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ТОП 

 

Москва посилює ескалацію на Донбасі через 

відкриття представництва російської партії 

– МЗС 

Міністерство закордонних справ розглядає 

намір відкрити в окупованих Донецьку та 

Луганську представництво партії 
«Справедливая Россия – За правду» як 

черговий доказ ескалації Росією ситуації в 

ОРДЛО. 

 

«Представництво ДНР» у Франції визнали 

незаконним 

Апеляційний суд визнав протиправною 

діяльність громадського об'єднання 

«представницький центр ДНР» у Марселі. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213407-moskva-posilue-eskalaciu-na-donbasi-cerez-vidkritta-predstavnictva-rosijskoi-partii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213407-moskva-posilue-eskalaciu-na-donbasi-cerez-vidkritta-predstavnictva-rosijskoi-partii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213407-moskva-posilue-eskalaciu-na-donbasi-cerez-vidkritta-predstavnictva-rosijskoi-partii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213407-moskva-posilue-eskalaciu-na-donbasi-cerez-vidkritta-predstavnictva-rosijskoi-partii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213552-predstavnictvo-dnr-u-francii-viznali-nezakonnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213552-predstavnictvo-dnr-u-francii-viznali-nezakonnim.html


 

Британія і НАТО підтримуватимуть 

Україну у протистоянні агресії Росії 
ДОПОВІДЬ  

Велика Британія і союзники по НАТО 
продовжуватимуть надавати допомогу Україні 

у розбудові спроможностей для протистояння 

російській агресії.

 

 

Спланована акція: посол Кизим 

прокоментував антиукраїнський мітинг у 

Мінську ЕКСКЛЮЗИВ  

Антиукраїнський мітинг біля Посольства 

України в Білорусі, скоріш за все, був 

спланованою акцією, але Україна як 
демократична країна не проти свободи зібрань, 

якщо вони не становлять загрози для …

 

 

Затриманого на Банковій Влада Сорда 

відправили під цілодобовий домашній 

арешт 

Печерський райсуд Києва обрав затриманому 
на акції під Офісом Президента Владиславу 

Гранецькому-Стафійчуку (псевдонім Влад 

Сорд – ред.) запобіжний захід у вигляді 

цілодобового домашнього арешту.

 

 

ДТП у Польщі: водію українського автобуса 

загрожує до п’яти років тюрми ЕКСКЛЮЗИВ  

Окружна прокуратура у Перемишлі планує 
висунути звинувачення у ненавмисному 

доведенні до ДТП водію українського 

автобуса, який потрапив в 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213920-britania-i-nato-pidtrimuvatimut-ukrainu-u-protistoanni-agresii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213920-britania-i-nato-pidtrimuvatimut-ukrainu-u-protistoanni-agresii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213920-britania-i-nato-pidtrimuvatimut-ukrainu-u-protistoanni-agresii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3213920-britania-i-nato-pidtrimuvatimut-ukrainu-u-protistoanni-agresii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213871-splanovana-akcia-posol-kizim-prokomentuvav-antiukrainskij-miting-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213871-splanovana-akcia-posol-kizim-prokomentuvav-antiukrainskij-miting-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213871-splanovana-akcia-posol-kizim-prokomentuvav-antiukrainskij-miting-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213871-splanovana-akcia-posol-kizim-prokomentuvav-antiukrainskij-miting-u-minsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213752-zatrimanogo-na-akcii-pid-ofisom-prezidenta-vidpravili-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213752-zatrimanogo-na-akcii-pid-ofisom-prezidenta-vidpravili-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213752-zatrimanogo-na-akcii-pid-ofisom-prezidenta-vidpravili-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213752-zatrimanogo-na-akcii-pid-ofisom-prezidenta-vidpravili-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213634-dtp-u-polsi-vodiu-ukrainskogo-avtobusa-zagrozue-do-pati-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213634-dtp-u-polsi-vodiu-ukrainskogo-avtobusa-zagrozue-do-pati-rokiv-turmi.html


