
                       Єдина країна – Дайджест 30.03.21 

 

 

ТОП 

 

Верховна Рада закликає світ посилити тиск 

на Росію ЗАЯВА  

Верховна Рада схвалила Заяву з вимогою до 

Російської Федерації негайно припинити 

бойові дії та неухильно дотримуватися режиму 

припинення вогню та із закликом до світового 
співтовариства про продовження та посилення 

політичного й економічного тиску на РФ з 

метою припинення агресії проти України.

 

 

Модератор від ОБСЄ дав статус учасників 

«запрошеним з ОРДЛО росіянам» – Гармаш 

Модератор від ОБСЄ в Тристоронній 

контактній групі порушив тристоронній 

формат переговорів і наділив статусом 
учасників "запрошених з ОРДЛО російських 

громадян".

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217883-verhovna-rada-zaklikae-svit-posiliti-tisk-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217883-verhovna-rada-zaklikae-svit-posiliti-tisk-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3218103-moderator-vid-obse-dav-status-ucasnikiv-zaprosenim-z-ordlo-rosianam-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3218103-moderator-vid-obse-dav-status-ucasnikiv-zaprosenim-z-ordlo-rosianam-garmas.html


 

У Верховному Суді оскаржили указ про 

скасування призначення Тупицького і 

Касмініна до КСУ 

У Верховному Суді оскаржили Указ 

Президента Володимира Зеленського, яким 

було скасовано попередні Укази про 

призначення суддів Конституційного Суду. 

 

 

Парламент розблокував велику 

приватизацію 

Верховна Рада у другому читанні та в цілому 

підтримала законопроєкт, що розблоковує 

велику приватизацію.

 

 

Аваков: Треба вітати розвиток НАШОЇ 

російської мови і дозволити їй вільно 

розвиватися 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 

пропонує створити якісний російськомовний 
український і проукраїнський телеканал, який 

міг би зламати пропагандистську монополію 

Російської Федерації на міжнародному 

інформаційному ринку.

 

 

Україна першою у світі прирівняла е-

паспорт до фізичного - Федоров 

Україна стала першою країною у світі, в якій 
електронні паспорти мають таку саму 

юридичну силу, як і фізичні аналоги. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217818-u-verhovnomu-sudi-oskarzili-ukaz-pro-skasuvanna-priznacenna-tupickogo-i-kasminina-do-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217818-u-verhovnomu-sudi-oskarzili-ukaz-pro-skasuvanna-priznacenna-tupickogo-i-kasminina-do-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217818-u-verhovnomu-sudi-oskarzili-ukaz-pro-skasuvanna-priznacenna-tupickogo-i-kasminina-do-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217818-u-verhovnomu-sudi-oskarzili-ukaz-pro-skasuvanna-priznacenna-tupickogo-i-kasminina-do-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218048-parlament-rozblokuvav-veliku-privatizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218048-parlament-rozblokuvav-veliku-privatizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218026-avakov-treba-vitati-rozvitok-nasoi-rosijskoi-movi-i-dozvoliti-ij-vilno-rozvivatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218026-avakov-treba-vitati-rozvitok-nasoi-rosijskoi-movi-i-dozvoliti-ij-vilno-rozvivatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218026-avakov-treba-vitati-rozvitok-nasoi-rosijskoi-movi-i-dozvoliti-ij-vilno-rozvivatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218026-avakov-treba-vitati-rozvitok-nasoi-rosijskoi-movi-i-dozvoliti-ij-vilno-rozvivatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218143-ukraina-persou-u-sviti-pririvnala-epasport-do-fizicnogo-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218143-ukraina-persou-u-sviti-pririvnala-epasport-do-fizicnogo-fedorov.html


 

«Борщ - наш»: досьє приготування прямує 

до Парижа для внесення до спадщини 

ЮНЕСКО 

Номінаційне досьє «Культура приготування 

українського борщу» прямує до Парижа для 

включення до Репрезентативного списку 

ЮНЕСКО.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Жовква каже, що Україна і Польща більше 

не дивляться у минуле ЕКСКЛЮЗИВ  

Українська і польська сторони під час XXIX 
засідання Консультаційного комітету 

президентів України і Республіки Польща 

зосередилися на позитивному, 
взаємовигідному порядку денному, 

спрямованому на майбутню співпрацю.

