
                            Єдина країна – Дайджест 02.04.21 

 

 

ТОП 

 

Білий дім: Байден запевнив Зеленського у 

непохитній підтримці США в умовах агресії 

Росії 

Глава Білого дому Джо Байден підтвердив 

підтримку суверенітету й цілісності України та 

висловив намір активізувати стратегічне 

 

 

Зеленський - про розмову з Байденом: 

Стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про 

збереження демократій 

Президент України Володимир Зеленський 

наголосив, що Україна та США стоять пліч-о-

пліч, коли йдеться про збереження демократій. 
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Командування РФ нарощує бойову 

готовність на сході України - розвідка 

З’єднання і частини першого та другого 

армійських корпусів, які дислокуються в 

ОРДЛО, беруть участь в командно-штабних 

тренуваннях у загальній системі управління 8 

армії Південного військового округу ЗС РФ. 

  

 

Папа Франциск розглядає питання візиту в 

Україну - посол 

Глава Католицької церкви Папа Римський 

Франциск ще не дав відповіді на запрошення 

Президента Зеленського відвідати Україну з 

нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності.

 

 

Зеленський призначив очільницю Центру 

протидії дезінформації 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Поліну Лисенко керівником Центру протидії 

дезінформації.

 

 

В АРМА заявили, що співробітникам 

агентства підозр не оголошували ЕКСКЛЮЗИВ 

Правоохоронці не оголошували підозр 

співробітникам Національного агентства з 

питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів (АРМА) у справі про 

заволодіння 400 тисяч доларів США.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220237-v-arma-zaavili-so-spivrobitnikam-agentstva-pidozr-ne-ogolosuvali.html


 

Міф про те, що українську націю вигадав 

Австрійський генштаб 

Міфологема про те, що українці – це нібито 

спецоперація Австрійського генштабу, була 

запущена російською пропагандою ще в 1914 

році

 

 

На Київщині з понеділка посилюють 

карантин 

У зв'язку зі стрімким поширенням 

коронавірусу з 5 по 9 квітня на території 

Київщини діятимуть додаткові протиепідемічні 

заходи.

 

У зоні ООС помер солдат з Вінниччини 

У зоні ООС помер мешканець Вінниччини - 

солдат Олексій Саєнко.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Агресія з боку РФ: Таран обговорив 

ситуацію на кордонах України з міністром 

оборони Британії 

З ініціативи британської сторони відбулась 

телефонна розмова міністра оборони України 

Андрія Тарана з Держсекретарем з питань 

оборони Великої Британії Беном Воллесом. 
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Генерал Годжес озвучив три поради для 

Байдена, як відповісти Росії 

Командувач Збройних сил США у Європі 

(2014-2017 рр.) генерал у відставці Бен Годжес 

вважає, що Німеччина й Франція недостатньо 

тиснуть на Росію, а Сполучені Штати мають 

посилити свою позицію, щоби примусити 

президента РФ Володимира Путіна поважати 

міжнародне право. 

 

Загальний прогрес виконання Угоди про 

асоціацію з ЄС досяг 54% - Стефанішина 

Загальний прогрес виконання Угоди про 

асоціацію України з Європейським Союзом із 

2014 року досяг на сьогодні 54%. 

 

Україна планує долучитись до місії НАТО в 

Іраку й операції у Середземному морі 

На сьогодні ЗСУ беруть участь в операції 

НАТО у Косово та тренувально-дорадчій місії 

НАТО ―Рішуча підтримка‖ в Ісламській 

Республіці Афганістан. В планах України 

участь й в інших місіях Альянсу. 

 

 

Боротьба з фейками: Центр інформбезпеки 

співпрацюватиме з платформою Україна-

НАТО 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики обговорили шляхи співпраці Центру 

стратегічних комунікацій та інформаційної 

безпеки з платформою Україна-НАТО. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220411-general-godzes-ozvuciv-tri-poradi-dla-bajdena-ak-vidpovisti-rosii.html
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Обрано голову Конґресу українців Канади в 

Онтаріо 

Рада провінції Конґресу українців Канади в 

Онтаріо під час онлайн-засідання загальних 

зборів обрала новий склад Онтарійської 

провінційної ради КУК на чолі з Тарасом 

Багрієм.

