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ТОП 

 

Зеленський затвердив Стратегію деокупації 

та реінтеграції Криму 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя.

 

 

Експрем’єру повідомили про підозру в 

держзраді за підписання «Харківських угод» 

Колишньому Прем’єр-міністру України 
повідомили про підозру у державній зраді за 

підписання з Росією Харківських угод.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214477-zelenskij-zatverdiv-strategiu-deokupacii-ta-reintegracii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214477-zelenskij-zatverdiv-strategiu-deokupacii-ta-reintegracii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214604-ekspremeru-povidomili-pro-pidozru-v-derzzradi-za-pidpisanna-harkivskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214604-ekspremeru-povidomili-pro-pidozru-v-derzzradi-za-pidpisanna-harkivskih-ugod.html


 

Бугров переміг на виборах ректора 

університету Шевченка 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 
кандидат філософських наук, професор 

Володимир Бугров переміг на виборах ректора 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.

 

 

Тищенко очолив Закарпатську організацію 

«Слуги народу» 

Народний депутат Микола Тищенко обраний 
головою Закарпатської обласної організації 

партії «Слуга Народу». 

 

 

Безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу 

Луганська велике скупчення артилерії 

окупантів 

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ зафіксував на аеродромі поблизу 

тимчасово окупованого Луганська велике 

скупчення військової техніки окупантів.

 

 

Чи можна заборонити ідеологію “руского 

міра” законом? 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, 

покликаний протидіяти російській пропаганді

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214609-bugrov-peremig-na-viborah-rektora-universitetu-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214609-bugrov-peremig-na-viborah-rektora-universitetu-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214288-tisenko-ocoliv-zakarpatsku-organizaciu-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214288-tisenko-ocoliv-zakarpatsku-organizaciu-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214538-bezpilotnik-obse-zafiksuvav-poblizu-luganska-velike-skupcenna-artilerii-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214538-bezpilotnik-obse-zafiksuvav-poblizu-luganska-velike-skupcenna-artilerii-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214538-bezpilotnik-obse-zafiksuvav-poblizu-luganska-velike-skupcenna-artilerii-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214538-bezpilotnik-obse-zafiksuvav-poblizu-luganska-velike-skupcenna-artilerii-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213489-ci-mozna-zaboroniti-ideologiu-ruskogo-mira-zakonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3213489-ci-mozna-zaboroniti-ideologiu-ruskogo-mira-zakonom.html


 

РНБО може запровадити всеукраїнський 

локдаун – Данілов 

Рада національної безпеки і оборони 
найближчим часом може провести окреме 

засідання щодо ситуації в країні з 

розповсюдженням COVID-19, і у разі 

погіршення в країні можуть запровадити 

загальнонаціональний локдаун. 

 

У парках та скверах можна ходити без 

масок - МОЗ внесло зміни до постанови 

У МОЗ внесли зміни до постанови від 22 

березня 2021 р. № 230 «Про внесення змін до 

постанови Кабміну від 9 грудня 2020 р. № 
1236», якими визначили конкретний перелік 

місць обов’язкового носіння масок у регіонах 

червоної зони епіднебезпеки.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Катастрофа літака МАУ: Єнін обговорив зі 

спецпредставником Держдепу звіт Ірану 

Заступник міністра закордонних справ Євген 
Єнін обговорив із спецпредставником 

Державного департаменту США з питань Ірану 

Робертом 

 

 

Україна і Туреччина провели консультації у 

форматі «Квадрига» 

Уповноважені представники міністерств 

закордонних справ та оборони України й 
Туреччини - національні координатори 

формату двосторонньої взаємодії «Квадрига» 

провели у середу в Анкарі політико-безпекові 

консультації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214606-rnbo-moze-zaprovaditi-vseukrainskij-lokdaun-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214606-rnbo-moze-zaprovaditi-vseukrainskij-lokdaun-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214658-u-parkah-ta-skverah-mozna-hoditi-bez-masok-moz-vneslo-zmini-do-postanovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214658-u-parkah-ta-skverah-mozna-hoditi-bez-masok-moz-vneslo-zmini-do-postanovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214636-katastrofi-litaka-mau-enin-obgovoriv-zi-specpredstavnikom-derzdepu-zvit-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214636-katastrofi-litaka-mau-enin-obgovoriv-zi-specpredstavnikom-derzdepu-zvit-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214651-ukraina-i-tureccina-proveli-konsultacii-u-formati-kvadriga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214651-ukraina-i-tureccina-proveli-konsultacii-u-formati-kvadriga.html


 

Україна створить реєстри заподіяної 

агресією РФ шкоди - Стратегія деокупації 

Криму 

Україна задекларувала намір створити реєстр 

заподіяної шкоди збройною агресією 

Російської Федерації, тимчасовою окупацією 

української території та реєстр культурних 
цінностей і музейних колекцій України на цій 

території.

