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ТОП 

 

 

 

ЄС не визнає указу Путіна про заборону 

володіти землею в окупованому Криму 

Євросоюз не визнає указу президента РФ 

Путіна про заборону негромадянам РФ 

володіти земельними ділянками в окупованому 

Криму.

 

 

Семенченко отримав підозру у створенні 

незаконного збройного формування 

Колишній народний депутат Семен 

Семенченко отримав підозру у створенні 

незаконного збройного формування.
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Справа Шеремета: суд Києва заявляє про 

втручання у діяльність суду присяжних 

Шевченківський районний суд Києва заявляє 

про втручання у діяльність суду присяжних у 

справі про вбивство журналіста Павла 

Шеремета. 

 

Печерський райсуд заблокував «Главком», 

«Апостроф» та низку інших сайтів 
ДОКУМЕНТ 

Печерський райсуд Києва арештував майнові 

права інформаційних видань «Главком», 

«Апостроф» та інших ЗМІ. 

 

Лідером президенського рейтингу 

залишається Зеленський ОПИТУВАННЯ 

Глава держави Володимир Зеленський очолює 

президентський рейтинг. 

 

Під Шумами вбиті четверо українських 

військових - Бутусов 

Внаслідок обстрілу позицій в районі 

населеного пункту Шуми четверо українських 

військових загинули.
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На кримських радіостанціях запустили 

зашифроване привітання з Днем СБУ 

В окупованому Криму на радіостанціях 

зазвучало зашифроване привітання з Днем 

Служби безпеки України.

 

 

Для громадян України відкриті 104 країни 

Громадяни України наразі можуть 

подорожувати до 104 країн світу з 

дотриманням певних вимог.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Резолюція ООН 2014 року стала першою 

відповіддю світу на агресію Росії проти 

України – МЗС ЗАЯВА 

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 

«Територіальна цілісність України», ухвалена 

27 березня 2014 року, стала першою знаковою 

відповіддю  

 

США закликають Україну переглянути 

законопроєкт про корпоратизацію 

Укроборонпрому 

Ухвалений у першому читанні законопроєкт 

щодо корпоратизації державного концерну 

«Укроборонпром» створює можливість для 

України продовжувати  
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Реформи для членства в НАТО: 

Стефанішина доручила готувати 

нацпрограму на 2022 рік 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольга 

Стефанішина доручила розпочати підготовку 

проєкту Річної національної програми (РНП) 

під егідою Комісії Україна-НАТО на 2022 рік 

та  

 

Українська сторона ТКГ збирається на 

екстрену нараду через загибель військових 

під Шумами 

Українська делегація для участі в 

Тристоронній контактній групі збирається на 

екстрену нараду через загибель чотирьох 

українських військовослужбовців унаслідок 

обстрілу поблизу Шумів. 

 

 

Консультаційний комітет Президентів 

України та Польщі проведе засідання 29 

березня 

У понеділок, 29 березня, у форматі 

відеоконференції відбудеться XXІX засідання 

Консультаційного комітету Президентів 

України та Республіки Польща.

 

 

МЗС запровадило титул почесного 

амбасадора України 

Міністерство закордонних справ запровадило 

титул почесного амбасадора України, який 

надаватиметься фізичним і юридичним особам, 

українським та іноземним громадянам за 

активну промоцію нашої держави у світі. 
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США сприятимуть зміцненню кібербезпеки 

України - посольство 

США сприятимуть всебічному прогресу у 

зміцненні кібербезпеки України, заявляє 

представник Посольства США в Україні Адам 

Марлоу.

 

 

МЗС ухвалило першу в історії України 

Стратегію публічної дипломатії 

Міністерство закордонних справ вперше в 

історії України ухвалило п’ятиричну Стратегію 

публічної дипломатії, в якій сформульовано 

сім напрямів діяльності для просування 

позитивного іміджу держави.

 

 

У Румунії український дипломат зустрівся з 

керівництвом ліцею ім. Шевченка 

Тимчасовий повірений у справах України в 

Румунії Паун Роговей 26 березня під час 

робочого візиту до повіту Марамуреш 

зустрівся з примарем м. Сигету-Мармацієй 

В.Молдованом та керівництвом українського 

ліцею …

 

КОРОНАВІРУС 

 

Ляшко розповів, кого вакцинуватимуть 

препаратом Sinovac 

Вакцина від COVID-19 виробництва Sinovac 

Biotech буде використовуватися для щеплення 

маломобільних громадян.
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Китайська вакцина замість індійської: це 

мінус чи плюс? 

