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ТОП 

 

Зеленський наполягає на розробці 

«паспортів вакцинації» в Україні 

Президент Володимир Зеленський наполягає 

на створенні в Україні системи «паспортів 

вакцинації» проти COVID-19 в Україні та 

охопленні 70% дорослого населення 

щепленнями. 

 

 

На Донеччині порахували 100% протоколів, 

до Ради проходить Аксьонов 

Станом на 13 годину понеділка пораховано 
100% електронних протоколів ДВК про 

підсумки голосування на проміжних виборах 

народних депутатів в одномандатному 

виборчому окрузі №50 (Донецька область) та 
37,6 % - в ОВО №87 (Івано-Франківська 

область). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217152-zelenskij-napolagae-na-rozrobci-pasportiv-vakcinacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217152-zelenskij-napolagae-na-rozrobci-pasportiv-vakcinacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217113-na-doneccini-porahuvali-100-protokoliv-do-radi-prohodit-aksonov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217113-na-doneccini-porahuvali-100-protokoliv-do-radi-prohodit-aksonov.html


 

Вірастюк заявив про свою перемогу на 

довиборах у Раду ВІДЕО  

Кандидат у народні депутати Василь Вірастюк, 
який балотувався на проміжних виборах до 

Верховної Ради в Івано-Франківській області, 

заявив про свою перемогу і готовність 

захистити свій результат. 

 

НАБУ оголосило в розшук ексголову 

правління ПриватБанку Дубілета 
ЕКСКЛЮ ЗИВ  

Національне антикорупційне бюро України 

оголосило у розшук ексголову правління 
ПриватБанку Олександра Дубілета, якого 

підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд 

грн банку перед його націоналізацією 

наприкінці 2016 року.

 

 

Поблизу Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті, 

постраждалих немає 

Неподалік Запоріжжя зійшли з рейок шість 

вагонів поїзду Інтерсіті "Київ-Запоріжжя". 

 

Як самотужки розрахувати, коли 

святкувати Великдень 

І чому католики з протестантами й православні 

з греко-католиками часто відзначають 

Воскресіння Христове в різні дні

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217133-virastuk-zaaviv-pro-svou-peremogu-na-doviborah-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217133-virastuk-zaaviv-pro-svou-peremogu-na-doviborah-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217235-nabu-ogolosilo-v-rozsuk-eksgolovu-pravlinna-privatbanku-dubileta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217235-nabu-ogolosilo-v-rozsuk-eksgolovu-pravlinna-privatbanku-dubileta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217235-nabu-ogolosilo-v-rozsuk-eksgolovu-pravlinna-privatbanku-dubileta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217235-nabu-ogolosilo-v-rozsuk-eksgolovu-pravlinna-privatbanku-dubileta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217257-poblizu-zaporizza-zijsov-z-rejok-poizd-postrazdalih-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217257-poblizu-zaporizza-zijsov-z-rejok-poizd-postrazdalih-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217196-ak-samotuzki-rozrahuvati-koli-svatkuvati-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217196-ak-samotuzki-rozrahuvati-koli-svatkuvati-velikden.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Путін не планує розмову із Зеленським - 

Пєсков 

У Президента Росії Володимира Путіна поки 
що не запланована бесіда з його українським 

колегою Володимиром Зеленським. 

 

 

Україна та Польща висловили 

занепокоєння репресіями з боку білоруської 

влади – комюніке 

Україна та Польща висловили глибоке 
занепокоєння посиленням репресій з боку 

білоруської влади, у тому числі до 

представників організацій, які представляють 

польську національну меншину в Білорусі. 

 

Говорити про врегулювання конфлікту на 

Сході можна лише в повному складі 

«Норманді» - МЗС 

Лише в повному, а не скороченому складі 

«Норманді» потрібно вести перемовини про 
врегулювання російсько-українського 

збройного конфлікту. 