 

 

Посол України прокоментував відкриття 

консульств у курортних містах Єгипту 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Посольство України в Єгипті бачить нагальну 

потребу у відкритті українських консульств у 
курортних містах Хургаді та Шарм-ель-Шейху 

з огляду на рекордне зростання потоку 

туристів з нашої країни.

 

 

Посол України зустрівся з настоятелем 

УГКЦ Церкви Пресвятої Трійці у Вільнюсі 

Посол України в Литві Володимир 

Яценківський 23 березня обговорив із 
настоятелем Української Греко-Католицької 

Церкви Пресвятої Трійці у Вільнюсі отцем 

Миколаєм (Русланом Козелківським) актуальні 

питання подальшої співпраці.

 

 

Японці почали краще розрізняти Україну і 

Росію 

Головною проблемою сприйняття України в 
Японії є дуже мала обізнаність про нашу 

державу і асоціювання її з Росією, але після 

початку війни на сході України японці почали 

краще розрізняти Україну і РФ.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214575-ukraina-stvorit-reestr-zapodianoi-rosieu-skodi-strategia-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214575-ukraina-stvorit-reestr-zapodianoi-rosieu-skodi-strategia-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214575-ukraina-stvorit-reestr-zapodianoi-rosieu-skodi-strategia-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214575-ukraina-stvorit-reestr-zapodianoi-rosieu-skodi-strategia-deokupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214243-posol-ukraini-prokomentuvav-vidkritta-konsulstv-u-kurortnih-mistah-egiptu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214243-posol-ukraini-prokomentuvav-vidkritta-konsulstv-u-kurortnih-mistah-egiptu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214243-posol-ukraini-prokomentuvav-vidkritta-konsulstv-u-kurortnih-mistah-egiptu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214243-posol-ukraini-prokomentuvav-vidkritta-konsulstv-u-kurortnih-mistah-egiptu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3214198-posol-ukraini-zustrivsa-z-nastoatelem-ugkc-cerkvi-presvatoi-trijci-u-vilnusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3214198-posol-ukraini-zustrivsa-z-nastoatelem-ugkc-cerkvi-presvatoi-trijci-u-vilnusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214592-pisla-pocatku-vijni-z-rf-aponci-pocali-krase-rozriznati-ukrainu-i-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214592-pisla-pocatku-vijni-z-rf-aponci-pocali-krase-rozriznati-ukrainu-i-rosiu.html


КОРОНАВІРУС 

 

У МОЗ назвали області з найвищою 

смертністю від COVID-19 

В Україні на стаціонарному лікуванні 
перебуває понад 33 тис. пацієнтів з COVID-19, 

летальність від коронавірусу вище 2% у 

чотирьох областях.

 

 

У Києві за добу - найбільше смертей від 

коронавірусу з початку пандемії 

У Києві за минулу добу зафіксовано 1300 

випадків зараження коронавірусом, а також 

найбільшу від початку пандемії кількість 

летальних випадків - 49. 

 

 

«Лекхім» назвав точний час прибуття в 

Україну вакцини Sinovac 

Група компаній "Лекхім" заявляє, що перша 
партія вакцини проти коронавірусу китайської 

компанії Sinovac Biotech прибуде до аеропорту 

"Бориспіль" 25 березня о 19:15.

