
                         Єдина країна – Дайджест 31.03.21 

 

 

ТОП 

 

Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили 

ще на рік 

Мандат Спеціальної моніторингової місії 

(СММ) ОБСЄ в Україні продовжено ще на 

один рік – до 31 березня 2022 року.

 

У Кремлі після переміщення військ до 

кордону України заговорили про «ризик 

війни» 

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 

заявив, що в Кремлі занепокоєні «зростанням 

напруженості» на Донеччині та Луганщині і 

«ризиком відновлення війни». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3218524-mandat-misii-obse-na-shodi-ukraini-prodovzili-se-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3218524-mandat-misii-obse-na-shodi-ukraini-prodovzili-se-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219072-u-kremli-pisla-peremisenna-vijsk-do-kordonu-ukraini-zagovorili-pro-rizik-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219072-u-kremli-pisla-peremisenna-vijsk-do-kordonu-ukraini-zagovorili-pro-rizik-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219072-u-kremli-pisla-peremisenna-vijsk-do-kordonu-ukraini-zagovorili-pro-rizik-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3219072-u-kremli-pisla-peremisenna-vijsk-do-kordonu-ukraini-zagovorili-pro-rizik-vijni.html


 

Довибори в Раду: Стефанчук 

прокоментував інформацію про 

громадянство РФ Аксьонова 

Центральна виборча комісія і Верховна Рада 

мають відреагувати в разі підтвердження 

Службою безпеки України інформації про 

наявність громадянства Російської Федерації у 

Андрія Аксьонова, який переміг на 

 

Апеляційний суд залишив Антоненка під 

вартою ФОТО 

Київський апеляційний суд залишив для 
обвинуваченого у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка 

запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою.

 

 

Кількість призовників в армію цьогоріч 

зменшать – Генштаб 

Збройні Сили України зменшують кількість 
військовослужбовців строкової служби у 

зв’язку зі збільшенням чисельності 

військовослужбовців військової служби за 

контрактом.

 

 

Київ посилює карантин: закриває школи, 

проїзд - лише за перепустками 

У зв'язку зі зростанням захворюваності та 

смертності від коронавірусу Київ із понеділка, 

5 квітня, запроваджує більш суворі обмеження.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218570-dovibori-v-radu-stefancuk-prokomentuvav-informaciu-pro-gromadanstvo-rf-aksonova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218570-dovibori-v-radu-stefancuk-prokomentuvav-informaciu-pro-gromadanstvo-rf-aksonova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218570-dovibori-v-radu-stefancuk-prokomentuvav-informaciu-pro-gromadanstvo-rf-aksonova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218570-dovibori-v-radu-stefancuk-prokomentuvav-informaciu-pro-gromadanstvo-rf-aksonova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218708-apelacijnij-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218708-apelacijnij-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3218695-kilkist-prizovnikiv-v-armiu-cogoric-zmensat-genstab.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3218695-kilkist-prizovnikiv-v-armiu-cogoric-zmensat-genstab.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3218813-kiiv-posilue-karantin-zakrivae-skoli-proizd-lise-za-perepustkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3218813-kiiv-posilue-karantin-zakrivae-skoli-proizd-lise-za-perepustkami.html


 

Український генерик для лікування 

коронавірусу коштуватиме близько ₴1200 за 

упаковку - розробник 

Український препарат Фавіпіравір, внесений 

до протоколів лікування від коронавірусу і 

днями зареєстрований МОЗ України, 

коштуватиме близько 1200 грн за упаковку. 

 

 

Тут Армагеддон: директор «Асканії-Нової» 

прокоментував загибель птахів 

Директор біосферного заповідника «Асканія-
Нова» Віктор Гавриленко повідомив, що на 

території Каховського району виявили понад 

130 загиблих червонокнижних птахів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

«Тиша» на сході України: Росія у ТКГ не 

підтримала пропозицію Кравчука 

Російська делегація у Тристоронній контактній 

групі не підтримала пропозицію глави 

української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука 

забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання 
повного та всеосяжного збереження режиму 

припинення вогню. 