 

Венеційська комісія розгляне термінове 

звернення України про обрання Вищої ради 

правосуддя 

Україна внесла до Венеційської комісії 

терміновий запит на отримання висновку щодо 

відповідності міжнародним стандартам 

проєкту закону про

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217128-putin-ne-planue-rozmovu-iz-zelenskim-peskov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217128-putin-ne-planue-rozmovu-iz-zelenskim-peskov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217459-ukraina-ta-polsa-vislovili-zanepokoenna-represiami-z-boku-biloruskoi-vladi-komunike.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217459-ukraina-ta-polsa-vislovili-zanepokoenna-represiami-z-boku-biloruskoi-vladi-komunike.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217459-ukraina-ta-polsa-vislovili-zanepokoenna-represiami-z-boku-biloruskoi-vladi-komunike.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217459-ukraina-ta-polsa-vislovili-zanepokoenna-represiami-z-boku-biloruskoi-vladi-komunike.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217423-govoriti-pro-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-mozna-lise-v-povnomu-skladi-normandi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217423-govoriti-pro-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-mozna-lise-v-povnomu-skladi-normandi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217423-govoriti-pro-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-mozna-lise-v-povnomu-skladi-normandi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217423-govoriti-pro-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-mozna-lise-v-povnomu-skladi-normandi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217392-venecijska-komisia-rozglane-terminove-zvernenna-ukraini-pro-obranna-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217392-venecijska-komisia-rozglane-terminove-zvernenna-ukraini-pro-obranna-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217392-venecijska-komisia-rozglane-terminove-zvernenna-ukraini-pro-obranna-visoi-radi-pravosudda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217392-venecijska-komisia-rozglane-terminove-zvernenna-ukraini-pro-obranna-visoi-radi-pravosudda.html


 

Заяви про «російсько-українського поета 

Шевченка» є дрібною провокацією — 

Ткаченко 

Заяви «Россотрудничества» про «російсько-

українського поета Шевченка» є не більш ніж 

дрібною інформаційною провокацією.

 

 

Неймовірні пригоди китайців у Криму, або 

Як розвінчуються міфи російської 

пропаганди БЛОГ 

Підтримувати та співпрацювати з невизнаною 
територією – те саме, що кидати виклик 

міжнародному співтовариству

 

 

Гармаш: Червоний Хрест має вимагати 

доступу до полонених, відправляючи 

гуманітарку до ОРДЛО 

За гуманітарні вантажі, які поставляють різні 
міжнародні організації в ОРДЛО з України, 

треба вимагати у окупантів можливість 

відвідання наших полонених на їх території.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Вакцинація проти COVID-19 другою дозою 

почнеться в Україні з кінця травня 

Міністерство охорони здоров'я очікує на 
постачання вакцини проти COVID-19 в межах 

програми COVAX найближчим часом та 

планує розпочати вакцинацію другою дозою 

наприкінці травня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217217-zaavi-pro-rosijskoukrainskogo-poeta-sevcenka-e-dribnou-provokacieu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217217-zaavi-pro-rosijskoukrainskogo-poeta-sevcenka-e-dribnou-provokacieu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217217-zaavi-pro-rosijskoukrainskogo-poeta-sevcenka-e-dribnou-provokacieu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217217-zaavi-pro-rosijskoukrainskogo-poeta-sevcenka-e-dribnou-provokacieu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3215898-nejmovirni-prigodi-kitajciv-u-krimu-abo-ak-rozvincuutsa-mifi-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3215898-nejmovirni-prigodi-kitajciv-u-krimu-abo-ak-rozvincuutsa-mifi-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3215898-nejmovirni-prigodi-kitajciv-u-krimu-abo-ak-rozvincuutsa-mifi-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3215898-nejmovirni-prigodi-kitajciv-u-krimu-abo-ak-rozvincuutsa-mifi-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217434-garmas-cervonij-hrest-mae-vimagati-dostupu-do-polonenih-vidpravlauci-gumanitarku-do-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217434-garmas-cervonij-hrest-mae-vimagati-dostupu-do-polonenih-vidpravlauci-gumanitarku-do-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217434-garmas-cervonij-hrest-mae-vimagati-dostupu-do-polonenih-vidpravlauci-gumanitarku-do-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217434-garmas-cervonij-hrest-mae-vimagati-dostupu-do-polonenih-vidpravlauci-gumanitarku-do-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217170-vakcinacia-proti-covid19-drugou-dozou-pocnetsa-v-ukraini-z-kinca-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217170-vakcinacia-proti-covid19-drugou-dozou-pocnetsa-v-ukraini-z-kinca-travna.html


 

Степанов розповів, що «пропишуть» у 

свідоцтві про вакцинацію 

Свідоцтво про вакцинацію міститиме 
інформацію про її дату та термін дії і буде в 

електронному або паперовому вигляді.

