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ТОП 

 

СБУ розслідує причетність організації 

Медведчука до окупації Криму 

Слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють 

представників громадської організації 

«Український вибір», лідером якої є народний 

депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук 

 

Дзвінок Байдена і Зеленського має бути 

підкріплений діями - представник Держдепу 

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб 
Україна досягла успіху завдяки ефективним 

реформам, тому очікувана телефонна розмова 

між президентами США і України з огляду на 

її символізм має бути підкріплена діями з боку 

нашої країни. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214992-sbu-rozslidue-pricetnist-organizacii-medvedcuka-do-okupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3214992-sbu-rozslidue-pricetnist-organizacii-medvedcuka-do-okupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214984-dzvinok-bajdena-i-zelenskogo-mae-buti-pidkriplenij-diami-predstavnik-derzdepu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3214984-dzvinok-bajdena-i-zelenskogo-mae-buti-pidkriplenij-diami-predstavnik-derzdepu.html


 

Продаж російської зброї в Ірак і Сирію: 

СБУ перевіряє «позаштатного агента 

НАБУ» Шевченка 

Служба безпеки України перевіряє підприємця 

Євгена Шевченка, який відомий широкому 

загалу як «позаштатний агент НАБУ», на 

причетність до продажу російської зброї до 

Іраку, Сирії і Афганістану. 

 

 

Дизпальним із заводу Оксани Марченко 

заправляють російські танки в ОРДЛО — 

Данілов 

Дизельним паливом із заводу, яким володіє 

дружина народного депутата від ОПЗЖ 

Віктора Медведчука Оксана Марченко, 

заправляють російські танки, які знаходяться 
на тимчасово окупованій території Донецької 

та Луганської областей. 

 

 

Семенченку інкримінують створення в 

Україні незаконного збройного формування 

Ексдепутату Семену Семенченку 
інкримінується створення на території України 

незаконного збройного формування.

  

 

ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 

лідерці харківських комуністів 

Александровській €19 тисяч  

Європейський суд з прав людини зобов'язав 
Україну виплатити обвинуваченій у 

сепаратизмі лідерці Харківської обласної 

організації КПУ, ексдепутату Верховної Ради 

від КПУ Аллі Александровській 19 тис. євро.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215318-prodaz-rosijskoi-zbroi-v-irak-i-siriu-sbu-perevirae-pozastatnogo-agenta-nabu-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215318-prodaz-rosijskoi-zbroi-v-irak-i-siriu-sbu-perevirae-pozastatnogo-agenta-nabu-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215318-prodaz-rosijskoi-zbroi-v-irak-i-siriu-sbu-perevirae-pozastatnogo-agenta-nabu-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215318-prodaz-rosijskoi-zbroi-v-irak-i-siriu-sbu-perevirae-pozastatnogo-agenta-nabu-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3215311-dizpalivom-iz-zavodu-oksani-marcenko-zapravlaut-tanki-v-ordlo-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3215311-dizpalivom-iz-zavodu-oksani-marcenko-zapravlaut-tanki-v-ordlo-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3215311-dizpalivom-iz-zavodu-oksani-marcenko-zapravlaut-tanki-v-ordlo-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3215311-dizpalivom-iz-zavodu-oksani-marcenko-zapravlaut-tanki-v-ordlo-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215346-semencenku-inkriminuut-stvorenna-v-ukraini-nezakonnogo-zbrojnogo-formuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215346-semencenku-inkriminuut-stvorenna-v-ukraini-nezakonnogo-zbrojnogo-formuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215443-espl-zobovazav-ukrainu-viplatiti-liderci-harkivskih-komunistiv-aleksandrovskij-19-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215443-espl-zobovazav-ukrainu-viplatiti-liderci-harkivskih-komunistiv-aleksandrovskij-19-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215443-espl-zobovazav-ukrainu-viplatiti-liderci-harkivskih-komunistiv-aleksandrovskij-19-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215443-espl-zobovazav-ukrainu-viplatiti-liderci-harkivskih-komunistiv-aleksandrovskij-19-tisac.html


 

В Україну прибула перша партія вакцини 

CoronaVac 

Рейс TK 459 "Стамбул-Київ", яким група 
компаній "Лекхім" доставляє першу партію 

вакцини китайської компанії Sinovac Biotech, 

прибув до аеропорту "Бориспіль". 