 

США вітають продовження мандата місії 

ОБСЄ в Україні – посольство 

Сполучені Штати Америки вітають 
продовження мандата Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні ще на 

один рік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218712-ukrainskij-generik-vid-koronavirusu-kostuvatime-blizko-1200-za-upakovku-rozrobnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218712-ukrainskij-generik-vid-koronavirusu-kostuvatime-blizko-1200-za-upakovku-rozrobnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218712-ukrainskij-generik-vid-koronavirusu-kostuvatime-blizko-1200-za-upakovku-rozrobnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218712-ukrainskij-generik-vid-koronavirusu-kostuvatime-blizko-1200-za-upakovku-rozrobnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218758-tut-armageddon-direktor-askaniinovoi-prokomentuvav-zagibel-ptahiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218758-tut-armageddon-direktor-askaniinovoi-prokomentuvav-zagibel-ptahiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219044-tisa-na-shodi-ukraini-rosia-u-tkg-ne-pidtrimala-propoziciu-kravcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3219044-tisa-na-shodi-ukraini-rosia-u-tkg-ne-pidtrimala-propoziciu-kravcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218923-ssa-vitaut-prodovzenna-mandata-misii-obse-v-ukraini-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218923-ssa-vitaut-prodovzenna-mandata-misii-obse-v-ukraini-posolstvo.html


 

Мандат місії ОБСЄ передбачає також доступ 

до Криму – США 

Мандат Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ в Україні передбачає роботу Місії по 

всій території України, включаючи Крим. 

 

 

Кримська платформа: Джапарова 

запросила на саміт держави-члени 

ЮНЕСКО 

Перша заступниця міністра закордонних справ 
Еміне Джапарова взяла участь у 12-й 

інформаційній зустрічі ЮНЕСКО, присвяченій 

ситуації на тимчасово окупованих територіях 

Автономної Республіки Крим та 

м.Севастополь.

 

 

Україна розірвала угоду з Росією про 

туристичну співпрацю 

Уряд ухвалив постанову про припинення дії 

угоди між Кабінетом Міністрів України та 
урядом Російської Федерації про 

співробітництво в галузі туризму.

 

 

МЗС вказало Росії на чіткі сигнали 

Макрона і Меркель про врегулювання 

конфлікту на сході України 

У Міністерстві закордонних справ закликали 

Росію припинити перекладати на інших 

відповідальність за продовження збройного 

конфлікту на сході України і

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3218890-mandat-misii-obse-peredbacae-takoz-dostup-do-krimu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3218890-mandat-misii-obse-peredbacae-takoz-dostup-do-krimu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219096-krimska-platforma-dzaparova-zaprosila-na-samit-derzavicleni-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219096-krimska-platforma-dzaparova-zaprosila-na-samit-derzavicleni-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219096-krimska-platforma-dzaparova-zaprosila-na-samit-derzavicleni-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219096-krimska-platforma-dzaparova-zaprosila-na-samit-derzavicleni-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3218736-ukraina-rozirvala-ugodu-z-rosieu-pro-turisticnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3218736-ukraina-rozirvala-ugodu-z-rosieu-pro-turisticnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218667-mzs-vkazalo-rosii-na-citki-signali-makrona-i-merkel-pro-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218667-mzs-vkazalo-rosii-na-citki-signali-makrona-i-merkel-pro-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218667-mzs-vkazalo-rosii-na-citki-signali-makrona-i-merkel-pro-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218667-mzs-vkazalo-rosii-na-citki-signali-makrona-i-merkel-pro-vreguluvanna-konfliktu-na-shodi-ukraini.html


 

В ОП відреагували на розмову Меркель, 

Макрона і Путіна про ситуацію на сході 

України 

Україна продовжує переговори з усіма 

країнами нормандського формату, будь-які 

рішення без участі України щодо України не 

можуть і не будуть прийматися.

 

 

Посол України обговорив відкриття у 

Кувейті меморіальної дошки та монумента 

Лобановському 

Посол України в Кувейті Олександр Балануца 
обговорив з кувейтськими чиновниками проєкт 

встановлення меморіальної дошки та 

монумента на честь

 

 

Україна та Хорватія готуються до засідання 

комісії з економічної співпраці 

Україна та Хорватія готуються до проведення 

засідання Спільної міжурядової українсько-
хорватської комісії з питань економічного 

співробітництва.