  

 

Від Північного до Чорного морів: НАТО 10 

разів за день перехоплювало військові 

літаки РФ 

У понеділок бойові літаки НАТО 10 разів 
вилітали на перехоплення російських 

військових літаків, які виявили незвичайну 

активність у повітряному просторі над 

  

 

Австралія ввела санкції проти Росії через 

Керченський міст 

Австралія ввела фінансові санкції та заборону 

на в’їзд проти одного росіянина та чотирьох 
російських компаній, пов'язаних із 

будівництвом та експлуатацією 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218156-bors-nas-dose-prigotuvanna-pramue-do-pariza-dla-vnesenna-do-spadsini-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218156-bors-nas-dose-prigotuvanna-pramue-do-pariza-dla-vnesenna-do-spadsini-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218156-bors-nas-dose-prigotuvanna-pramue-do-pariza-dla-vnesenna-do-spadsini-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218156-bors-nas-dose-prigotuvanna-pramue-do-pariza-dla-vnesenna-do-spadsini-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218019-zovkva-kaze-so-ukraina-i-polsa-bilse-ne-divlatsa-u-minule.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218019-zovkva-kaze-so-ukraina-i-polsa-bilse-ne-divlatsa-u-minule.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218265-vid-pivnicnogo-do-cornogo-moriv-nato-10-raziv-za-den-perehopluvalo-vijskovi-litaki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218265-vid-pivnicnogo-do-cornogo-moriv-nato-10-raziv-za-den-perehopluvalo-vijskovi-litaki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218265-vid-pivnicnogo-do-cornogo-moriv-nato-10-raziv-za-den-perehopluvalo-vijskovi-litaki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218265-vid-pivnicnogo-do-cornogo-moriv-nato-10-raziv-za-den-perehopluvalo-vijskovi-litaki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3217761-avstralia-vvela-sankcii-proti-rosii-cerez-kercenskij-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3217761-avstralia-vvela-sankcii-proti-rosii-cerez-kercenskij-mist.html


 

Співпраця України й Туреччини: Шмигаль 

назвав перспективні сфери 

Україна й Туреччина мають великі 
перспективи для розвитку співпраці у сферах 

інфраструктури, промисловості та торгівлі. 

 

В ОП готують візит Зеленського до Польщі 

на початку травня 

В Офісі Президента України готують візит 

Володимира Зеленського до Варшави на 

початку травня для участі в урочистостях з 

нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі. 

 

Варшава зацікавлена у деолігархізації 

України - канцелярія президента Польщі 

Польща зацікавлена у деолігархізації України, 

що сприятиме розвитку польських інвестицій в 

українську економіку. 

 

У Таджикистані стартував форум 

«Навчайся в Україні» 

Уперше в історії українсько-таджицьких 
відносин у столиці Таджикистану, місті 

Душанбе, проходить освітній форум «Навчайся 

в Україні», мета якого – популяризація 

можливостей здобуття вищої освіти в Україні 

для іноземних студентів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217970-spivpraca-ukraini-j-tureccini-smigal-nazvav-perspektivni-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217970-spivpraca-ukraini-j-tureccini-smigal-nazvav-perspektivni-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218041-v-op-gotuut-vizit-zelenskogo-do-polsi-na-pocatku-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218041-v-op-gotuut-vizit-zelenskogo-do-polsi-na-pocatku-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217677-varsava-zacikavlena-u-deoligarhizacii-ukraini-kancelaria-prezidenta-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217677-varsava-zacikavlena-u-deoligarhizacii-ukraini-kancelaria-prezidenta-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3217712-u-tadzikistani-startuvav-forum-navcajsa-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3217712-u-tadzikistani-startuvav-forum-navcajsa-v-ukraini.html


 

Президент СКУ розповів, як Конґрес 

захищає українців у Росії ВІДЕО  

Президент Світового конґресу українців Павло 
Ґрод заявив, що СКУ намагається через суд 

захистити представників української діаспори, 

які зазнають утисків у Російській Федерації.

