфраструктурні 

проєкти та сільське господарство 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3213017-u-cervonomu-kievi-ne-zupinatimut-gromadskij-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3213017-u-cervonomu-kievi-ne-zupinatimut-gromadskij-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212830-ukraina-hoce-vstupiti-do-evrosouzu-u-nastupni-510-rokiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212830-ukraina-hoce-vstupiti-do-evrosouzu-u-nastupni-510-rokiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212941-razumkov-zustrivsa-iz-zastupnikom-stoltenberga-v-stabkvartiri-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212941-razumkov-zustrivsa-iz-zastupnikom-stoltenberga-v-stabkvartiri-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213161-ukraina-potrebue-investicij-v-infrastrukturu-ta-silske-gospodarstvo-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213161-ukraina-potrebue-investicij-v-infrastrukturu-ta-silske-gospodarstvo-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213161-ukraina-potrebue-investicij-v-infrastrukturu-ta-silske-gospodarstvo-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213161-ukraina-potrebue-investicij-v-infrastrukturu-ta-silske-gospodarstvo-zelenskij.html


 

ДТП з українцями: у Польщі 

прокоментували повторну аварію на тій же 

ділянці 

У Підкарпатському воєводстві Польщі стан 

дорожнього покриття, інформаційні 

покажчики, освітлення та безпекова 

інфраструктура у місці, де 6 та 22 березня

  

 

У Берліні можуть відкрити українсько-

німецьку білінгвальну школу 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під 
час зустрічі з правлячим бургомістром Берліна 

Міхаелєм Мюллером, враховуючи чисельну 

українську

 

Єрмак обговорив з послами «Великої сімки» 

та ЄС ситуацію на Донбасі 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

обговорив з послами країн "Великої сімки" та 
послами Європейського Союзу в Україні 

безпекову ситуацію на Донбасі. 

 

 

В ООН закликають забезпечити доставку 

гумдопомоги на окупований Донбас 

Координаторка з гуманітарних питань 
Агентства ООН у справах біженців Оснат 

Лубрані закликає забезпечити доставку 

гуманітарної допомоги постраждалим 

унаслідок конфлікту на Донбасі.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213195-dtp-z-ukraincami-u-polsi-prokomentuvali-povtornu-avariu-na-tij-ze-dilanci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213195-dtp-z-ukraincami-u-polsi-prokomentuvali-povtornu-avariu-na-tij-ze-dilanci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213195-dtp-z-ukraincami-u-polsi-prokomentuvali-povtornu-avariu-na-tij-ze-dilanci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213195-dtp-z-ukraincami-u-polsi-prokomentuvali-povtornu-avariu-na-tij-ze-dilanci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3212956-u-berlini-mozut-vidkriti-ukrainskonimecku-bilingvalnu-skolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3212956-u-berlini-mozut-vidkriti-ukrainskonimecku-bilingvalnu-skolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213191-ermak-obgovoriv-z-poslami-velikoi-simki-ta-es-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213191-ermak-obgovoriv-z-poslami-velikoi-simki-ta-es-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3213099-v-oon-zaklikaut-zabezpeciti-dostavku-gumdopomogi-na-okupovanij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3213099-v-oon-zaklikaut-zabezpeciti-dostavku-gumdopomogi-na-okupovanij-donbas.html


КОРОНАВІРУС 

 

У столиці за добу - 349 випадків 

коронавірусу, 20 хворих померли 
ІНФОГ РАФІКА  

За минулу добу кількість киян, які захворіли на 
коронавірус, збільшилась на 349 осіб. Померли 

20 хворих. 

 

 

Вісім «червоних» зон і 11 «помаранчевих»: 

МОЗ оновило карантинний розподіл  
СПИСОК  

Міністерство охорони здоров'я оновило 
розподіл на карантинні зони, згідно з яким до 

червоної зони епіднебезпеки віднесено Київ та 

7 областей.