 

 

Радуцький каже, що постачання CoviShield 

можуть відкласти 

Постачання вакцини AstraZeneca (CoviShield) 

може бути відтерміноване через 
інформкампанію, яка розгорнулася в Україні 

проти цієї вакцини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214180-u-moz-nazvali-oblasti-z-najvisou-smertnistu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214180-u-moz-nazvali-oblasti-z-najvisou-smertnistu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214285-u-kievi-za-dobu-najbilse-smertej-vid-koronavirusu-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214285-u-kievi-za-dobu-najbilse-smertej-vid-koronavirusu-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214570-lekhim-nazvav-tocnij-cas-pributta-v-ukrainu-vakcini-sinovac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214570-lekhim-nazvav-tocnij-cas-pributta-v-ukrainu-vakcini-sinovac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214534-raduckij-kaze-so-postacanna-covishield-mozut-vidklasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214534-raduckij-kaze-so-postacanna-covishield-mozut-vidklasti.html


 

МОЗ назвало причину смерті вакцинованої 

від коронавірусу військової ЗСУ 

За висновками судмедекспертизи причина 
смерті військовослужбовиці, яка померла у 

вівторок в Одеській області, – гостра серцево-

судинна недостатність.

 

 

Миколаїв посилив карантин до 4 квітня 

У Миколаєві з 24 березня розпочався жорсткий 

карантин через загострення епідемічної 

ситуації. 

 

Епідеміолог: Не буває жодного стану, при 

якому вакцинація протипоказана на 100% 

Протипоказання до вакцинації для кожного 

визначається індивідуально, але не буває 

жодного стану, при якому на 100% 

протипоказане те чи інше щеплення.

 

 

У Харкові троє дітей із COVID-19 

перебувають у реанімації, пацієнтів-

школярів більшає 

У Харківській обласній дитячій інфекційній 

лікарні наразі троє пацієнтів з коронавірусом 
перебувають у відділенні інтенсивної терапії, 

загалом пацієнтів шкільного віку в порівнянні 

з попередніми місяцями стало набагато більше.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214313-moz-nazvalo-pricinu-smerti-vijskovoi-na-odesini-sercevosudinna-nedostatnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214313-moz-nazvalo-pricinu-smerti-vijskovoi-na-odesini-sercevosudinna-nedostatnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214206-mikolaiv-posiliv-karantin-do-4-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214206-mikolaiv-posiliv-karantin-do-4-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214161-epidemiolog-ne-buvae-zodnogo-stanu-pri-akomu-vakcinacia-protipokazana-na-100.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214161-epidemiolog-ne-buvae-zodnogo-stanu-pri-akomu-vakcinacia-protipokazana-na-100.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214654-u-harkovi-troe-ditej-iz-covid19-perebuvaut-u-reanimacii-pacientivskolariv-bilsae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214654-u-harkovi-troe-ditej-iz-covid19-perebuvaut-u-reanimacii-pacientivskolariv-bilsae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214654-u-harkovi-troe-ditej-iz-covid19-perebuvaut-u-reanimacii-pacientivskolariv-bilsae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214654-u-harkovi-troe-ditej-iz-covid19-perebuvaut-u-reanimacii-pacientivskolariv-bilsae.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський ввів у дію рішення про 

реорганізацію органів РНБО 

Президент України Володимир Зеленський 
увів у дію рішення РНБО про ліквідацію 

деяких міжвідомчих комісій, робочих і 

консультативних органів. 

 

Данілов закликає уникати слова «Донбас» 

Українська влада максимально забезпечила 

виборче право на територіях, які межують з 

тимчасово окупованими територіями 

Донецької та Луганської 

 

 

Єлісєєва, Захарченка та Шакуру позбавили 

відомчих відзнак Міноборони 

Начальник Головного розвідувального 

управління Міністерства оборони України 

полковник Кирило Буданов позбавив відомчих 

відзнак ГУР трьох

 

 

У Раді планують з’ясувати, чи причетні 

політики до заворушень на Банковій 

Розслідування подій, що сталися 20 березня 

біля Офісу Президента під час акції на 

підтримку активіста Сергія Стерненка, має 
бути швидким і неупередженим; необхідно 

вивчити питання щодо ймовірної організації та 

участі у них будь-яких партій або пов’язаних з 

ними осіб. 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214492-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-pro-reorganizaciu-organiv-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214492-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-pro-reorganizaciu-organiv-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214321-danilov-zaklikae-unikati-navazanogo-rosieu-narativu-narod-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214321-danilov-zaklikae-unikati-navazanogo-rosieu-narativu-narod-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214383-eliseeva-zaharcenka-ta-sakuru-pozbavili-vidomcih-vidznak-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214383-eliseeva-zaharcenka-ta-sakuru-pozbavili-vidomcih-vidznak-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214512-u-radi-planuut-zasuvati-ci-pricetni-politiki-do-zavorusen-na-bankovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214512-u-radi-planuut-zasuvati-ci-pricetni-politiki-do-zavorusen-na-bankovij.html


 

Зеленський провів кадрові ротації голів 

трьох РДА на Миколаївщині та 

Кіровоградщині 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

голову Березнегуватської районної державної 

адміністрації на Миколаївщині та призначив 

очільників Баштанської РДА Миколаївської 
області та Олександрійської РДА 

Кіровоградської області. 