 

У «червоних» зонах заборонили знаходитися 

на вулиці без масок 

Кабінет Міністрів заборонив знаходитися у 
місцях загального користування в регіонах, 

віднесених до червоної зони епідемічної 

небезпеки, без використання масок чи 

респіраторів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

НАТО збільшить політичну та практичну 

підтримку України й Грузії – Столтенберг 

Північноатлантичний Альянс має намір надалі 

посилювати політичну і практичну підтримку 
Україні і Грузії, які є близькими та поважними 

партнерами НАТО у Чорноморському регіоні. 

 

 

Росія має конструктивно співпрацювати у 

«Норманді» і «Мінську» – МЗС Франції 

Росія несе відповідальність за конструктивну 

участь у Нормандському форматі та у 

Тристоронній контактній групі. 

 

 

Венеційська комісія підтримує залучення 

міжнародних фахівців до відбору суддів 

КСУ – експерт ЕКСКЛЮЗИВ 

Венеційська комісія у своїх висновках про 

конституційну процедуру особливо вказала на 

необхідність допуску міжнародних експертів 
до процесу призначення суддів 

Конституційного Суду України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213745-u-cervonih-zonah-zaboronili-znahoditisa-na-vulici-bez-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213745-u-cervonih-zonah-zaboronili-znahoditisa-na-vulici-bez-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213926-nato-zbilsit-politicnu-ta-prakticnu-pidtrimku-ukraini-j-gruzii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213926-nato-zbilsit-politicnu-ta-prakticnu-pidtrimku-ukraini-j-gruzii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213935-rosia-mae-konstruktivno-spivpracuvati-u-normandi-i-minsku-mzs-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213935-rosia-mae-konstruktivno-spivpracuvati-u-normandi-i-minsku-mzs-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213675-venecijska-komisia-pidtrimue-zalucenna-miznarodnih-fahivciv-do-vidboru-suddiv-ksu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213675-venecijska-komisia-pidtrimue-zalucenna-miznarodnih-fahivciv-do-vidboru-suddiv-ksu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213675-venecijska-komisia-pidtrimue-zalucenna-miznarodnih-fahivciv-do-vidboru-suddiv-ksu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213675-venecijska-komisia-pidtrimue-zalucenna-miznarodnih-fahivciv-do-vidboru-suddiv-ksu-ekspert.html


 

Разумков зустрівся з головою парламенту 

Люксембургу ФОТО 

Україна вдячна Люксембургу за сталу і 
непохитну позицію щодо оцінки наслідків 

російської збройної агресії проти нашої 

держави.

 

 

Командувач Сухопутних військ ЗСУ почав 

свій візит до Туреччини 

Командувач Сухопутних військ Збройних сил 

України генерал-полковник Олександр 
Сирський розпочав офіційний візит до 

Турецької Республіки. 

 

У Парламентській асамблеї НАТО створять 

групу підтримки Кримської платформи - 

депутат 

У Парламентській асамблеї НАТО створять 

групу підтримки «Кримської платформи».

 

 

Євросоюз засудив рішення Путіна 

позбавити «неросіян» права власності на 

землю в Криму 

Європейський Союз засудив указ президента 

Росії Володимира Путіна, що заперечує право 
на володіння землею мешканцям Криму і 