 

 

Посол України в Таїланді попередньо 

домовився про візит тайських 

туроператорів 

Посол України в Таїланді Андрій Бешта 

попередньо домовився про візит групи 

тайських туроператорів в Україну для 
ознайомлення з туристичним потенціалом та 

популярними маршрутами в нашій країні.

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу - 1 422 випадки 

коронавірусу: в яких районах найбільше 
ІНФОГРАФІКА  

За минулу добу, 29 березня, кількість киян, які 

захворіли на коронавірус, збільшилася на 1 422 

особи. 

 

 

Жорсткий карантин у Львові продовжили 

до 12 квітня — нові обмеження 

У Львові жорсткий карантин продовжили до 12 
квітня: транспорт курсуватиме в режимі 

спецперевезень, а в дитячих садочках 

працюватимуть лише чергові групи для тих 

дітей, чиї батьки працюють. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3217850-golova-sku-rozpoviv-ak-kongres-zahisae-ukrainciv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3217850-golova-sku-rozpoviv-ak-kongres-zahisae-ukrainciv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3217955-posol-ukraini-v-tailandi-poperedno-domovivsa-pro-vizit-tajskih-turoperatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3217955-posol-ukraini-v-tailandi-poperedno-domovivsa-pro-vizit-tajskih-turoperatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3217955-posol-ukraini-v-tailandi-poperedno-domovivsa-pro-vizit-tajskih-turoperatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3217955-posol-ukraini-v-tailandi-poperedno-domovivsa-pro-vizit-tajskih-turoperatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3217667-u-kievi-za-dobu-1-422-vipadki-koronavirusu-v-akih-rajonah-najbilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3217667-u-kievi-za-dobu-1-422-vipadki-koronavirusu-v-akih-rajonah-najbilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3217667-u-kievi-za-dobu-1-422-vipadki-koronavirusu-v-akih-rajonah-najbilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3217667-u-kievi-za-dobu-1-422-vipadki-koronavirusu-v-akih-rajonah-najbilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217837-zorstkij-karantin-u-lvovi-prodovzili-do-12-kvitna-novi-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217837-zorstkij-karantin-u-lvovi-prodovzili-do-12-kvitna-novi-obmezenna.html


 

За добу від коронавірусу щепили понад 14 

тисяч українців 

За добу від COVID-19 було щеплено 14 433 
людини, одна з яких отримала другу дозу 

вакцини.  

 

 

Боротьба з пандеміями: Україна долучилась 

до ініціативи 22 країн 

Глави держав та урядів 23 країн, включаючи 

Президента України Володимира Зеленського, 
і Всесвітня організація охорони здоров'я 

виступили з ініціативою укладання 

міжнародного договору про глобальну 

протидію із  

 

В Україні хочуть виробляти COVID-

вакцини, фармкомпанії вже ведуть 

перемовини 

Українські фармацевтичні компанії ведуть 
переговори із розробниками вакцин проти 

коронавірусної інфекції щодо можливості 

виробництва вакцин в Україні.

 

Вакцину проти коронавірусу AstraZeneca 

перейменували на Vaxzevria 

Вакцину від коронавірусусної хвороби COVID-

19 AstraZenecа перейменували на Vaxzevria.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217663-za-dobu-vid-koronavirusu-sepili-ponad-14-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217663-za-dobu-vid-koronavirusu-sepili-ponad-14-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217623-borotba-z-pandemiami-ukraina-dolucilas-do-iniciativi-22-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217623-borotba-z-pandemiami-ukraina-dolucilas-do-iniciativi-22-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218033-v-ukraini-hocut-viroblati-covidvakcini-farmkompanii-vze-vedut-peremovini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218033-v-ukraini-hocut-viroblati-covidvakcini-farmkompanii-vze-vedut-peremovini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218033-v-ukraini-hocut-viroblati-covidvakcini-farmkompanii-vze-vedut-peremovini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218033-v-ukraini-hocut-viroblati-covidvakcini-farmkompanii-vze-vedut-peremovini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217706-vakcinu-proti-koronavirusu-astrazeneca-perejmenuvali-na-vaxzevria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217706-vakcinu-proti-koronavirusu-astrazeneca-perejmenuvali-na-vaxzevria.html


 

Через коронавірус померло подружжя 

переселенців: сиротами залишилися 13 

дітей 

Через коронавірус померли Володимир та 

Діана Родікових, які заснували дитячий 

будинок сімейного типу, що функціонував на 

Київщині.