  

 

В Україні розпочинають роботу пункти 

вакцинації від COVID-19 

В Україні з 22 березня розпочинають роботу 

стаціонарні пункти щеплення та стартує 

другий етап вакцинальної кампанії, на початку 
якого проти коронавірусу щеплюватимуться 

сімейні лікарі.

 

 

Київська та Сумська області з 24 березня – у 

«червоній» зоні 

Комісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила 

встановити червоний рівень епідемічної 

небезпеки у Київській та Сумській областях із 

24 березня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3212697-u-stolici-za-dobu-349-vipadkiv-koronavirusu-20-osib-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3212697-u-stolici-za-dobu-349-vipadkiv-koronavirusu-20-osib-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3212697-u-stolici-za-dobu-349-vipadkiv-koronavirusu-20-osib-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3212697-u-stolici-za-dobu-349-vipadkiv-koronavirusu-20-osib-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212725-visim-cervonih-zon-i-11-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-rozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212725-visim-cervonih-zon-i-11-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-rozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212725-visim-cervonih-zon-i-11-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-rozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212725-visim-cervonih-zon-i-11-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-rozpodil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212630-v-ukraini-pocavsa-drugij-etap-vakcinacii-persimi-seplat-simejnih-likariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212630-v-ukraini-pocavsa-drugij-etap-vakcinacii-persimi-seplat-simejnih-likariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213137-kiivska-ta-sumska-oblasti-z-24-berezna-u-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213137-kiivska-ta-sumska-oblasti-z-24-berezna-u-cervonij-zoni.html


 

Хто і як хворіє на COVID: Ляшко розповів 

про ситуацію в різних вікових групах 

Вікова структура пацієнтів, які захворіли на 
COVID-19, упродовж пандемії залишається 

незмінною, до 80% усіх летальних випадків 

реєструється у віковій групі 60+. 

 

У лікарні Мечникова стверджують, що 20% 

хворих не виробляють антитіл до 

коронавірусу 

Щонайменше у 20% людей, які перехворіли 
коронавірусною інфекцією, не виробляються 

антитіла до коронавірусу.

 

 

Степанов розповів про «певні труднощі» з 

отриманням вакцин 

З отриманням вакцини виникають труднощі 

через нестачу потужностей фармвиробників.

 

 

Які лікарі робитимуть COVID-щеплення на 

«первинці» – роз’яснення ЦГЗ 

Пункти щеплення від COVID-19 
працюватимуть на базі центрів первинної 

медико-санітарної допомоги. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213133-hto-i-ak-hvorie-na-covid-lasko-rozpoviv-pro-situaciu-v-riznih-vikovih-grupah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213133-hto-i-ak-hvorie-na-covid-lasko-rozpoviv-pro-situaciu-v-riznih-vikovih-grupah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213021-u-likarni-mecnikova-stverdzuut-so-20-hvorih-ne-viroblaut-antitil-do-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213021-u-likarni-mecnikova-stverdzuut-so-20-hvorih-ne-viroblaut-antitil-do-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213021-u-likarni-mecnikova-stverdzuut-so-20-hvorih-ne-viroblaut-antitil-do-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213021-u-likarni-mecnikova-stverdzuut-so-20-hvorih-ne-viroblaut-antitil-do-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212636-stepanov-rozpoviv-pro-pevni-trudnosi-z-otrimannam-vakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212636-stepanov-rozpoviv-pro-pevni-trudnosi-z-otrimannam-vakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212826-aki-likari-robitimut-covidseplenna-na-pervinci-rozasnenna-cgz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212826-aki-likari-robitimut-covidseplenna-na-pervinci-rozasnenna-cgz.html


 

Українські вчені розповіли про небезпеку 

мутацій «британського» штаму 

Саме комбінація модифікованих штамів 
коронавірусу британського походження 

спричинила нинішню хвилю епідемії і є 

поясненням все частішого виявлення випадків 

повторного інфікування людей.