 

Кабмін прийняв постанову про визнання 

«особою без громадянства» 

Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка 
запроваджує у нашій країні механізм визнання 

особою без громадянства. 

 

 

Окупанти в ОРДЛО «заробляють» до $7 

мільйонів на переведенні грошей у готівку – 

правозахисник 

Переведення в готівку фінансових коштів - 

один із найприбутковіших видів діяльності в 

ОРДЛО (окремі райони Донецької та 
Луганської областей). Місячний дохід 

становить до 7 млн дол.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Економічний спад-2020 спричинили 

карантин і зниження попиту – Нацбанк 

Основними чинниками падіння ВВП у 2020 

році стали карантинні обмеження у зв’язку з 

епідемією COVID-19 та зниження 

внутрішнього попиту. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214353-zelenskij-proviv-kadrovi-rotacii-goliv-troh-rda-na-mikolaivsini-ta-kirovogradsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214353-zelenskij-proviv-kadrovi-rotacii-goliv-troh-rda-na-mikolaivsini-ta-kirovogradsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214353-zelenskij-proviv-kadrovi-rotacii-goliv-troh-rda-na-mikolaivsini-ta-kirovogradsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214353-zelenskij-proviv-kadrovi-rotacii-goliv-troh-rda-na-mikolaivsini-ta-kirovogradsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214474-v-ukraini-gotuut-postanovu-pro-viznanna-osobou-bez-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214474-v-ukraini-gotuut-postanovu-pro-viznanna-osobou-bez-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214341-okupanti-v-ordlo-zaroblaut-do-7-miljoniv-na-perevedenni-grosej-u-gotivku-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214341-okupanti-v-ordlo-zaroblaut-do-7-miljoniv-na-perevedenni-grosej-u-gotivku-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214341-okupanti-v-ordlo-zaroblaut-do-7-miljoniv-na-perevedenni-grosej-u-gotivku-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3214341-okupanti-v-ordlo-zaroblaut-do-7-miljoniv-na-perevedenni-grosej-u-gotivku-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214586-ekonomicnij-spad2020-spricinili-karantin-i-znizenna-popitu-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214586-ekonomicnij-spad2020-spricinili-karantin-i-znizenna-popitu-nacbank.html


 

Уряд ухвалив звіт про виконання 

Держбюджету-2020 

Кабінет Міністрів ухвалив звіт про виконання 

Державного бюджету України за 2020 рік. 

 

У ЄБРР назвали перспективні проєкти в 

Україні 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) зацікавлений у розвитку 

інфраструктури та співпраці з публічним 

сектором в Україні. 

 

Закон про створення Бюро економічної 

безпеки опублікували 

Закон про створення Бюро економічної 

безпеки опубліковано у газеті Верховної Ради 

"Голос України". 

 

 

На об’єкт «Укриття» і зняття з експлуатації 

ЧАЕС цьогоріч виділили 1,4 мільярда 

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті, та спрямував 1,4 млрд 

грн на підтримку у 2021 році у

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214391-urad-uhvaliv-zvit-pro-vikonanna-derzbudzetu2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214391-urad-uhvaliv-zvit-pro-vikonanna-derzbudzetu2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214273-u-ebrr-nazvali-perspektivni-proekti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214273-u-ebrr-nazvali-perspektivni-proekti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214275-zakon-pro-stvorenna-buro-ekonomicnoi-bezpeki-opublikuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214275-zakon-pro-stvorenna-buro-ekonomicnoi-bezpeki-opublikuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214465-na-obekt-ukritta-i-zakritta-caes-cogoric-vidilili-14-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214465-na-obekt-ukritta-i-zakritta-caes-cogoric-vidilili-14-milarda.html


 

Україна у ТОП-10 світового рейтингу 

виробництва чавуну ІНФОГРАФІКА  

У січні-лютому 2021 року Україна виплавила 
3,51 млн тонн чавуну, що робить її десятою у 

світовому рейтингу виробників цієї продукції. 