 

 

Кравчук вакцинувався від COVID-19 ВІДЕО  

Перший Президент України, голова 

української делегації у Тристоронній 
контактній групі Леонід Кравчук вакцинувався 

від коронавірусу препаратом Covishield. 

 

Посольство України на Кіпрі роз'яснило 

порядок в’їзду українців до країни 

Посольство України в Республіці Кіпр 

опублікувало роз’яснення щодо порядку в’їзду 

в країну.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Санкції проти Коломойського: секретар 

РНБО каже, що Україна не отримувала 

документів від США 

Україна не отримувала від США жодних 

документів щодо санкцій проти олігарха Ігоря 
Коломойського, а також народних депутатів 

Олександра Дубінського та Андрія Деркача. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215432-v-ukrainu-pribula-persa-partia-vakcini-coronavac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215432-v-ukrainu-pribula-persa-partia-vakcini-coronavac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215041-kravcuk-vakcinuvavsa-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215041-kravcuk-vakcinuvavsa-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215157-posolstvo-ukraini-na-kipri-rozasnilo-poradok-vizdu-ukrainciv-do-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215157-posolstvo-ukraini-na-kipri-rozasnilo-poradok-vizdu-ukrainciv-do-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215281-sankcii-proti-kolomojskogo-sekretar-rnbo-kaze-so-ukraina-ne-otrimuvala-dokumentiv-vid-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215281-sankcii-proti-kolomojskogo-sekretar-rnbo-kaze-so-ukraina-ne-otrimuvala-dokumentiv-vid-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215281-sankcii-proti-kolomojskogo-sekretar-rnbo-kaze-so-ukraina-ne-otrimuvala-dokumentiv-vid-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215281-sankcii-proti-kolomojskogo-sekretar-rnbo-kaze-so-ukraina-ne-otrimuvala-dokumentiv-vid-ssa.html


 

Шмигаль зустрівся з Папою Римським 

Голова уряду України Денис Шмигаль 

сьогодні зустрівся у Ватикані з Папою 

Римським Франциском. 

 

 

У Євросоюзі занепокоєні порушенням 

«тиші» на сході України та втратами серед 

ЗСУ 

Євросоюз занепокоєний збільшенням 

порушень режиму тиші на сході України та 

відповідними втратами серед українських 

військовослужбовців. 

 

 

Україна цього року відкриє генконсульство 

у Г’юстоні – Єльченко 

Цього року в Г’юстоні (штат Техас, США) 

відкриється нове Генеральне консульство 

України в Сполучених Штатах. 

 

У Польщі генконсул України обговорив 

потреби української громади міста 

Ченстохов 

Генконсул України у Кракові В’ячеслав 

Войнаровський під час робочої поїздки до 
Ченстохова Сілезького воєводства обговорив з 

президентом міста Кшиштофом Матиящиком 

забезпечення потреб, зокрема культурно – 

освітніх, численної української громади міста. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215230-smigal-zustrivsa-z-papou-franciskom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215230-smigal-zustrivsa-z-papou-franciskom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215473-u-evrosouzi-zanepokoeni-porusennam-tisi-na-shodi-ukraini-ta-vtratami-sered-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215473-u-evrosouzi-zanepokoeni-porusennam-tisi-na-shodi-ukraini-ta-vtratami-sered-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215473-u-evrosouzi-zanepokoeni-porusennam-tisi-na-shodi-ukraini-ta-vtratami-sered-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215473-u-evrosouzi-zanepokoeni-porusennam-tisi-na-shodi-ukraini-ta-vtratami-sered-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215487-ukraina-cogo-roku-vidkrie-genkonsulstvo-u-gustoni-elcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215487-ukraina-cogo-roku-vidkrie-genkonsulstvo-u-gustoni-elcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3215168-u-polsi-genkonsul-ukraini-obgovoriv-potrebi-ukrainskoi-gromadi-mista-censtohova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3215168-u-polsi-genkonsul-ukraini-obgovoriv-potrebi-ukrainskoi-gromadi-mista-censtohova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3215168-u-polsi-genkonsul-ukraini-obgovoriv-potrebi-ukrainskoi-gromadi-mista-censtohova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3215168-u-polsi-genkonsul-ukraini-obgovoriv-potrebi-ukrainskoi-gromadi-mista-censtohova.html