 

 

У Чернівцях виписали 100-річну бабусю, 

яка вилікувалась від коронавірусу 

У Чернівцях з міської лікарні №1 виписали 
100-річну пацієнтку, яка вилікувалася від 

коронавірусу. У жінки була пневмонія, вона 

тривалий час перебувала на дотації кисню.

 

УКРАЇНА 

 

Визначити конституційність указу 

Президента щодо Тупицького може лише 

КСУ – Разумков 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

наголошує, що лише Конституційний суд може 

визначити, чи відповідає Основному закону 
указ Президента про скасування указу про 

призначення Олександра Тупицького суддею 

Конституційного суду. 

 

Росія утримує на кордоні з Україною 28 

батальйонних тактичних груп - Хомчак 

Станом на 30 березня вздовж державного 

кордону України утримується 28 батальйонних 

тактичних груп Збройних сил Російської 

Федерації. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217671-cerez-koronavirus-pomerlo-podruzza-pereselenciv-sirotami-zalisilisa-13-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217671-cerez-koronavirus-pomerlo-podruzza-pereselenciv-sirotami-zalisilisa-13-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217671-cerez-koronavirus-pomerlo-podruzza-pereselenciv-sirotami-zalisilisa-13-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217671-cerez-koronavirus-pomerlo-podruzza-pereselenciv-sirotami-zalisilisa-13-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217675-u-cernivcah-vipisali-100ricnu-babusu-aka-vilikuvalas-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217675-u-cernivcah-vipisali-100ricnu-babusu-aka-vilikuvalas-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218174-viznaciti-konstitucijnist-ukazu-prezidenta-sodo-tupickogo-moze-lise-ksu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218174-viznaciti-konstitucijnist-ukazu-prezidenta-sodo-tupickogo-moze-lise-ksu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218174-viznaciti-konstitucijnist-ukazu-prezidenta-sodo-tupickogo-moze-lise-ksu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218174-viznaciti-konstitucijnist-ukazu-prezidenta-sodo-tupickogo-moze-lise-ksu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217834-rosia-utrimue-na-kordoni-z-ukrainou-28-bataljonnih-takticnih-grup-homcak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217834-rosia-utrimue-na-kordoni-z-ukrainou-28-bataljonnih-takticnih-grup-homcak.html


 

Данілов задекларував понад 700 тисяч 

зарплати, колекції картин та бібліотеку 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 
Олексій Данілов задекларував понад 0,7 млн 

гривень зарплати за минулий рік, дві квартири, 

колекції картин і порцеляни, а також 

бібліотеку, яка налічує близько 20 тисяч книг.

  

 

Під час обговорень заворушень на Банковій 

Порошенко і Герасимов поштовхалися зі 

«слугами» 

На позачерговому засіданні Верховної Ради під 

час розгляду проєкту постанови №5295 "Про 

засудження подій, що відбулись 20 березня 

2021 року 

 

Рада призначила вибори мера Харкова на 31 

жовтня 

Верховна Рада призначила позачергові вибори 

Харківського міського голови на неділю, 31 

жовтня 2021 року.

 

 