 

 

Посольство України підготувало пам’ятки 

щодо працевлаштування українців у 

Фінляндії 

Посольство України у Фінляндіі у зв’язку з 

початком періоду сезонних робіт випустило 

для українських громадян дві пам’ятки щодо 

працевлаштування, щоб допомогти зрозуміти 

специфіку фінського законодавства, а також 

 

КОРОНАВІРУС 

 

Показник госпіталізацій COVID-хворих 

перевищений у Києві й 21 області ТАБЛИЦЯ 

Міністерство охорони здоров'я оновило 

розподіл карантинних зон. Показник 

госпіталізацій хворих з COVID-19 

перевищений у 21 регіоні та в Києві, на 

червоному рівні знаходяться столиця та 10 

областей.

 

 

Запоріжжя вводить жорсткий карантин 

У Запоріжжі із 3 квітня запроваджуються 

суворі карантинні заходи. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220055-pokaznik-gospitalizacij-covidhvorih-perevisenij-u-kievi-j-21-oblasti.html
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Вінниччина теж відзавтра посилює 

карантин 

На Вінниччині з суботи, 3 квітня, 

запроваджуються посилені карантинні 

обмеження. 

 

Найбільшими переносниками коронавірусу 

є діти - лікарка 

Найбільшими переносниками коронавірусу є 

діти, які хворіють у легкій формі, але 

інфікують старших.

 

 

Британський варіант COVID вражає всю 

родину, якщо є хоча б один інфікований - 

професор Кухарчук 

Британський варіант COVID-19 вражає всю 

родину, інкубаційний період і розвиток 

пневмоній при інфікуванні вдвічі коротші, а 

смертність - вища.

 

 

Радуцький розповів про небезпеку 

«британського» і «південноафриканського» 

штамів 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування, народний депутат від 

"Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, 

що в Україні настав час для більш радикальних 

кроків у боротьбі з коронавірусом.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220205-vinniccina-tez-vidzavtra-posilue-karantin.html
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УКРАЇНА 

 

Зеленський підбив підсумки засідання 

РНБО 

Президент України Володимир Зеленський 

підбив підсумки чергового засідання РНБО. 

Він повідомив про санкції проти 

топконтрабандистів, повернення державі 

стратегічного нафтопроводу та запуск роботи 

Центру протидії дезінформації.

 

Потураєв: Ми не програємо інформаційну 

війну, але так і не вибудували систему 

захисту 

Україна не програє інформаційну війну, проте 

за 7 років так і не вибудувала систему захисту. 

 

Син Кернеса задекларував ₴30 мільйонів 

готівкою - подарунок від батька 

Старший син покійного мера Харкова Кирило 

Кернес, який на останніх виборах був обраний 

до Харківської обласної ради, в 2020 році 

отримав у подарунок від батька 30 мільйонів 

гривні.

 

 

Довибори в Раду: Голосування на дільниці в 

Яремчі визнали недійсним - ЧЕСНО 

На Прикарпатті ОВК визнала голосування 

недійсним на ще одній дільниці. Причина – 

відсутність печаток на контрольних листах.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220460-zelenskij-pidbiv-pidsumki-zasidanna-rnbo.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220460-zelenskij-pidbiv-pidsumki-zasidanna-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220361-poturaev-mi-ne-prograemo-informacijnu-vijnu-ale-tak-i-ne-vibuduvali-sistemu-zahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220361-poturaev-mi-ne-prograemo-informacijnu-vijnu-ale-tak-i-ne-vibuduvali-sistemu-zahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220361-poturaev-mi-ne-prograemo-informacijnu-vijnu-ale-tak-i-ne-vibuduvali-sistemu-zahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220361-poturaev-mi-ne-prograemo-informacijnu-vijnu-ale-tak-i-ne-vibuduvali-sistemu-zahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220196-sin-kernesa-zadeklaruvav-30-miljoniv-gotivkou-podarunok-vid-batka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220196-sin-kernesa-zadeklaruvav-30-miljoniv-gotivkou-podarunok-vid-batka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220196-sin-kernesa-zadeklaruvav-30-miljoniv-gotivkou-podarunok-vid-batka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220121-dovibori-v-radu-golosuvanna-na-dilnici-v-aremci-viznali-nedijsnim-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220121-dovibori-v-radu-golosuvanna-na-dilnici-v-aremci-viznali-nedijsnim-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220121-dovibori-v-radu-golosuvanna-na-dilnici-v-aremci-viznali-nedijsnim-cesno.html