 

 

У Миколаєві вводять «карантинні» 

перепустки на транспорт 

У Миколаєві обмежують пасажирські 
перевезення в громадському транспорті та 

вводять перепустки у зв'язку з погіршенням 

протиепідемічної ситуації, повязаної з COVID-

19.

УКРАЇНА 

 

Законопроєкт «Про місцевий референдум» 

винесли на громадське обговорення 

Проєкт Закону "Про місцевий референдум" 

винесений на громадське обговорення. 

 

 

Зеленський хоче проводити деолігархізацію 

«широким фронтом» – Устенко 

Президент України Володимир Зеленський має 

на меті проводити деолігархізацію «широким 

фронтом», діючи в багатьох напрямках. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212716-ukrainski-vceni-rozpovili-pro-nebezpeku-mutacij-britanskogo-stamu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212716-ukrainski-vceni-rozpovili-pro-nebezpeku-mutacij-britanskogo-stamu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213037-u-mikolaevi-vvodat-karantinni-perepustki-na-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213037-u-mikolaevi-vvodat-karantinni-perepustki-na-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212976-zakonoproekt-pro-miscevij-referendum-vinesli-na-gromadske-obgovorenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212976-zakonoproekt-pro-miscevij-referendum-vinesli-na-gromadske-obgovorenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213125-zelenskij-hoce-provoditi-deoligarhizaciu-sirokim-frontom-ustenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213125-zelenskij-hoce-provoditi-deoligarhizaciu-sirokim-frontom-ustenko.html


 

Вітренко задекларував ₴11,8 мільйона 

доходу від процентів в Ощадбанку 

Виконуючий обов'язки міністра енергетики 
Юрій Вітренко задекларував 11,755 млн грн 

процентів від Ощадбанку. 

 

Уруський задекларував 1,4 мільйона доходів 

за 2020 рік 

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань 

стратегічних галузей промисловості Олег 
Уруський задекларував 1,405 млн грн доходів 

за 2020 рік.

 

 

Валюта у матері й ₴940 тисяч доходів: 

Шкарлет показав декларацію 

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет 

задекларував 940,4 тис. грн доходів за 2020 рік. 

 

На Майдані підприємці проводять акцію 

«Save ФОП» 

На столичному Майдані Незалежності 
проходить акція підприємців, які вимагають 

дати їм можливість працювати під час 

посилення карантинних заходів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212921-vitrenko-zadeklaruvav-118-miljona-dohodu-vid-procentiv-v-osadbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212921-vitrenko-zadeklaruvav-118-miljona-dohodu-vid-procentiv-v-osadbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213049-uruskij-zadeklaruvav-14-miljona-dohodiv-za-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213049-uruskij-zadeklaruvav-14-miljona-dohodiv-za-2020-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212982-valuta-u-materi-j-940-tisac-dohodiv-skarlet-pokazav-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3212982-valuta-u-materi-j-940-tisac-dohodiv-skarlet-pokazav-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212710-na-majdani-pidpriemci-provodat-akciu-save-fop.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212710-na-majdani-pidpriemci-provodat-akciu-save-fop.html


 

Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі 

морпіха 

Стало відоме ім'я загиблого 20 березня в 
районі проведення операції Об’єднаних сил у 

результаті обстрілу позицій мінометів 120 

калібру та

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський підписав закон про Бюро 

економічної безпеки 

Президент Володимир Зеленський підписав 
Закон «Про Бюро економічної безпеки 

України» № 1150-ІХ, який Верховна Рада 

ухвалила 28 січня 2021 року. 

 

Україна планує інвестувати у газосховища 

₴14 мільярдів - Шмигаль 

Україна планує інвестувати у розвиток 

газосховищ приблизно 14 млрд грн до 2030 

року. 

