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ТОП 

 

Медведчука розглядають імовірним 

кандидатом на одну з високих посад в РФ — 

політолог 

У російському політикумі українського 

олігарха Віктора Медведчука розглядають як 

ймовірного чиновника вищого ешелону — на 
рівні віцепрем'єра або заступника адміністрації 

президента РФ.

 

 

Канада запровадила нові санкції проти Росії 

Канада додала до свого санкційного списку 6 
російських фізичних та юридичних осіб за 

участь у незаконній окупації Криму. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217492-medvedcuka-rozgladaut-imovirnim-kandidatom-na-odnu-z-visokih-posad-v-rf-politolog.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217492-medvedcuka-rozgladaut-imovirnim-kandidatom-na-odnu-z-visokih-posad-v-rf-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217488-kanada-zaprovadila-novi-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217488-kanada-zaprovadila-novi-sankcii-proti-rosii.html


 

У Непалі через забруднене повітря 

закриваються усі навчальні заклади 

Через надміру високий рівень забруднення 
повітря у Непалі тимчасово закриваються усі 

школи та університети.

 

 

У Канаді радять не використовувати 

вакцину AstraZeneca людям, молодшим 55 

років 

Вакцину AstraZeneca не слід вводити людям, 

молодшим 55 років, через ризик виникнення 

тромбів.

 

 

В Україні за добу - 10 533 випадки 

коронавірусу 

В Україні станом на 30 березня лабораторно 

підтвердили 1 662 942 випадки COVID-19, із 

них за добу - 10 533.  

 

СВІТ 

 

КНДР звинуватила ООН у подвійних 

стандартах через запуск ракет 

КНДР звинуватила Організацію Об'єднаних 

Націй у «подвійних стандартах» у зв'язку з 

реакцією міжнародної спільноти на нещодавні 

ракетні запуски Північної Кореї.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217544-u-nepali-cerez-zabrudnene-povitra-zakrivautsa-usi-navcalni-zakladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217544-u-nepali-cerez-zabrudnene-povitra-zakrivautsa-usi-navcalni-zakladi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217560-v-ukraini-za-dobu-10-533-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217560-v-ukraini-za-dobu-10-533-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217514-kndr-zvinuvatila-oon-u-podvijnih-standartah-cerez-zapusk-raket.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217514-kndr-zvinuvatila-oon-u-podvijnih-standartah-cerez-zapusk-raket.html


 

У Сомалі чиновник пережив уже четвертий 

замах на себе 

Унаслідок теракту у столиці Сомалі загинули 
щонайменше чотири людини, ще троє 

отримали поранення.

 

 

У Білорусі штаб опозиціонера Бабарика 

оголосив про створення партії «Вместе» 

Штаб білоруського опозиціонера Віктора 
Бабарика оголосив про створення політичної 

партії «Вместе». 

 

 

В Австралії змінили членів уряду через секс-

скандали 

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 

оголосив про перестановки в уряді та 
призначення на посади жінок-законодавиць 

після низки секс-скандалів, які зашкодили його 

рейтингу. 

 

 

Президент Пакистану захворів на COVID-19 

після першої дози щеплення 

Президент Пакистану Аріф Алві захворів на 

COVID-19 після отримання першої дози 

щеплення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217546-u-somali-cinovnik-pereziv-uze-cetvertij-zamah-na-sebe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217546-u-somali-cinovnik-pereziv-uze-cetvertij-zamah-na-sebe.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217533-v-avstralii-zminili-cleniv-uradu-cerez-seksskandali.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217550-prezident-pakistanu-zahvoriv-na-covid19-pisla-persoi-dozi-seplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217550-prezident-pakistanu-zahvoriv-na-covid19-pisla-persoi-dozi-seplenna.html


 

В Угорщині найбільше вакцинованих від 

COVID-19 в ЄС 

Угорщина є рекордсменом з кількості 
вакцинованих від коронавірусу серед країн ЄС 

та однією з найгірших у світі країн за кількістю 

смертей від COVID-19 на душу населення.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Байдена націлені на активізацію 

партнерства з Україною у сфері реформ – 

Білий дім 

Нинішня адміністрація США прагне 

активізувати стратегічну взаємодію з Україною 

з метою подолання корупції, а також реалізації 
реформ, заявлених Володимиром Зеленським 

на початку президентства. 