 

 

До бюджету надійшли перші гроші за 

ліцензії для казино 

До державного бюджету надійшло 72 млн грн 

за перші дві ліцензії наземного казино. 

 

Другий в Україні «сухий порт» запрацював 

на Рівненщині 

«Сухий порт» - пункт залізничних перевезень, 

які прямуватимуть Україною та всією 

Європою, запрацював у Клевані на 
Рівненщині. Це другий такий 

мультимодальний вантажний термінал в 

Україні.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Зеленський затвердив Національну 

стратегію у сфері прав людини 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав указ № 119/2021, яким затвердив 

Національну стратегію у сфері прав людини. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214558-ukraina-u-top10-svitovogo-rejtingu-virobnictva-cavunu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214558-ukraina-u-top10-svitovogo-rejtingu-virobnictva-cavunu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214590-do-budzetu-nadijsli-persi-grosi-za-licenzii-dla-kazino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214590-do-budzetu-nadijsli-persi-grosi-za-licenzii-dla-kazino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214283-drugij-v-ukraini-suhij-port-zapracuvav-na-rivnensini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214283-drugij-v-ukraini-suhij-port-zapracuvav-na-rivnensini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214645-zelenskij-zatverdiv-nacionalnu-strategiu-u-sferi-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214645-zelenskij-zatverdiv-nacionalnu-strategiu-u-sferi-prav-ludini.html


 

В окупованому Криму українського 

журналіста Єсипенка катували струмом – 

ЗМІ 

Незаконно затриманого в окупованому Криму 

українського журналіста Владислава Єсипенка 

два дні катували електрикою.

 

 

Кримськотатарського активіста окупанти 

відправили на психіатричну експертизу 

Кримськотатарського активіста Ленура 
Сейдаметова рішенням окупаційного "суду" 

відправили на стаціонарну психіатричну 

експертизу у сімферопольську психлікарню.

 

 

Уряд схвалив призначення стипендій Левка 

Лук’яненка двом кримським політв’язням 

Кабінет Міністрів схвалив призначення 

стипендій імені Левка Лук’яненка двом 
кримським політв’язням Серверу Мустафаєву і 

Сейрану Салієву.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Конституційний Суд відмовився розглядати 

справу про призначення Шкарлета 

Конституційний Суд відмовився відкривати 
конституційне провадження у справі за 

поданням народних депутатів щодо 

оскарження постанови Верховної Ради про 

призначення Сергія Шкарлета міністром освіти 

і науки.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214194-v-okupovanomu-krimu-ukrainskogo-zurnalista-esipenka-katuvali-strumom-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214194-v-okupovanomu-krimu-ukrainskogo-zurnalista-esipenka-katuvali-strumom-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214194-v-okupovanomu-krimu-ukrainskogo-zurnalista-esipenka-katuvali-strumom-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214194-v-okupovanomu-krimu-ukrainskogo-zurnalista-esipenka-katuvali-strumom-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214413-krimskotatarskogo-aktivista-okupanti-vidpravili-na-psihiatricnu-ekspertizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214413-krimskotatarskogo-aktivista-okupanti-vidpravili-na-psihiatricnu-ekspertizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214459-urad-shvaliv-priznacenna-stipendij-levka-lukanenka-dvom-krimskim-politvaznam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214459-urad-shvaliv-priznacenna-stipendij-levka-lukanenka-dvom-krimskim-politvaznam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214540-konstitucijnij-sud-vidmovivsa-rozgladati-spravu-pro-priznacenna-skarleta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214540-konstitucijnij-sud-vidmovivsa-rozgladati-spravu-pro-priznacenna-skarleta.html


 

Заворушення на Банковій: суд обиратиме 

запобіжний захід учаснику акції Філімонову 

Печерський районний суд Києва 24 березня 
розгляне питання щодо обрання запобіжного 

заходу учаснику акції, яка відбулася 20 березня 

біля Офісу Президента, ветерану АТО Сергію 

Філімонову.