 

 

У Ахметова заявили, що аеропорт 

«Донецьк» ніколи не перебував у власності 

SCM 

Аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва, 

зруйнований у 2014 році проросійськими 
бойовиками, ніколи не перебував у власності 

або сфері інтересів компанії «SCM». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3212680-stalo-vidome-ima-zagiblogo-na-donbasi-morpiha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3212680-stalo-vidome-ima-zagiblogo-na-donbasi-morpiha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212853-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212853-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212929-ukraina-planue-investuvati-u-gazoshovisa-14-milardiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212929-ukraina-planue-investuvati-u-gazoshovisa-14-milardiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212694-u-ahmetova-zaavili-so-aeroport-doneck-nikoli-ne-perebuvav-u-vlasnosti-scm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212694-u-ahmetova-zaavili-so-aeroport-doneck-nikoli-ne-perebuvav-u-vlasnosti-scm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212694-u-ahmetova-zaavili-so-aeroport-doneck-nikoli-ne-perebuvav-u-vlasnosti-scm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212694-u-ahmetova-zaavili-so-aeroport-doneck-nikoli-ne-perebuvav-u-vlasnosti-scm.html


 

На Кіровоградщині корейська компанія 

інвестуватиме у сільське господарство 

Голова Кіровоградської облдержадміністрації 
Андрій Назаренко та директор «Поско 

Інтернешнл Україна» Санг Мін Пак підписали 

меморандум про взаєморозуміння між ОДА та 

Posco International Corporation. 

 

 

ЄБРР прокредитує «зелену» комерційну 

нерухомість в Україні 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) надає кредит $12,5 млн на розвиток 
екологічної нерухомості українській компанії 

Dragon Capital.

 

 

Герус розповів, скільки Україна 

імпортувала електроенергії з Росії та 

Білорусі 

Україна не має технічної залежності від 

імпорту електроенергії з Російської Федерації і 

Білорусі. 

 

Сховище ядерного палива: на ЧАЕС 

перевіряють заявку для отримання ліцензії 

Державна інспекція ядерного регулювання 
України розпочала перевірку заявки, поданої 

для отримання ліцензії на експлуатацію 

сховища

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3213015-na-kirovogradsini-korejska-kompania-investuvatime-u-silske-gospodarstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3213015-na-kirovogradsini-korejska-kompania-investuvatime-u-silske-gospodarstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212991-ebrr-prokreditue-zelenu-komercijnu-neruhomist-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212991-ebrr-prokreditue-zelenu-komercijnu-neruhomist-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212666-gerus-rozpoviv-skilki-ukraina-importuvala-elektroenergii-z-rosii-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212666-gerus-rozpoviv-skilki-ukraina-importuvala-elektroenergii-z-rosii-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212666-gerus-rozpoviv-skilki-ukraina-importuvala-elektroenergii-z-rosii-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212666-gerus-rozpoviv-skilki-ukraina-importuvala-elektroenergii-z-rosii-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213173-shovise-adernogo-paliva-na-caes-pereviraut-zaavku-dla-otrimanna-licenzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213173-shovise-adernogo-paliva-na-caes-pereviraut-zaavku-dla-otrimanna-licenzii.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

На окупованих територіях Криму і Донбасу 

незаконно утримують 376 осіб - Денісова 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова заявила, що на тимчасово 

окупованих територіях Криму і Донбасу 

незаконно утримуються 376 наших 

співвітчизників. 

 

Джапарова сподівається, що Управління 

ООН з прав людини долучиться до 

Кримської платформи 

Перша заступниця міністра закордонних справ 
Еміне Джапарова сподівається на активне 

долучення Управління Верховного комісара 

ООН з прав людини до підтримки завдань і 

цілей Кримської платформи. 

 

 

Сотні арештів та обшуки: правозахисник 

розповів про арешти в окупованому Криму 

В окупованому Криму порушуються права 

людини, тривають арешти та обшуки.