Довибори в Раду: ОПОРА заявляє про 

перерахунок голосів на 14 дільницях 

Прикарпаття 

Окружна виборча комісія округу №87 на Івано-

Франківщині відправила 14 дільничних 
виборчих комісії на повторний підрахунок 

голосів виборців. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218166-danilov-zadeklaruvav-ponad-700-tisac-zarplati-kolekcii-kartin-ta-biblioteku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218166-danilov-zadeklaruvav-ponad-700-tisac-zarplati-kolekcii-kartin-ta-biblioteku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218218-pid-cas-obgovoren-zavorusen-na-bankovij-porosenko-i-gerasimov-postovhalisa-zi-slugami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218218-pid-cas-obgovoren-zavorusen-na-bankovij-porosenko-i-gerasimov-postovhalisa-zi-slugami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218218-pid-cas-obgovoren-zavorusen-na-bankovij-porosenko-i-gerasimov-postovhalisa-zi-slugami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218218-pid-cas-obgovoren-zavorusen-na-bankovij-porosenko-i-gerasimov-postovhalisa-zi-slugami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218200-rada-priznacila-vibori-mera-harkova-na-31-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218200-rada-priznacila-vibori-mera-harkova-na-31-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217843-dovibori-v-radu-opora-zaavlae-pro-pererahunok-golosiv-na-14-dilnicah-prikarpatta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217843-dovibori-v-radu-opora-zaavlae-pro-pererahunok-golosiv-na-14-dilnicah-prikarpatta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217843-dovibori-v-radu-opora-zaavlae-pro-pererahunok-golosiv-na-14-dilnicah-prikarpatta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217843-dovibori-v-radu-opora-zaavlae-pro-pererahunok-golosiv-na-14-dilnicah-prikarpatta.html


 

Стефанішина отримала торік понад мільйон 

доходів 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 

минулого року отримала понад 368 тис. 576 

грн зарплати та 692 тис. 400 грн доходів від 

підприємницької діяльності. 

 

 

Рада засудила заворушення під ОП під час 

акції на підтримку Стерненка 

Верховна Рада ухвалила постанову №5295, яка, 

зокрема, передбачає, що розслідування подій, 
що сталися 20 березня біля Офісу Президента 

під час акції на підтримку активіста Сергія 

Стерненка, має бути швидким, повним і 

неупередженим. 

 

Рада запровадила новий вид військової 

служби та вдосконалила облік призовників 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в 

цілому закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 
удосконалення окремих питань виконання 

військового обов'язку та ведення військового 

обліку» (№3553). 

ЕКОНОМІКА 

 

В МВФ прокоментували перегляд програми 

stand by для України 

Дискусії щодо першого перегляду програми 
stand by для України все ще тривають, і 

залишається низка питань, передбачити 

терміни вирішення яких на сьогодні важко. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217872-stefanisina-otrimala-torik-ponad-miljon-dohodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217872-stefanisina-otrimala-torik-ponad-miljon-dohodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218187-rada-zasudila-zavorusenna-pid-op-pid-cas-akcii-na-pidtrimku-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218187-rada-zasudila-zavorusenna-pid-op-pid-cas-akcii-na-pidtrimku-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217930-rada-zaprovadila-novij-vid-vijskovoi-sluzbi-ta-vdoskonalila-oblik-prizovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3217930-rada-zaprovadila-novij-vid-vijskovoi-sluzbi-ta-vdoskonalila-oblik-prizovnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217958-v-mvf-prokomentuvali-pereglad-programi-stand-by-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217958-v-mvf-prokomentuvali-pereglad-programi-stand-by-dla-ukraini.html


 

Шмигаль розповів, як виплачуватимуть 

«карантинні» 8 тисяч ФОПам 

Виплата допомоги у розмірі 8 тис. грн ФОПам 
і найманим працівникам на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, 

запроваджених з …

  

 

Верховний суд Ізраїлю відхилив апеляційну 

скаргу ІБД проти ПриватБанку 

Верховний суд Ізраїлю 26 березня ухвалив 

рішення, яким відмовив у задоволенні 
апеляційної скарги Ізраїльського Банку 

Дисконт (ІБД) та підтвердив право 

ПриватБанку на відкритий розгляд справи 

судом по суті в повному обсязі.

 

Цифрова трансформація бізнесу: МХП 

впроваджує систему SAP 

Відповідно до стратегії трансформації 

компанії, яка передбачає якісну зміну фокусу 
на українському та розширення присутності на 

європейських ринках, МХП розпочинає 

реалізацію портфелю проєктів SAP.