Вакцина CoronaVac ще не має оцінки ВООЗ, 

зате вона дає меншу поствакцинальну реакцію

 

 

В Україні зареєстрували перший генерик 

проти коронавірусу 

МОЗ України зареєструвало перший 

український генерик японського 

противірусного лікарського засобу «Авіган» - 

«Фавіпіравір-Мікрохім» виробництва компанії 

«Мікрохім» в м. Рубіжне на Луганщині.

 

УКРАЇНА 

 

Єрмак пояснив, навіщо у Росії 

перекручують версію мирного плану 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

вважає, що російські ЗМІ наразі поширюють 

вигідну російській стороні версію подій у 

рамках переговорів щодо встановлення миру 

на сході України. 

 

 

Кулеба радить українцям зберігати 

документи на земельні ділянки в Криму 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

порадив співвітчизникам, які мають земельні 

ділянки в тимчасово окупованому Криму, 

обов’язково зберігати документи на право 

власності для відновлення своїх прав після 

деокупації півострова.
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Резніков задекларував понад ₴10 мільйонів 

зарплати 

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Олексій Резніков у 2020 році отримав 10 млн 

463 тис. грн зарплати.

 

 

Інститут масової інформації вважає 

неправомірним блокування 12 сайтів 

Рішення Печерського районного суду міста 

Києва про блокування доступу до 12 сайтів 

українських медіа є порушенням законодавства 

та становить суттєву загрозу свободі слова в 

Україні.

 

 

Голова Нацполіції задекларував майже ₴1,5 

мільйона зарплати 

Голова Національної поліції Ігор Клименко 

володіє квартирою в Києві та отримав за 

минулий рік понад 1,47 мільйона гривень 

зарплати, водночас він користується авто, яке 

перебуває у власності іншої особи.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Ексзаступниці голови правління 

ПриватБанку обрали запобіжний захід - 50 

мільйонів застави 

Вищий антикорупційний суд обрав колишній 

заступниці голови правління ПриватБанку 

запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави.
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Укроборонпром звернувся до СБУ через 

загрозу втратити держконтроль над одним з 

підприємств 

Державний концерн "Укроборонпром" 

звернувся до Служби безпеки із заявою про 

загрозу втратити державний контроль за 

діяльністю одного зі своїх підприємств, а саме: 

ВАТ "Меридіан" ім. Корольова.

 

 

Мінфін назвав п’ять факторів, що 

дозволили перевиконати доходи 

держбюджету-2020 ІНФОГРАФІКА 

Міністерство фінансів визначило п'ять 

факторів, що дозволили перевиконати дохідну 

частину Державного бюджету України за 2020 

рік на 54 млрд грн. 

 

 

Україна вийшла із зими з рекордними 

запасами палива - Коболєв 

Станом на кінець березня запаси газу в 

сховищах перевищують 16,2 млрд кубометрів 

— це рекордні показники в Україні для цього 

періоду.

 

 

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» подали до 

суду через будівництво сховища відходів 

Державна екологічна інспекція у судовому 

порядку вимагає припинити роботи зі 

спорудження на ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг» хвостосховища «ІІІ карта», оскільки 

підприємство не підготувало додаткову оцінку 

впливу на довкілля. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3216018-ukroboronprom-zvernuvsa-do-sbu-cerez-zagrozu-vtratiti-derzkontrol-nad-odnim-z-pidpriemstv.html
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Надто дороге пальне: яким АЗС 

рекомендували знизити ціни СПИСОК 

Антимонопольний комітет надав рекомендації 

учасникам роздрібного ринку щодо цін на 

пальне, які не відповідають Європейським 

котируванням на нафтопродукти.

 

 

Марченко анонсував створення зелених 

коридор для товарів на митниці 

Будівництво на кордоні нових митних пунктів 

пропуску та реконструкція старих дозволить 

вирішити питання окремих коридорів 

проходження Авторизованих економічних 

операторів (АЕО). 

 

Киргизстан зацікавився досвідом України у 

вирощуванні конопель 

Киргизькі аграрії зацікавилися 

напрацюваннями українських колег у 

вирощуванні й переробленні технічних 

конопель та бджільництві.