 

 

Перші леді України й Франції обговорили 

безбар'єрність й зміцнення культурних 

зв'язків 

Дружини президентів України та Франції 

Олена Зеленська й Бріжит Макрон обговорили 

теми співпраці, серед яких – досягнення цілей 
«Партнерства Біарріц», зміцнення українсько-

французьких культурних зв’язків і

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218675-v-op-vidreaguvali-na-rozmovu-merkel-makrona-i-putina-pro-situaciu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218675-v-op-vidreaguvali-na-rozmovu-merkel-makrona-i-putina-pro-situaciu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218675-v-op-vidreaguvali-na-rozmovu-merkel-makrona-i-putina-pro-situaciu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218675-v-op-vidreaguvali-na-rozmovu-merkel-makrona-i-putina-pro-situaciu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3218855-posol-ukraini-obgovoriv-vidkritta-u-kuvejti-memorialnoi-doski-ta-monumenta-lobanovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3218855-posol-ukraini-obgovoriv-vidkritta-u-kuvejti-memorialnoi-doski-ta-monumenta-lobanovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3218855-posol-ukraini-obgovoriv-vidkritta-u-kuvejti-memorialnoi-doski-ta-monumenta-lobanovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3218855-posol-ukraini-obgovoriv-vidkritta-u-kuvejti-memorialnoi-doski-ta-monumenta-lobanovskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218692-ukraina-ta-horvatia-gotuutsa-do-zasidanna-komisii-z-ekonomicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218692-ukraina-ta-horvatia-gotuutsa-do-zasidanna-komisii-z-ekonomicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218701-persi-ledi-ukraini-j-francii-obgovorili-bezbarernist-j-zmicnenna-kulturnih-zvazkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218701-persi-ledi-ukraini-j-francii-obgovorili-bezbarernist-j-zmicnenna-kulturnih-zvazkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218701-persi-ledi-ukraini-j-francii-obgovorili-bezbarernist-j-zmicnenna-kulturnih-zvazkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218701-persi-ledi-ukraini-j-francii-obgovorili-bezbarernist-j-zmicnenna-kulturnih-zvazkiv.html


КОРОНАВІРУС 

 

Показник госпіталізацій COVID-хворих 

перевищений у Києві та 20 регіонах 

Міністерство охорони здоров'я оновило 
розподіл карантинних зон. Показник 

госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено 

у 20 регіонах та в Києві, на червоному рівні 

знаходяться столиця та 10 областей. 

 

 

Хмельниччину можуть перевести у червону 

зону - Степанов 

Хмельницьку область найближчими днями 

можуть перевести на червоний рівень 

епідемічної небезпеки. 

 

COVAX виділяє Україні майже 948 тисяч 

додаткових доз вакцини Pfizer 

Глобальна ініціатива COVAX вирішила 

виділити додаткові 947,7 тис. доз вакцини 

проти коронавірусної інфекції, розробки Pfizer-

BioNTech.

 

 

Pfizer заявляє, що їхня вакцина на 100% 

ефективна для підлітків 12-15 років 

Pfizer Inc та BioNTech SE заявили у середу, що 

їхня вакцина проти COVID-19 була безпечною 
і ефективною та давала стійкі реакції на 

антитіла в осіб віком від 12 до 15 років.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218616-pokaznik-gospitalizacij-covidhvorih-perevisenij-u-kievi-ta-20-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218616-pokaznik-gospitalizacij-covidhvorih-perevisenij-u-kievi-ta-20-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218684-hmelniccinu-mozut-perevesti-u-cervonu-zonu-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218684-hmelniccinu-mozut-perevesti-u-cervonu-zonu-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218911-covax-vidilae-ukraini-majze-948-tisac-dodatkovih-doz-vakcini-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218911-covax-vidilae-ukraini-majze-948-tisac-dodatkovih-doz-vakcini-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218908-pfizer-zaavlae-so-ihna-vakcina-na-100-efektivna-dla-pidlitkiv-1215-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218908-pfizer-zaavlae-so-ihna-vakcina-na-100-efektivna-dla-pidlitkiv-1215-rokiv.html


 

На Харківщині померла друга дитина з 

COVID-19 

На Харківщині зареєстровано другий 
летальний випадок від СОVID-19 серед дітей: 

двомісячний хлопчик, крім коронавірусної 

інфекції, мав ваду серця.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський задекларував 336 тисяч 

зарплати, 4,6 мільйона роялті та внесок на 

пам'ятник Каденюку 

Президент Володимир Зеленський за 2020 рік 

отримав 336 тис. грн заробітної плати, 4,6 млн 

грн роялті та 13,4 млн грн від продажу будинку 

й земельної ділянки. 