 

 

Аеропорт «Львів» протягом двох років у 

концесію не віддадуть – Криклій 

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила 
Галицького в найближчі два роки не 

передаватимуть у концесію.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217989-smigal-rozpoviv-ak-viplacuvatimut-karantinni-8-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217989-smigal-rozpoviv-ak-viplacuvatimut-karantinni-8-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217723-verhovnij-sud-izrailu-vidhiliv-apelacijnu-skargu-ibd-proti-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217723-verhovnij-sud-izrailu-vidhiliv-apelacijnu-skargu-ibd-proti-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217703-cifrova-transformacia-biznesu-mhp-vprovadzue-sistemu-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217703-cifrova-transformacia-biznesu-mhp-vprovadzue-sistemu-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217683-aeroport-lviv-protagom-dvoh-rokiv-u-koncesiu-ne-viddadut-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217683-aeroport-lviv-protagom-dvoh-rokiv-u-koncesiu-ne-viddadut-kriklij.html


 

У єгипетській Александрії з’явилися 

українські трамваї 

У північному єгипетському місті Александрія 
продемонстрували ще сім нових трамваїв, які 

були виготовлені в Україні.

 

 

Тарифи на стаціонарний телефон можуть 

зрости на 10% 

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 

(НКРЗІ), має намір підвищити тарифи на 

загальнодоступні телекомунікаційні послуги 

на 10% з 1 липня 2021 року. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна приєдналася до санкцій ЄС за 

порушення прав людини 

Україна приєдналася до обмежувальних 

заходів, які Євросоюз застосував з 

використанням Глобального механізму санкцій 

ЄС за порушення прав людини, зокрема в Росії 

та в інших країнах світу.

 

 

Кількість ув'язнених в Україні за 20 років 

зменшилася на 77,5% ІНФОГРАФІКА  

Упродовж 1 січня 2001 – 1 січня 2021 років 

чисельність осіб у місцях позбавлення волі 

кримінально-виконавчої системи України 

зменшилась на 77,5%.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217665-u-egipetskij-aleksandrii-zavilisa-ukrainski-tramvai.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3217665-u-egipetskij-aleksandrii-zavilisa-ukrainski-tramvai.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217927-tarifi-na-stacionarnij-telefon-mozut-zrosti-na-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3217927-tarifi-na-stacionarnij-telefon-mozut-zrosti-na-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218012-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-za-porusenna-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218012-ukraina-priednalasa-do-sankcij-es-za-porusenna-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218074-kilkist-uvaznenih-v-ukraini-za-20-rokiv-zmensilasa-na-775.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218074-kilkist-uvaznenih-v-ukraini-za-20-rokiv-zmensilasa-na-775.html


 

Поліція і ФСБ прийшли до кримської 

мечеті «в рамках протидії екстремізму» 

У вівторок в окупованому Криму представники 
муфтіяту Криму, а також співробітники так 

званих ФСБ, прокуратури, поліції та МНС 

прийшли з перевіркою в алуштинську мечеть 

«у рамках дотримання законодавства про 

протидію екстремізму».

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

СБУ провела обшуки у представників 

«Українського вибору» Медведчука 

Служба безпеки України проводить слідчі дії 
щодо членів громадської організації 

«Український Вибір», лідером якої є народний 

депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У 
керівництва і представників цієї організації 

було проведено 20 обшуків. 

 

 

Справа Шеремета: суд не дозволив 

Антоненку сидіти поруч із адвокатами 

Шевченківський райсуд Києва продовжив 

розгляд справи про вбивство журналіста Павла 
Шеремета щодо трьох обвинувачених — Юлії 

Кузьменко, Яни Дугарь, Андрія Антоненка. 

 

Вибухи під Маріуполем у 2017 році: 