 

 

Фіксовану ціну на електроенергію для 

населення зберегли до 1 травня 

Фіксована ціна на електричну енергію для 

побутових споживачів на рівні 1,68 грн за кВт-

год, яку Кабмін встановив із 1 січня по 31 

березня 2021 року та продовжив на засіданні 

24 березня, діятиме лише до 1 травня 2021 

року.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3216116-nadto-doroge-palne-akim-azs-rekomenduvali-zniziti-cini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3215972-marcenko-anonsuvav-stvorenna-zelenih-koridor-dla-tovariv-na-mitnici.html
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Суд арештував «позаштатного агента 

НАБУ» на два місяці 

Підприємця Євгена Шевченка, якого 

підозрюють у створенні незаконного 

збройного формування, Печерський райсуд 

Києва взяв під варту на 60 діб із можливістю 

внесення застави у 5 млн грн. 

 

Трьом членам «Українського вибору» 

Медведчука повідомили про підозру в 

держзраді 

Трьом керівникам ініціативних груп 

громадського руху «Український вибір», 

лідером якої є народний депутат від ОПЗЖ 

Віктор Медведчук,  повідомили про підозру за 

фактом участі в організації …

 

 

Справа Burisma: захисту встановили 

дедлайн ознайомлення зі справою 

Вищий антикорупційний суд установив 

стороні захисту строк по 31 березня для 

ознайомлення з матеріалами у справі щодо 

спроби підкупу керівників Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та 

Національного  

 

 

На чотирьох учасників акції під Офісом 

Президента склали адмінпротоколи 

Працівники поліції склали адміністративні 

протоколи на чотирьох учасників суботньої 

акції під Офісом Президента на підтримку 

активіста Сергія Стерненка. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3216121-pozastatnogo-agenta-nabu-arestuvali-na-dva-misaci.html
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НАЗК заявило про корупційні ризики у 

законопроєкті про оцінювання суддів 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції (НАЗК) виявило корупціогенні 

фактори у законопроєкті, яким пропонується 

врегулювати оцінювання суддів.

 

 

В Одесі викрадачі юнака вимагали $1 

мільйон, замовника затримали 

Працівники поліції звільнили чоловіка, якого 

зловмисники викрали в Одесі, вимагаючи 

викуп в 1 млн дол., замовника злочину 

затримали.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Дивишся на знімок - а легенів майже 

немає»: медики Прикарпаття на ковідній 

передовій Репортаж  

Репортаж «Німецької хвилі» з Яремче. 

Прикарпаття вже місяць перебуває в 

"червоній" зоні карантину - мальовничі 

курорти 

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

«Куди вони всі їдуть?»: Кличко закликає 

киян не штурмувати транспорт у локдаун 

Увесь комунальний громадський транспорт у 

столиці працює на маршрутах. 
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Стратегію розвитку читання планують 

ухвалити у травні 

Стратегію розвитку читання на 2021-2025 роки 

«Читання як життєва стратегія» планується 

затвердити на державному рівні у першій 

половині травня.

 

 

Споживацькі права можна захистити за 

допомогою чат-боту 

Держпродспоживслужба у тестовому режимі 

запустила чат-бот у додатку Телеграм - тепер 

українці мають змогу поскаржитися на 

порушення їхніх споживацьких прав за 

декілька кліків. 

 

Українка Монзуль судитиме футбольний 

матч чоловічого чемпіонату світу 

Офіційний сайт ФІФА у своїй публікації 

привернув увагу до того факту, що уперше в 

історії поєдинки чемпіонату світу серед 

чоловіків судитимуть жінки. 

 

 

Археологи після розкопок називають нову 

дату заснування Черкас ФОТО 

Після розкопок на Дзеленьгорі археологи 

спростовують існуючу дату заснування Черкас. 

Вони стверджують, що місто молодше на 100 

років. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3216000-strategiu-rozvitku-citanna-planuut-uhvaliti-u-travni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3216000-strategiu-rozvitku-citanna-planuut-uhvaliti-u-travni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3215846-spozivacki-prava-mozna-zahistiti-za-dopomogou-catbotu.html
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Українська Атлантида: перший музей 

штучно затоплених земель створять на 

Херсонщин 

На Херсонщині створять перший в Україні 

музей штучно затоплених земель.
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