 

 

Китайська CoronaVac: ефективна, якщо є в 

наявності 

о чим вакцинується у світі. Перша партія 

китайської вакцини CoronaVac, 215 тисяч доз

 

 

Івано-Франківська область за кілька днів 

може стати «помаранчевою» - Степанов 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

прогнозує перехід найближчими днями Івано-
Франківської області в помаранчеву зону. За 

його словами, захворюваність на COVID-19 

зростатиме в країні до 15 квітня. 

 

На Харківщині зафіксували першу смерть 

дитини від COVID-19 

У Харківській обласній дитячій інфекційній 

лікарні помер 11-річний хлопчик, який мав 

підтверджений COVID-19 і тяжке супутнє 

захворювання.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217355-stepanov-rozpoviv-so-propisut-u-svidoctvi-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217355-stepanov-rozpoviv-so-propisut-u-svidoctvi-pro-vakcinaciu.html
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-regions/3217417-ivanofrankivska-oblast-za-kilka-dniv-moze-stati-pomarancevou-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217417-ivanofrankivska-oblast-za-kilka-dniv-moze-stati-pomarancevou-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217220-na-harkivsini-zafiksuvali-persu-smert-ditini-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217220-na-harkivsini-zafiksuvali-persu-smert-ditini-vid-covid19.html


УКРАЇНА 

 

Загострення на сході України: Рада планує 

закликати світ посилити тиск на Росію 

Верховна Рада планує ухвалити заяву з 
вимогою до Росії негайно припинити бойові дії 

та неухильно дотримуватися режиму 

припинення вогню та із закликом до світу про 

продовження та посилення тиску на РФ з 

метою припинення агресії проти України. 

 

 

Зеленський звільнив голів 10 

райадміністрацій на Вінниччині 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

голів 10 районних державних адміністрацій 

Вінницької області. 

 

 

Аваков задекларував три квартири, майже 

700 тисяч зарплати й жодного авто 

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен 

Аваков минулого року отримав майже 700 тис. 

гривень зарплати, але у нього немає жодного 

автомобіля. 

 

Тупицький скликає спецзасідання КСУ, 

щоб розглянути своє звільнення ДОКУМЕНТ  

У Конституційному Суді планують провести 

спеціальне пленарне засідання 12 квітня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217357-zagostrenna-na-shodi-ukraini-rada-planue-zaklikati-svit-posiliti-tisk-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217357-zagostrenna-na-shodi-ukraini-rada-planue-zaklikati-svit-posiliti-tisk-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217425-zelenskij-zvilniv-goliv-10-rajadministracij-na-vinniccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217425-zelenskij-zvilniv-goliv-10-rajadministracij-na-vinniccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217446-avakov-za-minulij-rik-zadeklaruvav-tri-kvartiri-majze-700-tisac-zarplati-j-zodnogo-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217446-avakov-za-minulij-rik-zadeklaruvav-tri-kvartiri-majze-700-tisac-zarplati-j-zodnogo-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217368-tupickij-sklikae-speczasidanna-ksu-sob-rozglanuti-svoe-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217368-tupickij-sklikae-speczasidanna-ksu-sob-rozglanuti-svoe-zvilnenna.html


 

Зеленський вніс зміни до знаку Президента і 

використання штандарта УКАЗ  

Президент Володимир Зеленський вніс зміни 
до Положення про офіційні символи глави 

держави. 

 

Федоров торік отримав понад ₴630 тисяч 

доходів ДЕКЛАРАЦ ІЯ  

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров за 2020 рік 

отримав 630,13 тис. грн доходів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна для відновлення співпраці з МВФ 

має повернутись до своїх зобов‘язань – 

Марченко 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що 
для відновлення співпраці з Міжнародним 

валютним фондом Україна має повернутись до 

своїх зобов‘язань перед МВФ. 