екскомандиру військової частини загрожує 

до семи років 

До суду передали справу колишнього 

командира військової частини, недбалість 
якого призвела до пожежі і детонації 

боєприпасів на військовому артилерійському 

складі під Маріуполем 22 вересня 2017 року. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3218194-policia-i-fsb-prijsli-do-krimskoi-meceti-v-ramkah-protidii-ekstremizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3218194-policia-i-fsb-prijsli-do-krimskoi-meceti-v-ramkah-protidii-ekstremizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217787-sbu-provela-obsuki-u-predstavnikiv-ukrainskogo-viboru-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217787-sbu-provela-obsuki-u-predstavnikiv-ukrainskogo-viboru-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217964-sprava-seremeta-sud-ne-dozvoliv-antonenku-siditi-poruc-iz-advokatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217964-sprava-seremeta-sud-ne-dozvoliv-antonenku-siditi-poruc-iz-advokatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218089-vibuhi-pid-mariupolem-u-2017-roci-ekskomandiru-vijskovoi-castini-zagrozue-do-semi-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218089-vibuhi-pid-mariupolem-u-2017-roci-ekskomandiru-vijskovoi-castini-zagrozue-do-semi-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218089-vibuhi-pid-mariupolem-u-2017-roci-ekskomandiru-vijskovoi-castini-zagrozue-do-semi-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218089-vibuhi-pid-mariupolem-u-2017-roci-ekskomandiru-vijskovoi-castini-zagrozue-do-semi-rokiv.html


 

В учасника акції під ОП поліція вилучила 

орден Богдана Хмельницького ВІДЕО 

Поліція вилучила орден Богдана 
Хмельницького і склала адміністративний 

протокол на вінничанина - учасника акції під 

Офісом Президента України 20 березня.  

 

ДБР не виявило причетності депутатів і 

політсил до заворушень під Офісом 

Президента 

Державне бюро розслідувань не встановило 
причетності окремих народних депутатів і 

представників політичних партій до 

протиправних дій під час акції на підтримку 

Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під 

стінами Офісу Президента. 

 

За експрацівницю ПриватБанку внесли ₴2,7 

мільйона застави 

За колишню працівницю ПриватБанку, якій 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний 
захід у справі розтрати 136 млн грн банку, 

внесли заставу у розмірі 2 млн 744 тис. грн.  

 

Жителька Маріуполя отримала 8 років 

тюрми за шпигування на користь окупантів 

44-річна жителька Маріуполя, яка шпигувала 

на користь окупантів, засуджена до 8 років 

ув'язнення. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217866-v-ucasnika-akcii-pid-op-policia-vilucila-orden-bogdana-hmelnickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217866-v-ucasnika-akcii-pid-op-policia-vilucila-orden-bogdana-hmelnickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218158-dbr-ne-viavilo-pricetnosti-deputativ-i-politsil-do-zavorusen-pid-ofisom-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218158-dbr-ne-viavilo-pricetnosti-deputativ-i-politsil-do-zavorusen-pid-ofisom-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218158-dbr-ne-viavilo-pricetnosti-deputativ-i-politsil-do-zavorusen-pid-ofisom-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218158-dbr-ne-viavilo-pricetnosti-deputativ-i-politsil-do-zavorusen-pid-ofisom-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218065-za-ekspracivnicu-privatbanku-vnesli-27-miljona-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218065-za-ekspracivnicu-privatbanku-vnesli-27-miljona-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217917-zitelka-mariupola-otrimala-8-rokiv-turmi-za-spiguvanna-na-korist-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3217917-zitelka-mariupola-otrimala-8-rokiv-turmi-za-spiguvanna-na-korist-okupantiv.html


 

Порушників на дорогах «ловитимуть» 

автомобілі-фантоми 

В Україні з'являться автомобілі-фантоми, які 
будуть фіксувати порушення правил 

дорожнього руху в потоці.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

ПВК «Семенченка»: зареєстрована у США, 

але в Україні поза законом 

На сьогодні в Україні налічується більше 300 
тисяч учасників бойових дій. Чи потрібні нам 

приватні військові компанії?

 

 

Кішки хворіють на коронавірус. Але не 

такий, як у людей 

І все ж у світі зафіксовано близько 200 

випадків ковіду у домашніх тварин. Утім, 

спеціалісти стверджують: хвилюватися не 

варто

СУСПІЛЬСТВО 

 