Севастополя, які є «негромадянами» РФ.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213682-razumkov-zustrivsa-z-golovou-parlamentu-luksemburgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213682-razumkov-zustrivsa-z-golovou-parlamentu-luksemburgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213659-komanduvac-suhoputnih-vijsk-zsu-rozpocav-svij-vizit-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213659-komanduvac-suhoputnih-vijsk-zsu-rozpocav-svij-vizit-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213740-u-parlamentskij-asamblei-nato-stvorat-grupu-pidtrimki-krimskoi-platformi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213740-u-parlamentskij-asamblei-nato-stvorat-grupu-pidtrimki-krimskoi-platformi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213740-u-parlamentskij-asamblei-nato-stvorat-grupu-pidtrimki-krimskoi-platformi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213740-u-parlamentskij-asamblei-nato-stvorat-grupu-pidtrimki-krimskoi-platformi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213812-evrosouz-zasudiv-risenna-putina-pozbaviti-nerosian-prava-vlasnosti-na-zemlu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213812-evrosouz-zasudiv-risenna-putina-pozbaviti-nerosian-prava-vlasnosti-na-zemlu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213812-evrosouz-zasudiv-risenna-putina-pozbaviti-nerosian-prava-vlasnosti-na-zemlu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213812-evrosouz-zasudiv-risenna-putina-pozbaviti-nerosian-prava-vlasnosti-na-zemlu-v-krimu.html


 

Посольство України в Румунії відновлює 

консульський прийом 

Посольство України в Румунії з 24 березня 
2021 року відновлює консульський прийом 

громадян, який був призупинений 10 березня.

 

 

Вступ до Євросоюзу підтримують 59% 

українців ОПИТУВАННЯ  

Вступ України до Європейського Союзу 
підтримують 59% респондентів, 26% 

дотримуються протилежної точки зору.

  

КОРОНАВІРУС 

 

Показник госпіталізацій COVID-хворих 

перевищений у 15 регіонах ТАБЛИЦЯ  

Міністерство охорони здоров'я оновило 

розподіл на карантинні зони. До червоної зони 

епіднебезпеки віднесено Київ та 8 областей.

 

 

Львівщина з 25 березня - у «червоній» 

карантинній зоні 

Комісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 

25 березня червоний рівень епідемічної 

небезпеки у Львівській області.

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3213800-posolstvo-ukraini-v-rumunii-vidnovlue-konsulskij-prijom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3213800-posolstvo-ukraini-v-rumunii-vidnovlue-konsulskij-prijom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213778-za-vstup-do-evrosouzu-vistupaut-59-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213778-za-vstup-do-evrosouzu-vistupaut-59-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213576-pokaznik-gospitalizacij-covidhvorih-perevisenij-u-15-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213576-pokaznik-gospitalizacij-covidhvorih-perevisenij-u-15-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213932-lvivsina-z-25-berezna-u-cervonij-karantinnij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213932-lvivsina-z-25-berezna-u-cervonij-karantinnij-zoni.html


 

Кабмін дозволив посилювати карантин на 

рівні громад 

Кабінет міністрів встановив індикатори, за 
якими місцеві комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

можуть запроваджувати додаткові обмеження 

у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки на 

рівні громад.

 

Уряд дозволив планові госпіталізації в 

«жовтій» зоні 

Кабінет міністрів установив обмеження 
планових госпіталізацій у червоній зоні 

епідемічної небезпеки, знявши їх із жовтої.

 

«Лекхім» планує першу поставку вакцин 

Sinovac 25 березня 

Група компаній «Лекхім» планує здійснити 
поставку першої партії вакцин проти 

коронавірусу китайської компанії Sinovac 

Biotech 25 березня. 

 

 

Самоізоляція або ПЛР-тест: для українців 

змінили правила повернення з-за кордону 

Кабінет міністрів запровадив обов’язкову 
самоізоляцію для громадян України, які 

перетинають державний кордон. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213482-kabmin-dozvoliv-posiluvati-karantin-na-rivni-gromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213482-kabmin-dozvoliv-posiluvati-karantin-na-rivni-gromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213797-urad-dozvoliv-planovi-gospitalizacii-v-zovtij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213797-urad-dozvoliv-planovi-gospitalizacii-v-zovtij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213896-lekhim-planue-persu-postavku-vakcin-sinovac-25-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213896-lekhim-planue-persu-postavku-vakcin-sinovac-25-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213962-samoizolacia-abo-plrtest-dla-ukrainciv-zminili-pravila-povernenna-zza-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213962-samoizolacia-abo-plrtest-dla-ukrainciv-zminili-pravila-povernenna-zza-kordonu.html


УКРАЇНА 

 

У Раді зареєстрували проєкт постанови про 

засудження подій на Банковій 

Члени фракції «Слуга народу» зареєстрували у 
Верховній Раді проєкт постанови про 

засудження подій, що сталися біля будівлі 

Офісу Президента 20 березня. 