 

Єврокомісія зафіксувала сплеск активності 

Росії проти України в YouTube ДОПОВІДЬ  

Єврокомісія оприлюднила сьогодні доповідь в 
рамках реалізації Кодексу поведінки інтернет-

платформ проти дезінформації, яка мала на 

меті узагальнити дії платформ у боротьбі з 

дезінформацією щодо вакцинації та боротьби з 

COVID-19. 

 

У Польщі встановили пам’ятник 

українському священнику-рятівнику 

Омеляну Ковчу 

На Дорозі мучеників Майданека у польському 

Любліні 25 березня встановили пам’ятник 

видатному українському гуманісту, 
блаженному священномученику отцю Омеляну 

Ковчу, відомому як «парох концтабору 

Майданек».

 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ оновило розподіл карантинних зон, 

Київ та 10 областей - «червоні» ТАБЛИЦЯ  

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оновило 
розподіл на карантинні зони. У червону зону 

епіднебезпеки потрапляють Київ та 10 

областей. 

 

Ляшко одужав від COVID-19 й повернувся 

до роботи 

Заступник міністра охорони здоров'я - 

головний державний санітарний лікар Віктор 

Ляшко одужав від коронавірусної хвороби й 

повернувся до виконання своїх обов'язків. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215409-evrokomisia-zafiksuvala-splesk-aktivnosti-rosii-proti-ukraini-v-youtube.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215409-evrokomisia-zafiksuvala-splesk-aktivnosti-rosii-proti-ukraini-v-youtube.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3215267-u-polsi-vstanovili-pamatnik-ukrainskomu-svasennikurativniku-omelanu-kovcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3215267-u-polsi-vstanovili-pamatnik-ukrainskomu-svasennikurativniku-omelanu-kovcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3215267-u-polsi-vstanovili-pamatnik-ukrainskomu-svasennikurativniku-omelanu-kovcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3215267-u-polsi-vstanovili-pamatnik-ukrainskomu-svasennikurativniku-omelanu-kovcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215064-moz-onovilo-rozpodil-karantinnih-zon-kiiv-ta-10-oblastej-cervoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215064-moz-onovilo-rozpodil-karantinnih-zon-kiiv-ta-10-oblastej-cervoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215067-lasko-oduzav-vid-covid19-j-povernuvsa-do-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215067-lasko-oduzav-vid-covid19-j-povernuvsa-do-roboti.html


 

Чернігівщина з суботи посилює карантин 

На Чернігівщині, через погіршення 

епідситуації щодо захворюваності на COVID-
19, з суботи, 27 березня, посилять карантинні 

обмеження, зокрема, в закладах культури та 

розважальної сфери і спортивних комплексах. 

 

В Україні зросла кількість охочих 

вакцинуватися від коронавірусу 
ОПИТУВАННЯ  

За місяць в Україні зросла кількість охочих 

вакцинуватися від коронавірусної інфекції: 

38% готові зробити платне щеплення, а 47% - 

вакцинуватися безкоштовно. 

 

 

Понад 70% українців вважають коронавірус 

штучно створеним ОПИТУВАННЯ  

В Україні 71% респондентів вважають, що 

коронавірус – це штучно створений вірус, 

водночас 19% українців схиляються до думки 

про його природне походження. 