Як змінився портал «Дія» за рік і які 

додатки найпопулярніші ІНФОГРАФІКА  

Нині на порталі вже 3,6 мільйона відвідувачів 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218037-porusnikiv-na-dorogah-lovitimut-avtomobilifantomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218037-porusnikiv-na-dorogah-lovitimut-avtomobilifantomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217631-pvk-semencenka-zareestrovana-u-ssa-ale-v-ukraini-poza-zakonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3217631-pvk-semencenka-zareestrovana-u-ssa-ale-v-ukraini-poza-zakonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217896-kiski-hvoriut-na-koronavirus-ale-ne-takij-ak-u-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3217896-kiski-hvoriut-na-koronavirus-ale-ne-takij-ak-u-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3218245-ak-zminivsa-portal-dia-za-rik-i-aki-dodatki-najpopularnisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3218245-ak-zminivsa-portal-dia-za-rik-i-aki-dodatki-najpopularnisi.html


 

Одеську Гуморину скасували через 

коронавірус 

Через карантин, пов'язаний з COVID-19, 1 
квітня в Одесі знову не відбудуться концерти, 

каранавальна хода та інші традиційні заходи 

Гуморини.

 

 

Україна й Туреччина домовилися про 

авіасполучення до Аланії 

Питання про авіасполучення між Києвом та 
іншими містами України з аеропортом 

Газіпаша, що біля відомого турецького курорту 

Аланія, додали до угоди між авіаслужбами 

двох країн.

 

Як користуватися електронним паспортом у 

«Дії» — інструкція ВІДЕО 

Міністерство та Комітет цифрової 

трансформації України підготували покрокову 

інструкцію як користуватися електронним 

паспортом у застосунку «Дія». 

 

 

В Україні сервісні центри зможуть офіційно 

ремонтувати техніку Apple 

Американська компанія Apple цього року 

розпочне програму незалежних сервісних 

центрів (IRP) в сотні країн, зокрема й в 

Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217738-odesku-gumorinu-skasuvali-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217738-odesku-gumorinu-skasuvali-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3217841-ukraina-j-tureccina-domovilisa-pro-aviaspolucenna-do-alanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3217841-ukraina-j-tureccina-domovilisa-pro-aviaspolucenna-do-alanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218241-ak-koristuvatisa-elektronnim-pasportom-u-dii-instrukcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218241-ak-koristuvatisa-elektronnim-pasportom-u-dii-instrukcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3217846-v-ukraini-servisni-centri-zmozut-oficijno-remontuvati-tehniku-apple.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3217846-v-ukraini-servisni-centri-zmozut-oficijno-remontuvati-tehniku-apple.html


 

Дніпром планують запустити туристичні 

маршрути з Києва до Канева та Чорнобиля 

У межах реформи річкових перевезень і 
відновлення внутрішніх водних шляхів 

Міністерство інфраструктури цьогоріч 

розглядає можливість запуску туристичних 

маршрутів Дніпром за напрямками Київ – 

Канів і Київ – Чорнобиль.

 

 

На Docudays UA сьогодні - світова прем’єра 

фільму «Сіль із Бонневілю» 

На фестивалі документального кіно Docudays 
UA сьогодні відбудеться світова прем’єра 

фільму “Сіль з Бонневілю”. 

 

У центрі Києва з’явився світлофор, який 

нечутливий до сонця 

У Києві на бульварі Лесі Українки один із 
світлофорів обладнали консолями зі 

світлодіодними модулями

 

 

Українця Олександра Волкова включили до 

Залу слави ФІБА 

Видатний український баскетболіст 80-90-х 

років Олександр Волков увійшов до списку з 

12 осіб, яких включили до Залу слави ФІБА у 

2020 році. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3217688-dniprom-planuut-zapustiti-turisticni-marsruti-z-kieva-do-kaneva-ta-cornobila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3217688-dniprom-planuut-zapustiti-turisticni-marsruti-z-kieva-do-kaneva-ta-cornobila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217981-na-docudays-ua-sogodni-svitova-premera-filmu-sil-iz-bonnevilu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3217981-na-docudays-ua-sogodni-svitova-premera-filmu-sil-iz-bonnevilu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3217900-u-centri-kieva-zavivsa-svitlofor-akij-necutlivij-do-sonca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3217900-u-centri-kieva-zavivsa-svitlofor-akij-necutlivij-do-sonca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3218064-ukrainca-oleksandra-volkova-vklucili-do-zalu-slavi-fiba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3218064-ukrainca-oleksandra-volkova-vklucili-do-zalu-slavi-fiba.html