 

 

Заворушення на Банковій: сьогодні 

обиратимуть запобіжний захід активісту 

Білковському 

Печерський районний суд Києва розгляне 

питання щодо обрання запобіжного заходу 
учаснику акції "Не чуєш? Побачиш!" на 

підтримку активіста Сергія Стерненка 

активісту Олексію Білковському.

 

У Миколаєві сталися сутички через мурал із 

«дружиною Шарія» 

У Миколаєві сталися сутички між членами 

політичної партії Шарія і проукраїнськими 

активістами через мурал на стіні 

багатоповерхівки на вулиці Соборній. 

 

 

Справа на ₴232 мільйони: експосадовців 

Київської ОДА викрили на оборудці з 

нерухомістю 

Служба безпеки України викрила 

експосадовців Київської облдержадміністрації, 
які завдали державі збитків на понад 232 млн 

грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214444-sud-sogodni-obiratime-zapobiznij-zahid-se-odnomu-ucasniku-akcii-pid-ofisom-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214444-sud-sogodni-obiratime-zapobiznij-zahid-se-odnomu-ucasniku-akcii-pid-ofisom-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214503-zavorusenna-na-bankovij-sogodni-obiratimut-zapobiznij-zahid-aktivistu-bilkovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214503-zavorusenna-na-bankovij-sogodni-obiratimut-zapobiznij-zahid-aktivistu-bilkovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214503-zavorusenna-na-bankovij-sogodni-obiratimut-zapobiznij-zahid-aktivistu-bilkovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214503-zavorusenna-na-bankovij-sogodni-obiratimut-zapobiznij-zahid-aktivistu-bilkovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214481-u-mikolaevi-stalisa-suticki-cerez-memorial-iz-druzinou-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214481-u-mikolaevi-stalisa-suticki-cerez-memorial-iz-druzinou-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214520-sprava-na-232-miljoni-eksposadovciv-kiivskoi-oda-vikrili-na-oborudci-z-neruhomistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214520-sprava-na-232-miljoni-eksposadovciv-kiivskoi-oda-vikrili-na-oborudci-z-neruhomistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214520-sprava-na-232-miljoni-eksposadovciv-kiivskoi-oda-vikrili-na-oborudci-z-neruhomistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214520-sprava-na-232-miljoni-eksposadovciv-kiivskoi-oda-vikrili-na-oborudci-z-neruhomistu.html


 

Із незаконних «центрів реабілітації» у двох 

областях визволили пів сотні людей ФОТО, 

ВІДЕО  

Поліцейські затримали працівників 
розташованих у Львівській та Івано-

Франківській областях «реабілітаційних 

центрів», де понад 50 осіб з алкогольною та 
наркотичною залежністю утримували проти 

їхньої волі. 

 

В Україні порушили справу через забудову 

окупантами Фороського парку в Криму 

Прокуратура Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя відкрила кримінальне 
провадження через забудову окупаційною 

адміністрацією Фороського ландшафтного 

парку в Криму. 

 

Детективи НАБУ запобігли розкраданню 

340 тонн зерна з Держрезерву 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро України запобігли розкраданню 340 тонн 

зерна у Сумській області.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Трагічне дежавю: у Польщі два українські 

автобуси розбилися в тому самому місці 

Крапки над «і» в цих драматичних історіях 

мають поставити слідчі органи

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214672-iz-nezakonnih-centriv-reabilitacii-u-dvoh-oblastah-vizvolili-piv-sotni-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214672-iz-nezakonnih-centriv-reabilitacii-u-dvoh-oblastah-vizvolili-piv-sotni-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214672-iz-nezakonnih-centriv-reabilitacii-u-dvoh-oblastah-vizvolili-piv-sotni-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3214672-iz-nezakonnih-centriv-reabilitacii-u-dvoh-oblastah-vizvolili-piv-sotni-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214551-v-ukraini-porusili-spravu-cerez-zabudovu-okupantami-foroskogo-parku-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214551-v-ukraini-porusili-spravu-cerez-zabudovu-okupantami-foroskogo-parku-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214387-detektivi-nabu-zapobigli-rozkradannu-340-tonn-zerna-z-derzrezervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214387-detektivi-nabu-zapobigli-rozkradannu-340-tonn-zerna-z-derzrezervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214502-tragicne-dezavu-u-polsi-dva-ukrainski-avtobusi-rozbilisa-v-tomu-samomu-misci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214502-tragicne-dezavu-u-polsi-dva-ukrainski-avtobusi-rozbilisa-v-tomu-samomu-misci.html


 

Колекторів нарешті "приструнять" 

Чи зможуть громадяни-боржники спати 

спокійно після набрання чинності законом про 
захист позичальників від дій "вибивачів 

боргів"

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Кличка назвали умови закриття роботи 

громадського транспорту 

Черги до громадського транспорту в Києві, які 
виникли після запровадження жорстких 

карантинних обмежень, зникнуть, якщо всі 

некритичні підприємства перейдуть на 

дистанційну форму роботи. 