 

Аварія Інтерсіті+: Укрзалізниця 

відсторонила кількох керівників 

АТ "Укрзалізниця" відсторонило від виконання 

посадових обов’язків низку керівників 

Придніпровської залізниці, службова 

недбалість яких ймовірно і призвела до 

сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ – 

Запоріжжя 29 березня 2021 року.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Уряд створив Національний фонд 

інвестицій 

Кабінет Міністрів України прийняв рішення 

про створення "Національного фонду 

інвестицій" для підтримки масштабних та 

соціально значущих інвестиційних проєктів. 

 

Україна готується до торговельної місії в 

Південно-Африканській Республіці 

Посольство України в Південно-Африканській 

Республіці активно готується до Української 

торговельної місії під головуванням Торгового 

представника України Тараса Качки, яка 

відбудеться в середині квітня. 

 

Закон про «карантинні» 8 тисяч пішов на 

підпис Зеленському 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закон, що передбачає допомогу в 

розмірі 8 тис. грн ФОПам і найманим 

працівникам. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220107-avaria-intersiti-ukrzaliznica-vidstoronila-kilkoh-kerivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220107-avaria-intersiti-ukrzaliznica-vidstoronila-kilkoh-kerivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220107-avaria-intersiti-ukrzaliznica-vidstoronila-kilkoh-kerivnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220133-urad-stvoriv-nacionalnij-fond-investicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220133-urad-stvoriv-nacionalnij-fond-investicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220133-urad-stvoriv-nacionalnij-fond-investicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220394-ukraina-gotuetsa-do-torgovelnoi-misii-v-pivdennoafrikanskij-respublici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220394-ukraina-gotuetsa-do-torgovelnoi-misii-v-pivdennoafrikanskij-respublici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220394-ukraina-gotuetsa-do-torgovelnoi-misii-v-pivdennoafrikanskij-respublici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220213-zakon-pro-karantinni-8-tisac-pisov-na-pidpis-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220213-zakon-pro-karantinni-8-tisac-pisov-na-pidpis-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220213-zakon-pro-karantinni-8-tisac-pisov-na-pidpis-zelenskomu.html


 

Амністія капіталів, або Почім життя з 

чистого аркуша 

За яких умов спрацює ініційована президентом 

Зеленським ―податкова амністія‖, проєкт якої 

ВР підтримала в першому читанні 

 

 

Нацбанк тимчасово зупинив дію всіх 

ліцензій семи страховим компаніям 

Національний банк України ухвалив рішення 

застосувати до семи страхових компаній захід 

впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх 

ліцензій на фінансові послуги у сфері 

страхування.

 

 

Український експорт до Британії у першому 

кварталі зріс на 38% - посол 

Експорт України до Великої Британії у 

першому кварталі 2021 року зріс на 38%, при 

цьому ІТ-послуги перевищують наші 

традиційні експортні групи.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Церквам в окупованому Криму знову 

виписують незаконні штрафи - 

правозахисники 

У березні 2021 року в тимчасово окупованому 

Криму зафіксували щонайменше чотири нові 

факти переслідування Російською Федерацією 

вірян і релігійних 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219950-amnistia-kapitaliv-abo-pocim-zitta-z-cistogo-arkusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219950-amnistia-kapitaliv-abo-pocim-zitta-z-cistogo-arkusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3219950-amnistia-kapitaliv-abo-pocim-zitta-z-cistogo-arkusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220355-nacbank-timcasovo-zupiniv-diu-vsih-licenzij-semi-strahovim-kompaniam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220355-nacbank-timcasovo-zupiniv-diu-vsih-licenzij-semi-strahovim-kompaniam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220355-nacbank-timcasovo-zupiniv-diu-vsih-licenzij-semi-strahovim-kompaniam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220256-ukrainskij-eksport-do-britanii-u-persomu-kvartali-zris-na-38-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220256-ukrainskij-eksport-do-britanii-u-persomu-kvartali-zris-na-38-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220256-ukrainskij-eksport-do-britanii-u-persomu-kvartali-zris-na-38-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3220157-cerkvam-v-okupovanomu-krimu-znovu-vipisuut-nezakonni-strafi-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3220157-cerkvam-v-okupovanomu-krimu-znovu-vipisuut-nezakonni-strafi-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3220157-cerkvam-v-okupovanomu-krimu-znovu-vipisuut-nezakonni-strafi-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3220157-cerkvam-v-okupovanomu-krimu-znovu-vipisuut-nezakonni-strafi-pravozahisniki.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Шарій програв Фейгіну в литовському суді 