 

 

Єрмак поговорив із радником Байдена про 

реформи та ситуацію на сході України 

Керівник Офісу Президента України Андрій 

Єрмак провів телефонну розмову з радником 
Президента США з питань національної 

безпеки Джейкобом Салліваном. 

 

 

Генштаб не фіксує підготовки Росії до 

відкритого воєнного конфлікту з Україною - 

Хомчак 

Генеральний штаб Збройних сил України зараз 
не фіксує підготовки РФ до відкритого 

воєнного конфлікту з Україною, але загроза 

такого розвитку подій є.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217524-v-ugorsini-najbilse-vakcinovanih-vid-covid19-v-es.html
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Справа Гафарова: «Суд» визнав 

незаконними дії кримських тюремників 

"Суд" окупантів визнав, що "кримський 
підрозділ ФСВП" незаконно приховував 

інформацію про стан здоров'я політв'язня, 

інваліда другої групи Джеміля Гафарова.

 

 

Хомчак пояснив, чому Україні буде важко 

повертати окуповані РФ східні регіони ВІДЕО  

Росія витрачає величезні гроші на війну й 
утримування окупованих східних регіонів, 

ведучи там активну пропаганду, тому Україні 

буде важко повернути ОРДЛО.

 

 

Ситник розповів Atlantic Council про 

викриття восьми суддів-хабарників в 

Україні 

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що 

його агентство вже викрило щонайменше вісім 
українських суддів, які брали хабарі, а 

Антикорупційний суд вже визначив їм реальні 

терміни покарання.

 

 

Санду скликає Раду безпеки, щоб 

обговорити майно Молдови в Україні 

Президент Молдови Мая Санду скликає Вищу 

раду безпеки, зокрема маючи намір обговорити 

управління майном Молдови в Україні.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3217510-sud-u-krimu-viznav-so-turemniki-nezakonno-prihovuvali-informaciu-pro-zdorova-politvazna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217478-sandu-sklikae-radu-bezpeki-sob-obgovoriti-majno-moldovi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217478-sandu-sklikae-radu-bezpeki-sob-obgovoriti-majno-moldovi-v-ukraini.html


УКРАЇНА 

 

Частина депутатів з фракції «Голос» 

вимагають переобрати керівництво партії 

Десять народних депутатів від фракції «Голос» 
оприлюднили спільну заяву, в якій 

розкритикували чинне керівництво партії та 

закликали переобрати його на з'їзді політсили. 

 

З початку року НАЗК взяло у перевірку 251 

декларацію посадовця 

З початку року Національне агентство з питань 

запобігання корупції (НАЗК) взяло у перевірку 

251 декларацію посадових осіб.  

 

Суд відправив під домашній арешт 

підозрюваного екскомандира батальйону 

«Донбас» 

Печерський районний суд Києва відправив під 

цілодобовий домашній арешт до 24 травня 
екскомандира батальйону «Донбас» Анатолія 

Виногродського (позивний «Гал»). 

 

 

Обрання запобіжних заходів Білковському і 

Філімонову знову перенесли 

Судові засідання щодо обрання запобіжного 

заходу учасникам акції "Не чуєш? Побачиш!" 

на підтримку засудженого активіста Сергія 
Стерненка Олексію Білковському та Сергію 

Філімонову знову перенесено.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217540-castina-deputativ-z-frakcii-golos-vimagaut-pereobrati-kerivnictvo-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217540-castina-deputativ-z-frakcii-golos-vimagaut-pereobrati-kerivnictvo-partii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217522-z-pocatku-roku-nazk-vzalo-u-perevirku-251-deklaraciu-posadovca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217490-sud-vidpraviv-pid-domasnij-arest-pidozruvanogo-ekskomandira-bataljonu-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217490-sud-vidpraviv-pid-domasnij-arest-pidozruvanogo-ekskomandira-bataljonu-donbas.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217500-obranna-zapobiznih-zahodiv-bilkovskomu-i-filimonovu-znovu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217500-obranna-zapobiznih-zahodiv-bilkovskomu-i-filimonovu-znovu-perenesli.html


 

У Харкові п'яний чоловік влаштував 

стрілянину з балкона 

У Московському районі Харкова нетверезий 
чоловік вирішив "розважитися" й на балконі 

свого помешкання влаштував стрілянину. 