 

У поліції пояснили, як штрафуватимуть за 

відсутність масок 

Поліцейські штрафуватимуть громадян за 

відсутність маски у громадських місцях лише 

після ігнорування попередження.

 

Кіпр із 1 квітня відкриває свої кордони для 

туристів з України 

Кіпр відкриває свої кордони для всіх 
подорожувальників з України, починаючи з 1 

квітня 2021 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214417-kolektoriv-naresti-pristrunat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3214417-kolektoriv-naresti-pristrunat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214668-u-klicka-nazvali-umovi-zakritta-roboti-gromadskogo-transportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214668-u-klicka-nazvali-umovi-zakritta-roboti-gromadskogo-transportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214256-u-policii-poasnili-ak-strafuvatimut-za-vidsutnist-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214256-u-policii-poasnili-ak-strafuvatimut-za-vidsutnist-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3214365-kipr-iz1-kvitna-vidkrivae-svoi-kordoni-dla-turistiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3214365-kipr-iz1-kvitna-vidkrivae-svoi-kordoni-dla-turistiv-z-ukraini.html


 

В Україні змінили правила видачі номерних 

знаків на авто 

Міністерство внутрішніх справ видало наказ, 
згідно з яким кожний сервісний центр МВС 

видаватиме на транспортні засоби, незалежно 

від місця прописки власника, номерні знаки 

лише своєї області. 

 

Укрінформ відкриває вакансії редактора, 

журналіста і власкорів 

Українське національне інформаційне 

агентство “Укрінформ” оголошує конкурс на 

вакансії: 

 

Для учнів 5-11 класів у Києві дистанційне 

навчання розпочнеться з 25 березня 

У Києві для учнів 5-11 класів навчання 

розпочнеться з 25 березня у дистанційному 

форматі. 

 

 

Що їсти, щоб не було тромбів ІНФОГРАФІКА 

Розріджувати кров допомагають спеціальні 

медичні препарати, але їх треба вживати з 

обережністю. Доцільніше подбати про 
правильні продукти при щоденному 

харчуванні 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214678-v-ukraini-zminili-pravila-vidaci-nomernih-znakiv-na-avto.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214398-dla-ucniv-511-klasiv-u-kievi-distancijne-navcanna-rozpocnetsa-z-25-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3214398-dla-ucniv-511-klasiv-u-kievi-distancijne-navcanna-rozpocnetsa-z-25-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214346-so-isti-sob-ne-bulo-trombiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214346-so-isti-sob-ne-bulo-trombiv.html


 

Для садочків, шкіл та дитячих таборів 

затвердили нові норми харчування 

Кабінет Міністрів затвердив норми та порядок 
організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах відпочинку та оздоровлення. 

 

«Чеські авіалінії» літатимуть в Одесу 

Авіакомпанія «Чеські авіалінії», починаючи з 

наступного тижня, почне виконувати рейси з 

Праги в Одесу. 

 

Тариф за лікування пацієнтів із 

туберкульозом зросте до ₴40 тисяч - 

Нацслужба здоров'я 

У Програмі медичних гарантій на 2021 рік 

тариф за лікування пацієнтів з туберкульозом 

зросте до 40 тисяч гривень. 

 

Онлайн-курс «Захист персональних даних» 

вже доступний для навчання 

Онлайн-курс «Захист персональних даних» 

вже доступний для навчання. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214393-dla-sadockiv-skil-ta-ditacih-taboriv-zatverdili-novi-normi-harcuvanna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3214522-onlajnkurs-zahist-personalnih-danih-vze-dostupnij-dla-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3214522-onlajnkurs-zahist-personalnih-danih-vze-dostupnij-dla-navcanna.html