 

 

Зеленський схвалив приєднання України до 

ще однієї міжнародної конвенції 

Президент Володимир Зеленський підписав 

Закон «Про приєднання України до 
Міжамериканської конвенції про 

підтвердження та інформацію стосовно 

іноземного законодавства». 

 

Мендель задекларувала ₴684 тисячі 

зарплати й нову машину 

Прессекретар Президента Юлія Мендель 

задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 

2020 рік та нове авто Suzuki.

 

 

Держава у протидії дезінформації повинна 

акцентувати на загрозах боку РФ - 

Шевченко 

У питанні протидії дезінформації держава 

повинна акцентувати на зовнішньому 

втручанні, зокрема, Російської Федерації.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213362-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-zasudzenna-podij-na-bankovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213362-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-zasudzenna-podij-na-bankovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213951-zelenskij-shvaliv-priednanna-ukraini-do-se-odniei-miznarodnoi-konvencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213951-zelenskij-shvaliv-priednanna-ukraini-do-se-odniei-miznarodnoi-konvencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213747-mendel-zadeklaruvala-684-tisaci-zarplati-j-novu-masinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213747-mendel-zadeklaruvala-684-tisaci-zarplati-j-novu-masinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213822-derzava-u-protidii-dezinformacii-povinna-akcentuvati-na-zagrozah-boku-rf-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213822-derzava-u-protidii-dezinformacii-povinna-akcentuvati-na-zagrozah-boku-rf-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213822-derzava-u-protidii-dezinformacii-povinna-akcentuvati-na-zagrozah-boku-rf-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213822-derzava-u-protidii-dezinformacii-povinna-akcentuvati-na-zagrozah-boku-rf-sevcenko.html


 

Зеленський провів кадрові ротації в 11 

райдержадміністраціях 

Президент Володимир Зеленський провів 
кадрові ротації голів 11 районних державних 

адміністрацій на Волині, Запоріжжі, Івано-

Франківщині, Київщині, Кіровоградщині, 

Рівненщині, Полтавщині та Харківщині. 

 

Уруський вніс зміни у декларацію — 

показав удвічі більше доходів 

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань 

стратегічних галузей промисловості Олег 
Уруський задекларував 2,605 млн грн доходів 

за 2020 рік. 

 

Після виборів місцеві ради в Україні 

оновилися більш ніж на 70% - ОПОРА 

Місцеві ради в Україні після чергових 

місцевих виборів у жовтні минулого року 

оновилися на понад 70%. 

 

Уряд звільнив держсекретаря 

Мінмолодьспорту 

Кабінет Міністрів звільнити Олексія 
Перевезенцева з посади державного секретаря 

Міністерства молоді та спорту України у 

зв’язку з переходом на іншу роботу.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213930-zelenskij-proviv-kadrovi-rotacii-v-11-rajderzadministraciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213930-zelenskij-proviv-kadrovi-rotacii-v-11-rajderzadministraciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213614-uruskij-vnis-zmini-u-deklaraciu-pokazav-udvici-bilse-dohodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213614-uruskij-vnis-zmini-u-deklaraciu-pokazav-udvici-bilse-dohodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213538-pisla-viboriv-miscevi-radi-v-ukraini-onovilisa-bils-niz-na-70-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213538-pisla-viboriv-miscevi-radi-v-ukraini-onovilisa-bils-niz-na-70-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213517-urad-zvilniv-derzsekretara-minmolodsportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213517-urad-zvilniv-derzsekretara-minmolodsportu.html


ЕКОНОМІКА 

 

Учасники ринку газу заборгували понад ₴5 

мільярдів – оператор ГТС 

У порівнянні з січнем відбір газу в лютому 
2021 року зріс у чотири рази, при цьому 

відбулося критичне зростання боргів облгазів. 