 

 

Куди скаржитися українцям, у яких 

забиратимуть землю в окупованому Криму 

У Офісі Омбудсмана радять громадянам 

звертатися щодо вилучення земділянок у 

Криму в осіб, які ними володіють на основі 
українського громадянства, до прокуратури 

АРК.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213135-na-okupovanih-teritoriah-krimu-i-donbasu-nezakonno-utrimuut-376-osib-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213135-na-okupovanih-teritoriah-krimu-i-donbasu-nezakonno-utrimuut-376-osib-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213087-dzaparova-spodivaetsa-so-upravlinna-oon-z-prav-ludini-dolucitsa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213087-dzaparova-spodivaetsa-so-upravlinna-oon-z-prav-ludini-dolucitsa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213087-dzaparova-spodivaetsa-so-upravlinna-oon-z-prav-ludini-dolucitsa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213087-dzaparova-spodivaetsa-so-upravlinna-oon-z-prav-ludini-dolucitsa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3212963-sotni-arestiv-ta-obsuki-pravozahisnik-rozpoviv-pro-aresti-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3212963-sotni-arestiv-ta-obsuki-pravozahisnik-rozpoviv-pro-aresti-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213185-kudi-skarzitisa-ukraincam-u-akih-zabiratimut-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213185-kudi-skarzitisa-ukraincam-u-akih-zabiratimut-zemlu-v-okupovanomu-krimu.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Польська поліція повідомила деталі ДТП з 

українським автобусом, що сталася вночі 

В автокатастрофу приблизно опівночі з неділі 
на понеділок в Підкарпатському воєводстві на 

півдні Польщі потрапив автобус українського 

перевізника Euroways з Києва, який здійснював 

пасажирський рейс за маршрутом Вроцлав-

Чернівці.  

 

 

Затриманому під ОП обиратимуть 

запобіжний захід 23 березня 

Печерський райсуд Києва на засіданні 23 
березня обиратиме запобіжний захід 

затриманому на акції під Офісом Президента 

Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (псевдо 

Влад Сорд). 

  

 

До суду пішла справа колаборанта, який 

допомагав окупантам у Криму 

До суду скеровано обвинувальний акт 

стосовно громадянина України, який сприяв 
окупантам у незаконних переслідуваннях 

кримчан.

 

 

На Луганщині дали 10 років тюрми 

бойовику, причетному до знущань над 

цивільними 

Новоайдарський районний суд за матеріалами 

контррозвідки СБУ засудив учасника 

терористичного угруповання «МДБ ЛНР», 
причетного до знущань над цивільним 

населенням, до 10 років позбавлення волі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212625-polska-policia-povidomila-detali-dtp-z-ukrainskim-avtobusom-so-stalasa-vnoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212625-polska-policia-povidomila-detali-dtp-z-ukrainskim-avtobusom-so-stalasa-vnoci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213079-zatrimanomu-pid-op-oberut-zapobiznij-zahid-23-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213079-zatrimanomu-pid-op-oberut-zapobiznij-zahid-23-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213073-do-sudu-pisla-sprava-kolaboranta-akij-dopomagav-okupantam-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213073-do-sudu-pisla-sprava-kolaboranta-akij-dopomagav-okupantam-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213006-na-lugansini-dali-10-rokiv-turmi-bojoviku-pricetnomu-do-znusan-nad-civilnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213006-na-lugansini-dali-10-rokiv-turmi-bojoviku-pricetnomu-do-znusan-nad-civilnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213006-na-lugansini-dali-10-rokiv-turmi-bojoviku-pricetnomu-do-znusan-nad-civilnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213006-na-lugansini-dali-10-rokiv-turmi-bojoviku-pricetnomu-do-znusan-nad-civilnimi.html


 

СБУ відкрила справу через незаконний в’їзд 

до Криму 23 російських артистів 

Головне управління Служби безпеки в АР 
Крим відкрило кримінальне провадження за 

фактом незаконного в’їзду до Криму 23 

російських артистів.

 

В Україні торік вчинили самогубство 123 

підлітки — МВС 

В Україні в минулому році вчинили 

самогубство 123 підлітки. 