й виплатить компенсацію 

Адвокат і російський політичний діяч Марк 

Фейгін заявив, що блогер Анатолій Шарій 

програв йому суд у Литві і тепер повинен буде 

виплатити йому 3 тисячі євро.

 

 

Елітна нерухомість у Києві й області: АРМА 

шукає управителів майна міністра часів 

Януковича 

Національне агентство з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів (АРМА) 

оголосило конкурс на відбір управителів майна 

одного з ексміністрів часів президентства 

Віктора Януковича. 

 

Укравтодор довів необґрунтованість 

звинувачень у корупції на «Великому 

будівництві» 

Державне агентство автомобільних доріг 

(Укравтодор) відкидає звинувачення у корупції 

під час будівництва Полтавської траси у 

рамках президентської програми "Велике 

будівництво". 

 

Суд відправив під домашній арешт 

учасника акції під ОП Білковського 

Печерський районний суд Києва призначив 

запобіжний захід для учасника акції під 

Офісом Президента Олексія Білковського у 

вигляді цілодобового домашнього арешту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220280-sarij-prograv-fejginu-v-litovskomu-sudi-j-viplatit-kompensaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220280-sarij-prograv-fejginu-v-litovskomu-sudi-j-viplatit-kompensaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220280-sarij-prograv-fejginu-v-litovskomu-sudi-j-viplatit-kompensaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220413-elitna-neruhomist-u-kievi-j-oblasti-arma-sukae-upraviteliv-majna-ministra-casiv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220413-elitna-neruhomist-u-kievi-j-oblasti-arma-sukae-upraviteliv-majna-ministra-casiv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220413-elitna-neruhomist-u-kievi-j-oblasti-arma-sukae-upraviteliv-majna-ministra-casiv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220413-elitna-neruhomist-u-kievi-j-oblasti-arma-sukae-upraviteliv-majna-ministra-casiv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220144-ukravtodor-doviv-neobgruntovanist-zvinuvacen-u-korupcii-na-velikomu-budivnictvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220144-ukravtodor-doviv-neobgruntovanist-zvinuvacen-u-korupcii-na-velikomu-budivnictvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220144-ukravtodor-doviv-neobgruntovanist-zvinuvacen-u-korupcii-na-velikomu-budivnictvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220144-ukravtodor-doviv-neobgruntovanist-zvinuvacen-u-korupcii-na-velikomu-budivnictvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220246-sud-vidpraviv-pid-domasnij-arest-ucasnika-akcii-pid-op-bilkovskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220246-sud-vidpraviv-pid-domasnij-arest-ucasnika-akcii-pid-op-bilkovskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3220246-sud-vidpraviv-pid-domasnij-arest-ucasnika-akcii-pid-op-bilkovskogo.html


 

Хабар для керівників САП та НАБУ: справу 

про підкуп передали до суду 

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури скерували до суду справу про 

підкуп керівників антикорупційних органів. 

 

 

Вбивство співробітника СБУ і підрив мосту: 

на Дніпропетровщині затримали терориста 

Служба безпеки України затримала на 

Дніпропетровщині ватажка терористичного 

угруповання із так званої «ЛНР», що причетне 

до вбивства співробітника СБУ.