 

Річний тариф на газ для населення буде 

доступний з травня - Нафтогаз 

"Нафтогаз України" завершив розробку 

річного тарифу на газ для населення, та 

готовий запропонувати його з 1 травня. 

 

 

Шмигаль закликав ЄБРР долучатися до 

нових проєктів в Україні 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

долучатися до впровадження нових проєктів в 

Україні. 

 

Офіційний діалог про залучення України до 

«зеленого» курсу ЄС почнеться у квітні - 

Стефанішина 

Україна і Європейський Союз наприкінці 

квітня розпочнуть офіційний діалог щодо 

залучення нашої країни до європейського 

зеленого курсу (ЄЗК).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213916-ucasniki-rinku-gazu-zaborguvali-ponad-5-milardiv-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213916-ucasniki-rinku-gazu-zaborguvali-ponad-5-milardiv-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213834-ricnij-tarif-na-gaz-dla-naselenna-bude-dostupnij-z-travna-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213834-ricnij-tarif-na-gaz-dla-naselenna-bude-dostupnij-z-travna-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213789-smigal-zaklikav-ebrr-dolucatisa-do-novih-proektiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213789-smigal-zaklikav-ebrr-dolucatisa-do-novih-proektiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213844-oficijnij-dialog-pro-zalucenna-ukraini-do-zelenogo-kursu-es-pocnetsa-u-kvitni-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213844-oficijnij-dialog-pro-zalucenna-ukraini-do-zelenogo-kursu-es-pocnetsa-u-kvitni-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213844-oficijnij-dialog-pro-zalucenna-ukraini-do-zelenogo-kursu-es-pocnetsa-u-kvitni-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213844-oficijnij-dialog-pro-zalucenna-ukraini-do-zelenogo-kursu-es-pocnetsa-u-kvitni-stefanisina.html


 

Промислове виробництво скоротилося на 

4,2% СТАТИСТИКА 

За січень-лютий 2021 року обсяги 
промислового виробництва в Україні 

скоротилися на 4,2% у порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року.

 

 

Імпорт молочних продуктів: чи буде 

Україна з українським молоком? 

Експерти молочного ринку вже кілька років 
б’ють на сполох – в Україні падає виробництво 

молока на фоні стрімкого росту імпорту

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

«Справа» Єсипенка: на засідання «суду» у 

Криму журналіста не доставили 

В окупованому Криму пройшло засідання у 

"справі Єсипенка", однак самого українського 

журналіста в "суд" не доставили.

 

Суд РФ знайшов «заклики до тероризму» у 

стенограмах аудіозаписів розмов кримських 

татар 

У Південному окружному військовому суді 

Ростова-на-Дону у представлених 

звинуваченнях стенограм аудіозаписів, які 

нібито доводять "причетність до тероризму" 

фігурантів другої …

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213864-promislove-virobnictvo-skorotilosa-na-42.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213864-promislove-virobnictvo-skorotilosa-na-42.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213934-import-molocnih-produktiv-ci-bude-ukraina-z-ukrainskim-molokom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3213934-import-molocnih-produktiv-ci-bude-ukraina-z-ukrainskim-molokom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213859-sprava-esipenka-na-zasidanna-sudu-u-krimu-zurnalista-ne-dostavili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213859-sprava-esipenka-na-zasidanna-sudu-u-krimu-zurnalista-ne-dostavili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213867-sud-rf-znajsov-zakliki-do-terorizmu-u-stenogramah-audiozapisiv-rozmov-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213867-sud-rf-znajsov-zakliki-do-terorizmu-u-stenogramah-audiozapisiv-rozmov-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213867-sud-rf-znajsov-zakliki-do-terorizmu-u-stenogramah-audiozapisiv-rozmov-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3213867-sud-rf-znajsov-zakliki-do-terorizmu-u-stenogramah-audiozapisiv-rozmov-krimskih-tatar.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд продовжив на два місяці запобіжні 