 

Нацбанк встановив курс гривні на 27,97 

Національний банк України на вівторок, 30 

березня, встановив офіційний курс гривні на 

рівні 27,9694 гривні за долар. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли із заборонених 

мінометів позиції ЗСУ під Зайцевим 

За минулу добу в районі проведення операції 

Об'єднаних сил збройні формування Російської 
Федерації сім разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

ОБСЄ виявила на окупованій Луганщині 64 

танки поза місцями зберігання 

СММ ОБСЄ зафіксувала 1 зенітний ракетний 

комплекс, 64 танки та 15 гаубиць на полігонах 

збройних формувань РФ на окупованій 
Луганщині, які були розміщені поза межами 

встановлених місць зберігання.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217536-u-harkovi-panij-colovik-vlastuvav-strilaninu-z-balkona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217536-u-harkovi-panij-colovik-vlastuvav-strilaninu-z-balkona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217558-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-2797.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217558-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-2797.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217556-okupanti-obstrilali-iz-zaboronenih-minometiv-pozicii-zsu-pid-zajcevim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217556-okupanti-obstrilali-iz-zaboronenih-minometiv-pozicii-zsu-pid-zajcevim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217504-obse-viavila-na-okupovanij-lugansini-64-tanki-poza-miscami-zberiganna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217504-obse-viavila-na-okupovanij-lugansini-64-tanki-poza-miscami-zberiganna.html


 

Місія ОБСЄ вихідними зафіксувала понад 

150 порушень «тиші» на Донеччині 

СММ ОБСЄ зафіксувала з вечора 26 березня 
до вечора 28 березня 153 порушення режиму 

припинення вогню у Донецькій області та не 

зафіксувала жодного такого порушення у 

Луганській області.

 

 

На Луганщині СБУ виявила схрони 

бойовиків зі снарядами далекобійної 

артилерії 

Служба безпеки України виявила у Луганській 

області два схрони зі зброєю учасників 

незаконних збройних формувань.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

30 березня: народний календар і астровісник 

Нині Теплого Олекси; кого не треба гнівити, 
хто кому в руки не піде, та чому не варто 

обтяжувати себе земним 

 

Як зберегти шию та спину здоровими 

Допоможуть масаж, планка та дієта з кеш’ю і 

чіа

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217516-misia-obse-vihidnimi-zafiksuvala-ponad-150-porusen-tisi-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217516-misia-obse-vihidnimi-zafiksuvala-ponad-150-porusen-tisi-na-doneccini.html
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Медична система спроможна робити до 4 

мільйонів щеплень на місяць — Ляшко 

Медична система спроможна робити до 

чотирьох мільйонів COVID-щеплень на місяць.

 

 

Світоліна отримала суперницю в 1/4 фіналу 

турніру WTA в Маямі 

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна 
зустрінеться з Анастасією Севастовою з Латвії 

у чвертьфіналі представницького турніру 

Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Майамі 

(США) з призовим фондом понад $3,26 млн. 

 

Австрія боротиметься з контрабандою 

людей з допомогою дронів 

Міністерство внутрішніх справ Австрії 

закупить близько 90 безпілотних літальних 
апаратів (БПЛА) з метою покращення своїх 

спроможностей з боротьби з контрабандою 

людей на кордонах.

 

 

30 березня. Пам’ятні дати 

Cьогодні день пам'яті Дмитра Донцова – 

політичного діяча, публіциста, однієї з 
найяскравіших постатей української 

політичної думки ХХ ст.
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