 

У провізора з Чернівців, який помер після 

вакцинації, підтвердили COVID-19 

Провізор аптеки військового госпіталю з 
Чернівців, який помер напередодні від 

гострого мозкового інсульту, хворів на 

COVID-19. Вакцину від коронавірусу він 
отримав в межах інкубаційного періоду 

хвороби.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215471-cernigivsina-z-suboti-posilue-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215471-cernigivsina-z-suboti-posilue-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215202-v-ukraini-zrosla-kilkist-ohocih-vakcinuvatisa-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215202-v-ukraini-zrosla-kilkist-ohocih-vakcinuvatisa-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215202-v-ukraini-zrosla-kilkist-ohocih-vakcinuvatisa-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215202-v-ukraini-zrosla-kilkist-ohocih-vakcinuvatisa-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215142-ponad-70-ukrainciv-vvazaut-koronavirus-stucno-stvorenim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215142-ponad-70-ukrainciv-vvazaut-koronavirus-stucno-stvorenim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215269-u-provizora-z-cernivciv-akij-pomer-pisla-vakcinacii-pidtverdili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215269-u-provizora-z-cernivciv-akij-pomer-pisla-vakcinacii-pidtverdili-covid19.html


ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський підписав закон про запобігання 

надмірному тиску на бізнес 

Президент Володимир Зеленський підписав 
закон, яким удосконалюється порядок 

здійснення держнагляду за дотриманням 

законодавства про працю та запроваджується 

штраф за невиконання вимог інспекторів 

Держпраці. 

 

Представництво ЄС вітає підписання 

Зеленським закону про Бюро економічної 

безпеки 

Представництво Європейського Союзу в 
Україні привітало підписання Президентом 

України Володимиром Зеленським закону про 

Бюро економічної безпеки.

 

Оголосили конкурс на управителя для 

«труби Медведчука» 

Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших 

злочинів (АРМА) оголосило 

 

 

Президент підписав закони про податкові 

стимули для інвестпроєктів 

Президент України Володимир Зеленський 
підписав закони щодо податкових стимулів для 

інвестиційних проєктів зі значними 

інвестиціями. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215475-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zapobiganna-nadmirnomu-tisku-na-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215475-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zapobiganna-nadmirnomu-tisku-na-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215211-predstavnictvo-es-vitae-pidpisanna-zelenskim-zakonu-pro-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215211-predstavnictvo-es-vitae-pidpisanna-zelenskim-zakonu-pro-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215211-predstavnictvo-es-vitae-pidpisanna-zelenskim-zakonu-pro-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215211-predstavnictvo-es-vitae-pidpisanna-zelenskim-zakonu-pro-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215302-ogolosili-konkurs-na-upravitela-dla-trubi-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215302-ogolosili-konkurs-na-upravitela-dla-trubi-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215244-prezident-pidpisav-zakoni-pro-podatkovi-stimuli-dla-investproektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215244-prezident-pidpisav-zakoni-pro-podatkovi-stimuli-dla-investproektiv.html


 

МВФ радить Україні тримати фокус на 

структурних реформах 

Міжнародний валютний фонд очікує від 
України реалізації обумовлених раніше 

структурних реформ попри складні умови, 

спричинені пандемією, щоб забезпечити 

інклюзивне зростання національної економіки 

після кризи. 

 

 

Держбанки скоротили портфель 

непрацюючих кредитів на ₴87 мільярдів 

Державні банки за 2020 рік скоротили 

портфель непрацюючих кредитів (NPL) на 87 

млрд грн, до 310 млрд грн. 

 

Нафтогаз визначив ціну на газ для 

населення у квітні 

«Нафтогаз України» встановив ціну на газ для 

побутових споживачів у квітні на рівні 6,86 грн 

за кубометр.