 

 

Довибори у Раду: Вірастюк готовий до 

перерахунку голосів 

Кандидат у народні депутати від партії «Слуга 

народу» на виборчому окрузі № 87 на 
Прикарпатті Василь Вірастюк не бачить 

підстав для перевиборів на окрузі, але готовий 

до перерахунку голосів. 

 

В Авакова з’явився ще один радник - 

колишній народний депутат 

Колишнього народного депутата Ігоря Діденка 

призначили радником міністра внутрішніх 

справ України Арсена Авакова на громадських 

засадах. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218805-na-harkivsini-pomerla-druga-ditina-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218805-na-harkivsini-pomerla-druga-ditina-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218894-zelenskij-zadeklaruvav-336-tisac-zarplati-46-miljona-roalti-ta-vnesok-na-pamatnik-kadenuku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218894-zelenskij-zadeklaruvav-336-tisac-zarplati-46-miljona-roalti-ta-vnesok-na-pamatnik-kadenuku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218894-zelenskij-zadeklaruvav-336-tisac-zarplati-46-miljona-roalti-ta-vnesok-na-pamatnik-kadenuku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218894-zelenskij-zadeklaruvav-336-tisac-zarplati-46-miljona-roalti-ta-vnesok-na-pamatnik-kadenuku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219070-dovibori-u-radu-virastuk-gotovij-do-pererahunku-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3219070-dovibori-u-radu-virastuk-gotovij-do-pererahunku-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218878-v-avakova-zavivsa-se-odin-radnik-kolisnij-narodnij-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218878-v-avakova-zavivsa-se-odin-radnik-kolisnij-narodnij-deputat.html


 

Депутат Швець, якого запідозрили у 

нетверезості на засіданні Ради, здав аналізи 

Народний депутат із фракції "Слуга народу" 
Сергій Швець, якого напередодні 

представники "Європейської солідарності" 

звинуватили в тому, що він перебуває на 

засіданні ВР у нетверезому стані, здав 

відповідні аналізи.

 

 

Тупицький задекларував понад 3,7 мільйона 

зарплати й нерухомість у Криму 

Олександр Тупицький задекларував за 

минулий рік понад 3,7 млн грн зарплати на 
посаді голови Конституційного Суду, а також 

вказав будинок і дві земельних ділянки у 

Криму. 

 

Татаров задекларував сотні тисяч у валюті 

та чотири недобудовані квартири 

Заступник керівника Офісу Президента Олег 

Татаров у 2020 році отримав більше 6,9 млн 

грн доходу від підприємництва та понад 4,5 

млн грн від продажу майна. 

 

Кремінь заявив про чергову атаку на 

мовний закон 

Уповноважений із захисту державної мови 
Тарас Кремінь переконаний, що законодавчі 

ініціативи, які перешкоджають імплементації 

мовного закону, не мають жодних перспектив.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218478-deputat-svec-akogo-zapidozrili-u-netverezosti-na-zasidanni-radi-zdav-analizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218478-deputat-svec-akogo-zapidozrili-u-netverezosti-na-zasidanni-radi-zdav-analizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218644-tupickij-zadeklaruvav-ponad-37-miljona-zarplati-j-neruhomist-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218644-tupickij-zadeklaruvav-ponad-37-miljona-zarplati-j-neruhomist-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218918-tatarov-zadeklaruvav-sotni-tisac-u-valuti-ta-cotiri-nedobudovani-kvartiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218918-tatarov-zadeklaruvav-sotni-tisac-u-valuti-ta-cotiri-nedobudovani-kvartiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218831-kremin-zaaviv-pro-cergovu-ataku-na-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218831-kremin-zaaviv-pro-cergovu-ataku-na-movnij-zakon.html


 

Колекція елітних годинників і орендований 

Range Rover: Труханов показав декларацію 

Мер Одеси Геннадій Труханов задекларував за 

2020 зарплату обсягом 267 тис. грн.