 

 

Голова УАБТ: Німецько-український 

бізнес-форум сприяє тісним стосункам між 

обома країнами 

Німецько-український бізнес-форум – це 

ключовий інструмент для налагодження 
тісніших ділових стосунків між обома 

країнами. Українська асоціація бізнесу і 

торгівлі готова робити все можливе заради 

його успішності. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217349-zelenskij-vnis-zmini-do-znaku-prezidenta-i-vikoristanna-standarta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217349-zelenskij-vnis-zmini-do-znaku-prezidenta-i-vikoristanna-standarta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217364-fedorov-torik-otrimav-ponad-630-tisac-dohodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217364-fedorov-torik-otrimav-ponad-630-tisac-dohodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217444-ukraina-dla-vidnovlenna-spivpraci-z-mvf-mae-povernutis-do-svoih-zobovazan-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217444-ukraina-dla-vidnovlenna-spivpraci-z-mvf-mae-povernutis-do-svoih-zobovazan-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217444-ukraina-dla-vidnovlenna-spivpraci-z-mvf-mae-povernutis-do-svoih-zobovazan-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217444-ukraina-dla-vidnovlenna-spivpraci-z-mvf-mae-povernutis-do-svoih-zobovazan-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217156-golova-uabt-nimeckoukrainskij-biznesforum-spriae-tisnim-stosunkam-miz-oboma-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217156-golova-uabt-nimeckoukrainskij-biznesforum-spriae-tisnim-stosunkam-miz-oboma-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217156-golova-uabt-nimeckoukrainskij-biznesforum-spriae-tisnim-stosunkam-miz-oboma-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217156-golova-uabt-nimeckoukrainskij-biznesforum-spriae-tisnim-stosunkam-miz-oboma-krainami.html


 

Анулювання 19 спецдозволів: Держгеонадра 

виконала рішення РНБО 

Державна служба геології та надр на 
виконання рішення Ради національної безпеки 

і оборони анулювала спецдозволи на 

користування надрами 19 юридичним особам. 

 

У НБУ розкритикували плани 

законодавчого регулювання 

міжбанківських комісій 

Пропозиції про законодавче обмеження 
комісій за використання платіжних карток при 

оплаті товарів і послуг відкинуть фінансову 

систему країни на 10 років назад. 

 

 

Чи стануть українські надра дійсно 

народними? 

Керівництво держави ініціює 

широкомасштабний аудит сфери 

надрокористування. Кого це може стосуватися 

 

 

Середня зарплата за рік зросла майже на 

16% — Держстат 

Середня номінальна зарплата українців за 
лютий 2021 року була на 15,7% більшою за ту, 

яку вони отримали за лютий 2020 року, і 

становила 12 549 грн. 
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В Україні вперше впровадили новітню 

систему підвищення безпеки реактора на 

АЕС 

На енергоблоці № 3 Южно-Української АЕС 

ввели в експлуатацію систему примусового 

скидання тиску з системи герметичного 

огородження реакторної установки.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Марків каже, що його виправдувальний 

вирок оскаржили в Італії 

Військовослужбовець Нацгвардії Віталій 
Марків заявив, що за наявною у нього 

інформацією, сторона обвинувачення по його 

справі подала касаційну скаргу на рішення 

суду, яким його було виправдано. 

 

Денісова назвала ім’я українки, яку 

засудили за «шпигунство» в окупованому 

Криму 

Підконтрольний російським окупантам так 
званий Севастопольський міський суд виніс 

незаконний вирок українці Галині Довгополій 

по сфабрикованій кримінальній справі за 
нібито збір даних для України відносно 

окремого 

 

Кримського татарина четвертий місяць 

тримають у ШІЗО російської колонії 

Засуджений до 19-ти років позбавлення волі 

кримський татарин Муслім Алієв з грудня 2020 

року перебуває в штрафному ізоляторі 

російської колонії в Башкортостані.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

У «справі Семенченка» затримали 

колишнього командира батальйону 

«Донбас» 

Служба безпеки України затримала ще одного 

фігуранта справи про створення приватної 

військової компанії, у якій одним із 

підозрюваних є ексдепутат 

 

Комітет рекомендує Раді ухвалити 

постанову про засудження подій на 

Банковій 

Комітет Верховної Ради з питань 
правоохоронної діяльності рекомендує 

парламенту ухвалити за основу і в цілому 

проєкт постанови "Про засудження подій, що 

відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу 

Президента України".  