 

 

Два банки вже готові розпочати видачу 

«теплих кредитів» 

Ощадбанк і Укргазбанк вже готові розпочати 

видачу «теплих кредитів» населенню. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215309-mvf-radit-ukraini-trimati-fokus-na-strukturnih-reformah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215309-mvf-radit-ukraini-trimati-fokus-na-strukturnih-reformah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215234-derzbanki-skorotili-portfel-nepracuucih-kreditiv-na-87-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215234-derzbanki-skorotili-portfel-nepracuucih-kreditiv-na-87-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215322-naftogaz-viznaciv-cinu-na-gaz-dla-naselenna-u-kvitni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215322-naftogaz-viznaciv-cinu-na-gaz-dla-naselenna-u-kvitni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215179-dva-banki-vze-gotovi-rozpocati-vidacu-teplih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215179-dva-banki-vze-gotovi-rozpocati-vidacu-teplih-kreditiv.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти продовжують переслідувати 

координатора «Кримської солідарності» 

Силовики в Криму продовжують 
переслідувати координатора «Кримської 

солідарності» за проведення одиночного 

пікету, незважаючи на те, що раніше «суд» 

відмовився відкривати адміністративну 

«справу» проти активіста.

 

 

В окупованому Криму висунули 

обвинувачення ще одному «Свідку Єгови» 

У тимчасово окупованому Криму 30-річному 
жителю Керчі висунуто обвинувачення в 

діяльності забороненої в Росії і на 

окупованому нею півострові релігійної 

організації «Свідки Єгови». 

 

 

Порушення прав дитини: Офіс омбудсмана 

торік отримав понад 1,6 тисячі повідомлень 
ІНФОГРАФІКА  

В Офісі омбудсмана минулого року отримали 

1677 повідомлень з приводу порушень прав 

дитини. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справа про узурпацію влади: суд залишив 

Януковичу заочний арешт 

Київський апеляційний суд залишив 

колишнього президента Віктора Януковича під 

запобіжним заходом у вигляді заочного арешту 

у справі щодо узурпації влади. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3215313-okupanti-prodovzuut-peresliduvati-koordinatora-krimskoi-solidarnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3215313-okupanti-prodovzuut-peresliduvati-koordinatora-krimskoi-solidarnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3215151-v-okupovanomu-krimu-visunuli-obvinuvacenna-se-odnomu-svidku-egovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3215151-v-okupovanomu-krimu-visunuli-obvinuvacenna-se-odnomu-svidku-egovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215413-ofisi-ombudsmana-torik-otrimav-ponad-16-tisaci-povidomlen-pro-porusenna-prav-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215413-ofisi-ombudsmana-torik-otrimav-ponad-16-tisaci-povidomlen-pro-porusenna-prav-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215413-ofisi-ombudsmana-torik-otrimav-ponad-16-tisaci-povidomlen-pro-porusenna-prav-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215413-ofisi-ombudsmana-torik-otrimav-ponad-16-tisaci-povidomlen-pro-porusenna-prav-ditini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215166-sprava-pro-uzurpaciu-vladi-sud-zalisiv-anukovicu-zaocnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215166-sprava-pro-uzurpaciu-vladi-sud-zalisiv-anukovicu-zaocnij-arest.html


 

Справа ПриватБанку: експосадовиці 

призначили заставу у ₴2,7 мільйона 

Вищий антикорупційний суд України обрав 
запобіжний захід колишній посадовиці 

ПриватБанку у вигляді застави в розмірі 2,744 

млн грн.  

 

 

Звільнення викривача корупції: суд визнав 

незаконним наказ очільника Енергоатому 

Шевченківський районний суд Києва визнав 

незаконним наказ т.в.о. президента 
Національної атомної енергогенеруючої 

компанії "Енергоатом" Петра Котіна про 

застосування дисциплінарного стягнення щодо 

викривача Олега Поліщука. 

 

 

Заворушення на Банковій: обрання 

запобіжних заходів Білковському і 

Філімонову перенесли 

Судові засідання щодо обрання запобіжних 

заходів Олексію Білковському та Сергію 
Філімонову, учасникам акції «Не чуєш? 

Побачиш!» на підтримку засудженого 

активіста Сергія Стерненка, перенесено на 

кінець березня. 