 

 

МВС виклало у відкритий доступ фільм про 

нацгвардійця Марківа 

Міністерство внутрішніх справ виклало у 
відкритий доступ документальний фільм 

«Позивний «Італієць» про бійця Нацгвардії 

Віталія Марківа.

  

 

В Україні створять державний університет 

науки і технологій 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення створити 

Український державний університет науки і 

технологій з подальшим приєднанням до нього 

двох інших вищих навчальних закладів.

ЕКОНОМІКА 

 

Світовий банк знову підвищив прогноз 

зростання ВВП України 

Світовий банк підвищив прогноз зростання 

валового внутрішнього продукту (ВВП) 

України в 2021 році до 3,8%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218803-kolekcia-elitnih-godinnikiv-i-orendovanij-range-rover-truhanov-pokazav-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218803-kolekcia-elitnih-godinnikiv-i-orendovanij-range-rover-truhanov-pokazav-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219074-mvs-viklalo-u-vidkritij-dostup-film-pro-nacgvardijca-markiva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219074-mvs-viklalo-u-vidkritij-dostup-film-pro-nacgvardijca-markiva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218906-v-ukraini-stvorat-derzavnij-universitet-nauki-i-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218906-v-ukraini-stvorat-derzavnij-universitet-nauki-i-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218545-svitovij-bank-znovu-pidvisiv-prognoz-zrostanna-vvp-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218545-svitovij-bank-znovu-pidvisiv-prognoz-zrostanna-vvp-ukraini.html


 

Ощадбанк зменшив відсотки за іпотечними 

програмами 

Ощадбанк знизив відсоткові ставки за 
іпотечними програмами «Звісно, зручно», 

«Звісно, 15» і «Звісно, житло».  

 

НБУ розширив перелік валют, до яких 

встановлюється офіційний курс гривні 

Національний банк України включив 

пакистанську рупію до переліку іноземних 

валют, до яких один раз на місяць визначається 
офіційний курс гривні, та виключив з нього 

ганське седі та новий тайванський долар.

 

Ціновий стрибок соняшникової олії: 

ринковий вплив чи спекуляція? 

Рекордсменом останніх місяців з 

подорожчання стала соняшникова олія – 

подекуди ціна цього продукту зросла на понад 

60%. Що відбувається?

 

 

Азовський судноремонтний завод 

повертають у держвласність 

Азовський судноремонтний завод (ТОВ 

"СРЗ"), розташований у Маріуполі, повертають 

до державної власності. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218599-osadbank-zmensiv-vidsotki-za-ipotecnimi-programami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218599-osadbank-zmensiv-vidsotki-za-ipotecnimi-programami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218769-nbu-rozsiriv-perelik-valut-do-akih-vstanovluetsa-oficijnij-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218769-nbu-rozsiriv-perelik-valut-do-akih-vstanovluetsa-oficijnij-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218972-cinovij-stribok-sonasnikovoi-olii-rinkovij-vpliv-ci-spekulacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218972-cinovij-stribok-sonasnikovoi-olii-rinkovij-vpliv-ci-spekulacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218738-azovskij-sudnoremontnij-zavod-povertaut-u-derzvlasnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218738-azovskij-sudnoremontnij-zavod-povertaut-u-derzvlasnist.html


 

Кабмін встановив механізм індексації 

аліментів 

Кабінет Міністрів встановив механізм 
нарахування розміру аліментів, визначеного 

судом у разі їх стягнення державним, 

приватним виконавцем. 

 

Пшениця, олії й туалетний папір: Україна 

заборонила ввезення низки товарів з РФ 

Кабінет Міністрів розширив перелік 

російських товарів, які заборонено ввозити на 

митну територію України.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В окупованому Криму відкрили понад 200 

кримінальних справ за відмову служити в 

армії РФ 

У березні в окупованому Криму 
правозахисниками зафіксовано 12 нових 

кримінальних "справ" за так зване ухилення 

від служби в російській армії.