заходи Антоненку, Кузьменко і Дугарь 

Шевченківський районний суд продовжив 
строком на 2 місяці запобіжні заходи для двох 

обвинувачених у справі про вбивство 

журналіста Павла Шеремета - Андрія 

Антоненка і Юлії Кузьменко, а також строк дії 
обов'язків для третьої обвинуваченої у справі 

— Яни Дугарь, теж на 2 місяці. 

 

Поліція вручила підозру ще одному 

учаснику акції на Банковій 

Поліція вручила підозру ще одному учаснику 
акції на підтримку засудженого активіста 

Сергія Стерненка, яка відбулася у суботу 20 

березня біля Офісу Президента. 

 

Хресна хода на три тисячі людей: у 

Запоріжжі можуть притягнути УПЦ до 

відповідальності 

У Запоріжжі правоохоронці зареєстрували 
повідомлення про порушення карантинних 

вимог під час Хресної ходи, в якій взяли участь 

близько 3000 людей. 

  

 

Посварились через дерево: депутат ОТГ на 

Миколаївщині прострелив ногу чоловікові 

У Первомайському районі Миколаївщини 

поліція розслідує конфлікт, під час якого 
депутат однієї з ОТГ застосував зброю і 

поранив міcцевого жителя.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213976-sud-prodovziv-na-dva-misaci-zapobizni-zahodi-antonenku-kuzmenko-i-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213976-sud-prodovziv-na-dva-misaci-zapobizni-zahodi-antonenku-kuzmenko-i-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213959-policia-vrucila-pidozru-se-odnomu-ucasniku-akcii-na-bankovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213959-policia-vrucila-pidozru-se-odnomu-ucasniku-akcii-na-bankovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213720-hresna-hoda-na-tri-tisaci-ludej-u-zaporizzi-mozut-pritagnuti-upc-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213720-hresna-hoda-na-tri-tisaci-ludej-u-zaporizzi-mozut-pritagnuti-upc-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213720-hresna-hoda-na-tri-tisaci-ludej-u-zaporizzi-mozut-pritagnuti-upc-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213720-hresna-hoda-na-tri-tisaci-ludej-u-zaporizzi-mozut-pritagnuti-upc-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213773-posvarilis-cerez-derevo-deputat-otg-na-mikolaivsini-prostreliv-nogu-colovikovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213773-posvarilis-cerez-derevo-deputat-otg-na-mikolaivsini-prostreliv-nogu-colovikovi.html


 

Верховний Суд визнав законним 

відсторонення від уроків школярки без 

щеплень 

Відсторонення від занять у школі не щепленої 

за віком дитини є законним і забезпечує 

безпеку всіх учнів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Нова «должностюха» Маї Пирогової з 

«ДНР» 

Кого і чому Кремль намагається так 

наполегливо нав'язати нам у перемовники?

 

 

Ситуація в ТКГ та з Норманді: Україна 

зійшлася з ворогом у лобовій атаці 

В Офісі Президента відкинули хитру 

пропозицію глави АП РФ Дмітрія Козака. 