 

До восьми років тюрми за «мінування» шкіл 

та лікарень: Зеленський підписав закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про посилення відповідальності за 
завідомо неправдиве повідомлення про 

мінування.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215236-sprava-privatbanku-eksposadovici-priznacili-zastavu-u-27-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215236-sprava-privatbanku-eksposadovici-priznacili-zastavu-u-27-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215131-zvilnenna-vikrivaca-korupcii-sud-viznav-nezakonnim-nakaz-ocilnika-energoatomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215131-zvilnenna-vikrivaca-korupcii-sud-viznav-nezakonnim-nakaz-ocilnika-energoatomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215137-zavorusenna-na-bankovij-obranna-zapobiznih-zahodiv-bilkovskomu-i-filimonovu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215137-zavorusenna-na-bankovij-obranna-zapobiznih-zahodiv-bilkovskomu-i-filimonovu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215137-zavorusenna-na-bankovij-obranna-zapobiznih-zahodiv-bilkovskomu-i-filimonovu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215137-zavorusenna-na-bankovij-obranna-zapobiznih-zahodiv-bilkovskomu-i-filimonovu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215225-do-vosmi-rokiv-turmi-za-minuvanna-skil-ta-likaren-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215225-do-vosmi-rokiv-turmi-za-minuvanna-skil-ta-likaren-zelenskij-pidpisav-zakon.html


 

Запобіжний захід Штепі оберуть 1 квітня 

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс 

на 1 квітня обрання запобіжного заходу 
ексголові Слов'янської міськради Нелі Штепі, 

яку звинувачують у посяганні на територіальну 

цілісність і недоторканність України. 

 

У Києві судитимуть співробітницю 

прокуратури, яка збила дитину на 

пішохідному переході 

У Києві судитимуть співробітницю 
прокуратури, яка збила 11-річну дівчинку на 

пішохідному переході у Борисполі.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Заворушення в Міннеаполісі, Парижі, 

Бристолі та – в Києві: спільне та відмінне 

Вуличні протести на Заході – це конкретний 

досвід провідних демократій. Як вони 
співвідносяться з тим, що трапилось біля 

Офісу Президента України

 

 

Пожежа в Тереблі: Нежилий житловий 

комплекс 

Чому згоріло “мертве місто” для переселенців 

із Солотвина?

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215445-zapobiznij-zahid-stepi-oberut-1-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215445-zapobiznij-zahid-stepi-oberut-1-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3215159-u-kievi-suditimut-spivrobitnicu-prokuraturi-aka-zbila-ditinu-na-pisohidnomu-perehodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3215159-u-kievi-suditimut-spivrobitnicu-prokuraturi-aka-zbila-ditinu-na-pisohidnomu-perehodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3215159-u-kievi-suditimut-spivrobitnicu-prokuraturi-aka-zbila-ditinu-na-pisohidnomu-perehodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3215159-u-kievi-suditimut-spivrobitnicu-prokuraturi-aka-zbila-ditinu-na-pisohidnomu-perehodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215272-pogromi-v-minneapolisi-parizi-bristoli-ta-v-kievi-spilne-ta-vidminne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3215272-pogromi-v-minneapolisi-parizi-bristoli-ta-v-kievi-spilne-ta-vidminne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215184-pozeza-v-terebli-nezilij-zitlovij-kompleks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3215184-pozeza-v-terebli-nezilij-zitlovij-kompleks.html


 

Панацеї від ковіду немає, протокол не 

змінився, але таблетки – випробовують 

«Британський» штам не вплинув на схему 
лікування ковіду, принаймні, поки що. 

Слідування протоколу – наразі це головне

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Тариф на меддопомогу при пологах 

збільшили до 10 тисяч - Нацслужба здоров'я 

Тариф на допомогу при пологах в рамках 
Програми медичних гарантій на 2021 рік 

збільшено до 10 382 грн. 

 

Пробне ЗНО з усіх предметів відбудеться 10 

квітня 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 

з усіх навчальних предметів відбудеться 10 

квітня 2021 року. 