 

 

Політв'язня незаконно етапують з Криму до 

СІЗО Ростова-на-Дону 

У Криму політв'язня Вадима Бектемірова 
етапують із СІЗО Сімферополя до російського 

Ростова-на-Дону.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218824-kabmin-vstanoviv-mehanizm-indeksacii-alimentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218824-kabmin-vstanoviv-mehanizm-indeksacii-alimentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218786-psenica-olii-j-tualetnij-papir-ukraina-zaboronila-vvezenna-nizki-tovariv-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218786-psenica-olii-j-tualetnij-papir-ukraina-zaboronila-vvezenna-nizki-tovariv-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219084-u-okupovanomu-krimu-vidkrili-vze-ponad-200-kriminalnih-sprav-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219084-u-okupovanomu-krimu-vidkrili-vze-ponad-200-kriminalnih-sprav-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219084-u-okupovanomu-krimu-vidkrili-vze-ponad-200-kriminalnih-sprav-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219084-u-okupovanomu-krimu-vidkrili-vze-ponad-200-kriminalnih-sprav-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219064-politvazna-nezakonno-etapuut-z-krimu-do-sizo-rostovanadonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3219064-politvazna-nezakonno-etapuut-z-krimu-do-sizo-rostovanadonu.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Печерський райсуд призначив розгляд 

запобіжного заходу Тупицькому на 2 квітня 

До Печерського райсуду столиці надійшло 
клопотання від прокуратури про обрання 

запобіжного заходу Олександру Тупицькому у 

справі Державного бюро розслідувань. 

 

 

Підозрюваний у побитті Балуха постане 

перед судом 

Дніпровська окружна прокуратура Києва 

затвердила і скерувала до суду обвинувальний 
акт стосовно чоловіка, який спричинив тілесні 

ушкодження колишньому політв’язню 

Володимиру Балуху. 

 

АМКУ оштрафував автозаправки проєкту 

«Авіас» на 4,7 мільярда 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

визнав дії автозаправок проєкту "Авіас" 

антиконкурентними узгодженими діями і 
наклав на учасників проєкту штрафи у 

загальному розмірі 4,7 млрд грн.  

 

Породіллю, яка викинула у вбиральню 

дитину, відправили під нічний домашній 

арешт 

На Харківщині породіллі, яка викинула в 

туалет новонародженого сина, обрали 

запобіжний захід у вигляді нічного 

домашнього арешту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218668-pecerskij-rajsud-priznaciv-rozglad-zapobiznogo-zahodu-tupickomu-na-2-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3218668-pecerskij-rajsud-priznaciv-rozglad-zapobiznogo-zahodu-tupickomu-na-2-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219091-pidozruvanij-u-pobitti-baluha-postane-pered-sudom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219091-pidozruvanij-u-pobitti-baluha-postane-pered-sudom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218440-amku-ostrafuvav-avtozapravki-proektu-avias-na-47-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3218440-amku-ostrafuvav-avtozapravki-proektu-avias-na-47-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218728-porodillu-aka-vikinula-u-vbiralnu-ditinu-vidpravili-pid-nicnij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218728-porodillu-aka-vikinula-u-vbiralnu-ditinu-vidpravili-pid-nicnij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218728-porodillu-aka-vikinula-u-vbiralnu-ditinu-vidpravili-pid-nicnij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218728-porodillu-aka-vikinula-u-vbiralnu-ditinu-vidpravili-pid-nicnij-domasnij-arest.html


 

У Харківській області вчитель вчинив 

самогубство на робочому місці 

У м. Мерефа на Харківщині вчитель 
фізкультури вчинив самогубство в 

навчальному закладі, де працював.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Справедливість, яку ми втратили 2 тисячі 

років тому 

Кожен з нас прагне справедливості

 

 

Клістрони для С-300: на сьомому році війни 

без торгівлі з ворогом ніяк? 

Українська армія досі вимушена користати 

стару радянську техніку, запчастини до якої 

добуваються контрабандними шляхами

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Майбутній фільм Сенцова «Носоріг» 

презентували в індустрійній секції 

кінофестивалю в Софі 

Проєкт кримінальної драми Олега Сенцова 

«Носоріг» взяв участь у секції works in progress 
кіноринку Sofia Meetings 2021, який відбувся в 