 

На Житомирщині знайшли мертвим 17-

річного хлопця, якого шукали чотири доби 

У Радомишлі на Житомирщині знайшли тіло 

17-річного Івана Мисливого, пошуки якого 

тривали 4 доби.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як зареєструвати ФОП у сервісі “Дія” 

Десять хвилин на подання і дві доби на 

реєстрацію

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213117-sbu-vidkrila-spravu-cerez-nezakonnij-vizd-do-krimu-23-rosijskih-artistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213117-sbu-vidkrila-spravu-cerez-nezakonnij-vizd-do-krimu-23-rosijskih-artistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213177-v-ukraini-torik-vcinili-samogubstvo-123-pidlitki-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213177-v-ukraini-torik-vcinili-samogubstvo-123-pidlitki-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212952-na-zitomirsini-znajsli-mertvim-17ricnogo-hlopca-akogo-sukali-cotiri-dobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212952-na-zitomirsini-znajsli-mertvim-17ricnogo-hlopca-akogo-sukali-cotiri-dobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212720-ak-zareestruvati-fop-u-servisi-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212720-ak-zareestruvati-fop-u-servisi-dia.html


 

"Безхазяйний" пай: оформи або віддай 

Яка перспектива чекає на тих власників, хто 

вчасно не оформить своє право на земельний 

пай

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна в ніч проти 28 березня перейде на 

літній час 

У ніч проти неділі, 28 березня, в Україні 

відбудеться перехід на літній час. 

 

 

В «Асканії–Новій» знову повідомили про 

загибель червонокнижних птахів 

На Херсонщині продовжують гинути 

червонокнижні птахи - до поліції надійшло 
повідомлення про смерть ще 9 сірих журавлів 

та 3 огарів червоних. 

 

Шкільне харчування: для вчителів і батьків 

створять інформаційний портал 

В Україні планують запустити інформаційний 

портал щодо реформи системи шкільного 
харчування, який міститиме всю ключову 

інформацію, навчальні матеріали, підказки про 

реформу тощо. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212995-bezhazajnij-paj-oformi-abo-viddaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3212995-bezhazajnij-paj-oformi-abo-viddaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212839-ukraina-v-nic-proti-28-berezna-perejde-na-litnij-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212839-ukraina-v-nic-proti-28-berezna-perejde-na-litnij-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212881-v-askaniinovij-znovu-povidomili-pro-zagibel-cervonokniznih-ptahiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212881-v-askaniinovij-znovu-povidomili-pro-zagibel-cervonokniznih-ptahiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212874-reformuvanna-skilnogo-harcuvanna-v-op-anonsuvali-stvorenna-portalu-dla-osvitan-i-batkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3212874-reformuvanna-skilnogo-harcuvanna-v-op-anonsuvali-stvorenna-portalu-dla-osvitan-i-batkiv.html


 

Леся Українка, Alyona Alyona, Руслана: 

відомих українок "перетворили" на Барбі 

У Києві проходить виставка "Barbie: Пані 

України". 

 

 

Міжнародна премія Франка почала відбір 

номінантів 

Комітет Міжнародної премії імені Івана 

Франка у 2021 році сформував Раду експертів, 
яка протягом двох місяців оцінюватиме 

наукові роботи, подані на здобуття премії у 

2021 році. 

 

У Рівному зводять садок-вулик - фото 

У Рівному на вулиці Коновальця у рамках 
президентської програми «Велике 

будівництво» активно ведеться будівництво 

нового дитячого садка, який матиме вигляд 

бджолиних сот.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209780-lesa-ukrainka-alyona-alyona-ruslana-vidomih-ukrainok-peretvorili-na-barbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209780-lesa-ukrainka-alyona-alyona-ruslana-vidomih-ukrainok-peretvorili-na-barbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3213165-miznarodna-premia-franka-pocala-vidbir-nominantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3213165-miznarodna-premia-franka-pocala-vidbir-nominantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213044-u-rivnomu-zvodat-sadokvulik-foto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213044-u-rivnomu-zvodat-sadokvulik-foto.html