 

Фотоподорож: Підгорянський 

василіянський монастир ФОТО 

Поки карантинні обмеження та боротьба з 

коронавірусом тривають, впливаючи на 

планування омріяних подорожей, повернемося 
до фотознайомств із "незаїждженими" 

локаціями для мандрів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215181-panacei-vid-kovidu-nemae-protokol-ne-zminivsa-ale-tabletki-viprobovuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215181-panacei-vid-kovidu-nemae-protokol-ne-zminivsa-ale-tabletki-viprobovuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215097-tarif-na-meddopomogu-pri-pologah-zbilsili-do-10-tisac-nacsluzba-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215097-tarif-na-meddopomogu-pri-pologah-zbilsili-do-10-tisac-nacsluzba-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214977-probne-zno-z-usih-predmetiv-vidbudetsa-10-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214977-probne-zno-z-usih-predmetiv-vidbudetsa-10-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215223-fotopodoroz-pidgoranskij-vasilianskij-monastir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215223-fotopodoroz-pidgoranskij-vasilianskij-monastir.html


 

Українці зможуть встановлювати газові 

лічильники до 2023 року - Зеленський 

підписав закон 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон, який продовжує до 1 січня 

2023 року кінцеві терміни встановлення 

індивідуальних лічильників для населення, що 

використовує газ для приготування їжі. 

 

Київський молодіжний центр запускає курс 

фітнес-тренувань онлайн 

З 26 березня Київський молодіжний центр 

запускає щотижневий курс онлайн фітнес-

тренувань. 

 

На Закарпатті кондитерка розробила пісне 

меню солодощів 

Репарюк переконана, що з сучасним 
розмаїттям кондитерських продуктів можна 

приготувати вишукані смаколики.

 

 

Для популяризації українських стартапів 

запускають YouTube-проєкт 

Міністерство цифрової трансформації запускає 

новий YouTube-проєкт для популяризації 

українських стартапів Startup Club. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215248-ukrainci-zmozut-vstanovluvati-gazovi-licilniki-do-2023-roku-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215248-ukrainci-zmozut-vstanovluvati-gazovi-licilniki-do-2023-roku-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215248-ukrainci-zmozut-vstanovluvati-gazovi-licilniki-do-2023-roku-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3215248-ukrainci-zmozut-vstanovluvati-gazovi-licilniki-do-2023-roku-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3215337-kiivskij-molodiznij-centr-zapuskae-kurs-fitnestrenuvan-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3215337-kiivskij-molodiznij-centr-zapuskae-kurs-fitnestrenuvan-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3214986-na-zakarpatti-konditerka-rozrobila-pisne-menu-solodosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3214986-na-zakarpatti-konditerka-rozrobila-pisne-menu-solodosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3215428-dla-popularizacii-ukrainskih-startapiv-zapuskaut-youtubeproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3215428-dla-popularizacii-ukrainskih-startapiv-zapuskaut-youtubeproekt.html


 

SkyUp запускає рейси до Ларнаки з трьох 

міст України 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 
відкриває рейси до столиці Кіпру з Києва, 

Харкова та Запоріжжя.

 

 

В Україні оновили список червонокнижних 

рослин 

Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів оприлюднило новий список рослин, 

які увійдуть до Червоної книги України.

 

Буковина до Дня Незалежності влаштує 

концерт на горі Томнатик і видасть 

«смачний» альбом 

У Чернівецькій області до Дня Незалежності 
організують концерт симфонічного оркестру 

на території колишньої радіолокаційної станції 

"Памір" на горі Томнатик та видадуть 

масштабний альбом із унікальними рецептами 

буковинської кухні. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215328-skyup-zapuskae-rejsi-do-larnaki-z-troh-mist-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215328-skyup-zapuskae-rejsi-do-larnaki-z-troh-mist-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214958-v-ukraini-onovili-spisok-cervonokniznih-roslin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3214958-v-ukraini-onovili-spisok-cervonokniznih-roslin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215386-bukovina-do-dna-nezaleznosti-vlastue-koncert-na-gori-tomnatik-i-vidast-smacnij-albom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215386-bukovina-do-dna-nezaleznosti-vlastue-koncert-na-gori-tomnatik-i-vidast-smacnij-albom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215386-bukovina-do-dna-nezaleznosti-vlastue-koncert-na-gori-tomnatik-i-vidast-smacnij-albom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3215386-bukovina-do-dna-nezaleznosti-vlastue-koncert-na-gori-tomnatik-i-vidast-smacnij-albom.html