межах Міжнародного кінофестивалю в Софії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218719-u-harkivskij-oblasti-vcitel-vciniv-samogubstvo-na-robocomu-misci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218719-u-harkivskij-oblasti-vcitel-vciniv-samogubstvo-na-robocomu-misci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218620-spravedlivist-aku-mi-vtratili-2-tisaci-rokiv-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3218620-spravedlivist-aku-mi-vtratili-2-tisaci-rokiv-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3218286-klistroni-dla-s300-na-somomu-roci-vijni-bez-torgivli-z-vorogom-niak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3218286-klistroni-dla-s300-na-somomu-roci-vijni-bez-torgivli-z-vorogom-niak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219066-majbutnij-film-sencova-nosorig-prezentuvali-v-industrijnij-sekcii-kinofestivalu-v-sofii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219066-majbutnij-film-sencova-nosorig-prezentuvali-v-industrijnij-sekcii-kinofestivalu-v-sofii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219066-majbutnij-film-sencova-nosorig-prezentuvali-v-industrijnij-sekcii-kinofestivalu-v-sofii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219066-majbutnij-film-sencova-nosorig-prezentuvali-v-industrijnij-sekcii-kinofestivalu-v-sofii.html


 

У Сінгапурі відкрилась віртуальна 

виставка українського монументаліста 

Романа Мініна ФОТО 

Посольство України в Сінгапурі спільно з 

платформою V-Art презентувало віртуальну 

виставку «Мистецтво видобутку корисних 

копалин» українського цифрового художника 

Романа Мініна. 

 

 

З 5 квітня у Києві почнуть вимикати 

опалення 

З 5 квітня столиця розпочне процес 

відключення опалення в житлових будинках. 
Соціальні об’єкти відключати від тепла поки 

не будуть. 

 

Стартувала інформаційна кампанія 

«Антибіотики за правилами» 

Корпорація «Артеріум» спільно з лікарями 

ініціювала проєкт, мета якого - зупинити 

нераціональний прийом антибіотиків 

українцями. 

 

 

У Харкові депутат міськради від ОПЗЖ 

задекларував лева 

Депутат Харківської міської ради від ОПЗЖ 
Джавід Саід вказав африканського лева у 

декларації за 2020 рік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218780-u-singapuri-vidkrilas-virtualna-vistavka-ukrainskogo-monumentalista-romana-minina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218780-u-singapuri-vidkrilas-virtualna-vistavka-ukrainskogo-monumentalista-romana-minina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218780-u-singapuri-vidkrilas-virtualna-vistavka-ukrainskogo-monumentalista-romana-minina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3218780-u-singapuri-vidkrilas-virtualna-vistavka-ukrainskogo-monumentalista-romana-minina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3218654-z-5-kvitna-u-kievi-pocnut-vimikati-opalenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3218654-z-5-kvitna-u-kievi-pocnut-vimikati-opalenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3218670-startuvala-informacijna-kampania-antibiotiki-za-pravilami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3218670-startuvala-informacijna-kampania-antibiotiki-za-pravilami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218793-u-harkovi-deputat-miskradi-vid-opzz-zadeklaruvav-leva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3218793-u-harkovi-deputat-miskradi-vid-opzz-zadeklaruvav-leva.html


 

В Україні запустять центр правосуддя для 

дітей, які постраждали від сексуального 

насильства 

В Офісі Президента відбулася робоча зустріч 

щодо запуску пілотного проєкту, метою якого 

є створення центру правосуддя для захисту 

прав дітей, які постраждали від сексуального 

насильства та експлуатації.

 

Уряд посилив вимоги до безпечності 

дитячих іграшок 

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 

сьогодні, 31 березня 2021 року, ухвалив 

постанову «Про внесення змін до Технічного 

регламенту безпечності 

 

 

Два українські готелі здобули 5 зірок 

Комісія з присвоєння зірок українським 
готелям встановила категорію "п’ять зірок" 

двом місцям розташування.

 

Український мандрівник зі США розповів 

про перебіг своєї навколосвітньої подорожі 

Український мандрівник Ігор Пилипчук, який 

нині мешкає у США, розкрив деталі своєї 

навколосвітньої морської  подорожі на яхті 

«Еней», розпочатої 2019 року. 
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Українські розумні окуляри, які рахують 

калорійність їжі, отримали «золото» на 

виставці інновацій 

Пристрій, який рахує калорії у страві, 

винайдений українцем Сергієм Лисіним, 

отримав золоту медаль на Міжнародній 

виставці інновацій у Женеві «The International 
Exhibition of Inventions of Geneva». Також 

Україна привезла з виставка і «срібло». 
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