Втім, переконують експерти, своїх спроб 

Кремль не полишить

СУСПІЛЬСТВО 

 

Київ може повернути спецперепустки для 

громадського транспорту 

У Києві можливе повернення спецперепусток 

для проїзду в громадському транспорті, якщо 

ситуація з захворюваністю у місті не 

покращуватиметься.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213908-verhovnij-sud-viznav-zakonnim-vidstoronenna-vid-urokiv-skolarki-bez-seplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213908-verhovnij-sud-viznav-zakonnim-vidstoronenna-vid-urokiv-skolarki-bez-seplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213908-verhovnij-sud-viznav-zakonnim-vidstoronenna-vid-urokiv-skolarki-bez-seplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213908-verhovnij-sud-viznav-zakonnim-vidstoronenna-vid-urokiv-skolarki-bez-seplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213566-nova-dolznostuha-mai-pirogovoi-z-dnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3213566-nova-dolznostuha-mai-pirogovoi-z-dnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213640-situacia-v-tkg-ta-z-normandi-ukraina-zijslasa-z-vorogom-u-lobovij-ataci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213640-situacia-v-tkg-ta-z-normandi-ukraina-zijslasa-z-vorogom-u-lobovij-ataci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3213836-kiiv-moze-povernuti-specperepustki-dla-gromadskogo-transportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3213836-kiiv-moze-povernuti-specperepustki-dla-gromadskogo-transportu.html


 

Комісія присвоїла зірки 11 українським 

готелям 

Комісія з присвоєння зірок українським 
готелям категоризувала 11 місць 

розташування. 

 

Хвору на СМА 8-місячну дівчинку з 

України підтримав президент Польщі ВІДЕО 

Восьмимісячну мешканку Херсонщини 
Аделіну Мотенко, яка страждає на рідкісне 

захворювання - спінально-м'язову атрофію 

першого типу (СМА) і якій

 

 

Україна включила до «чорного списку» 

російського ведучого Сергія Дружка 

За поданням Служби безпеки України 

російського телеведучого Сергія Дружка 
включено до переліку осіб, які створюють 

загрозу нацбезпеці. 

 

Чорнобиль планують зробити туристичним 

«магнітом» з новою інфраструктурою 

В Україні будуть створені туристичні 

"магніти", одним із яких стане Чорнобильська 

зона.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3213854-komisia-prisvoila-zirki-11-ukrainskim-gotelam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3213854-komisia-prisvoila-zirki-11-ukrainskim-gotelam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213804-hvoru-na-sma-8misacnu-divcinku-z-ukraini-pidtrimav-prezident-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3213804-hvoru-na-sma-8misacnu-divcinku-z-ukraini-pidtrimav-prezident-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3213827-ukraina-vklucila-do-cornogo-spisku-rosijskogo-veducogo-sergia-druzka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3213827-ukraina-vklucila-do-cornogo-spisku-rosijskogo-veducogo-sergia-druzka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3213610-cornobil-planuut-zrobiti-turisticnim-magnitom-z-novou-infrastrukturou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3213610-cornobil-planuut-zrobiti-turisticnim-magnitom-z-novou-infrastrukturou.html


 

Іспит з української для держслужбовців 

складатиметься з двох блоків 

Національна комісія зі стандартів державної 
мови оприлюднила зразок іспитової роботи для 

отримання сертифікату про рівень володіння 

державною мовою, іспит складатиметься з 

письмового та усного блоків. 

 

 

В Єгипті з початку року загинули 12 

українців, з них двоє від коронавірусу – 

посол ЕКСКЛЮЗИВ  

Український фронтовий волонтер і дитячий 
стоматолог з Ірпеня Юрій Юрасюк помер від 

Covid-19 на єгипетському курорті Шарм-ель-

Шейх, його тіло за сприяння посольства 

України завтра буде репатрійовано на 

батьківщину. 

 

 

У супермаркетах Києва проведуть імерсивні 

вистави для одного глядача 

У трьох супермаркетах Києва відбудуться 

прем'єрні покази імерсивної вистави тільки для 

одного глядача.

 

 

Лляна олія - саме те, що потрібно навесні в 

карантині ІНФОГРАФІКА 

Недорогий супер-фуд замінює жирну рибу, 

знижує рівень холестерину і запобігає 

серцевим захворюванням
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