 

Заворушення на Банковій: суд відправив 

Ратушного під цілодобовий домашній арешт 

Печерський районний суд міста Києва обрав 
активісту Роману Ратушному запобіжний захід 

у вигляді цілодобового домашнього арешту та 

зобов’язав його носити електронний браслет. 

 

Двом бойовикам оголосили підозру за 

катування українських військових у 

«в’язницях» Донеччини 

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру 
двом особам за жорстоке поводження з 

українськими військовими у «в’язницях» 

Донеччини.
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У Нідерландах затримали українця майже з 

трьома мільйонами євро 

У Нідерландах поліція виявила в машині 

українця майже 3 мільйони євро готівки.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Закон про місцеві референдуми: можна буде 

відставити міську раду, мера? 

Законопроект винесено на громадське 
обговорення – це правильне рішення. Втім, 

оцінивши документ, фахівці вказали на низку 

проблемних моментів 

 

 

Не допустити колапсу української науки – 

Група «Першого грудня» 

Своїм зверненням Ініціативна група підтримує 

заклик науковців до органів влади 

 

Вишити, щоб вижити. Як медсестра з 

військового шпиталю відновлює давню 

українську вибійку 

Що було в Україні до вишивки? Першими були 

вибійка й мальованка – як писанка…
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Гола Пристань утеплюється й 

модернізується ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТ ВО  

Чим допоможе «Велике будівництво» 

громадам Херсонщини?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Кіпр вніс Україну до переліку країн, з яких 

дозволений в’їзд з 1 квітня 

Станом на 29 березня Кіпр вніс Україну до 
переліку країн «червоної» зони, що дозволяє 

українцям в’їхати на острів з 1 квітня 2021 

року, дотримуючись певних умов. 

 

 

Як зробити корисною оброблену їжу: поради 

від Центру громадського здоров’я 

Після варіння, смаження, додавання солі, 
цукру та спецій їжа вже вважається 

переробленою, втрачає корисні властивості. У 

Центрі громадського здоров'я дали поради 
українцям щодо того, як споживати оброблену, 

але здорову їжу. 

 

Арум: бій Ломаченко - Накатані 

затверджений 

Боксери поб'ються влітку. Глава 

промоутерської компанії Top Rank Боб Арум 

підтвердив інформацію про те, що 
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МАУ поновлює рейси з Одеси до Стамбулу 

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 

(МАУ) з 29 березня відновлює рейс Одеса – 

Стамбул – Одеса. 

 

Що лікує гарбуз і кому гарбуза не можна  
ІНФОГ РАФІКА  

Гарбуз відомий своїми корисними 
властивостями вже понад п'ять тисяч років, 

росте майже скрізь і тому входить до 

національних меню майже всіх країн світу

 

 

Українців закликають проголосувати за 

проєкт порятунку Долини нарцисів 

Європейська асоціація охорони природи 

оголосила голосування за найкращий проєкт зі 

збереження територій та об'єктів дикої 
природи, де серед представлених – український 

проєкт «Врятувати Долину нарцисів». 

 

Анімаційний фільм «Глибока вода» 

відібрали до конкурсу фестивалю у Загребі 

Стрічку Анни Дудко «Глибока вода» відібрано 

до конкурсу Всесвітнього фестивалю 

анімаційних фільмів у Загребі - Animafest 

Zagreb, другого найстарішого анімаційного 

фестивалю в Європі.
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Балаян отримає почесну «Золоту Дзиґу» 

На урочистій церемонії вручення V 

Національної кінопремії Золота Дзиґа» 
нагороду за внесок у розвиток українського 

кінематографа вручать одному з найвідоміших 

українських режисерів Роману Балаяну. 
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