 

 

СБУ заблокувала діяльність незаконного 

російського фінансового проєкту 

Служба безпеки України заблокувала 

протиправну схему, організовану російським 

холдингом. Ділки незаконно привласнювали 

десятки млн грн українських інвесторів через 

фейкового міжнародного брокера Just2Trade.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

В Україні – «загострення» телефонного 

шахрайства. Втім, не лише в Україні… 

З’ясовуємо, що з цим ділом у нас, а також, як 

це «працює», наприклад, у Польщі, в Ізраїлі та 

в Туреччині і як тамтешня поліція протидіє? 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220267-habar-dla-kerivnikiv-sap-ta-nabu-spravu-pro-pidkup-peredali-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220267-habar-dla-kerivnikiv-sap-ta-nabu-spravu-pro-pidkup-peredali-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220267-habar-dla-kerivnikiv-sap-ta-nabu-spravu-pro-pidkup-peredali-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220198-vbivstvo-spivrobitnika-sbu-i-pidriv-mostu-na-dnipropetrovsini-zatrimali-terorista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220198-vbivstvo-spivrobitnika-sbu-i-pidriv-mostu-na-dnipropetrovsini-zatrimali-terorista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3220198-vbivstvo-spivrobitnika-sbu-i-pidriv-mostu-na-dnipropetrovsini-zatrimali-terorista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220363-sbu-zablokuvala-dialnist-nezakonnogo-rosijskogo-finansovogo-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220363-sbu-zablokuvala-dialnist-nezakonnogo-rosijskogo-finansovogo-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3220363-sbu-zablokuvala-dialnist-nezakonnogo-rosijskogo-finansovogo-proektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219995-v-ukraini-zagostrenna-telefonnogo-sahrajstva-vtim-ne-lise-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219995-v-ukraini-zagostrenna-telefonnogo-sahrajstva-vtim-ne-lise-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3219995-v-ukraini-zagostrenna-telefonnogo-sahrajstva-vtim-ne-lise-v-ukraini.html


 

Козаки та самураї. Як популяризувати 

Україну в Японії 

Котлета по-київськи, борщ та що ще японці 

знають про українців

СУСПІЛЬСТВО 

 

Екскурсія на літо: 5 доступних країн для 

автобусних турів ВІДПОЧИНОК 2021 

Великі надії туроператори покладають на 

Молдову, Болгарію та країни Балкан 

 

У Києві з понеділка курсуватимуть не всі 

маршрутки - перевізники 

Столичні перевізники врахують правила 

перевезення пасажирів, які діятимуть у місті із 

понеділка, 5 квітня, тому виведуть на 

маршрути не увесь транспорт. 

 

 

На місці артскладів біля Львова планують 

звести один із найбільших парків розваг 

Східної Європи 

На території військової частини і колишніх 

складів з боєприпасами у Брюховичах біля 

Львова планують збудувати дитячий парк 

розваг, який стане найбільшим у Східній 

Європі. Також там хочуть обладнати спортивне 

містечко. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3220089-kozaki-ta-samurai-ak-popularizuvati-ukrainu-v-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3220089-kozaki-ta-samurai-ak-popularizuvati-ukrainu-v-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3220089-kozaki-ta-samurai-ak-popularizuvati-ukrainu-v-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219551-ekskursia-na-lito-5-dostupnih-krain-dla-avtobusnih-turiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219551-ekskursia-na-lito-5-dostupnih-krain-dla-avtobusnih-turiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3219551-ekskursia-na-lito-5-dostupnih-krain-dla-avtobusnih-turiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3220234-u-kievi-z-ponedilka-kursuvatimut-ne-vsi-marsrutki-perevizniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3220234-u-kievi-z-ponedilka-kursuvatimut-ne-vsi-marsrutki-perevizniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3220234-u-kievi-z-ponedilka-kursuvatimut-ne-vsi-marsrutki-perevizniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3220225-na-misci-artskladiv-bila-lvova-planuut-zvesti-odin-iz-najbilsih-parkiv-rozvag-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3220225-na-misci-artskladiv-bila-lvova-planuut-zvesti-odin-iz-najbilsih-parkiv-rozvag-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3220225-na-misci-artskladiv-bila-lvova-planuut-zvesti-odin-iz-najbilsih-parkiv-rozvag-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3220225-na-misci-artskladiv-bila-lvova-planuut-zvesti-odin-iz-najbilsih-parkiv-rozvag-shidnoi-evropi.html


 

Салат і шпинат: корисні властивості 
ІНФОГРАФІКА 

Салат та шпинат — це листові овочі, без яких 

не обходиться жоден здоровий раціон. Їх 

зелені листя багаті на рослинний білок, 

вітаміни та різні мікроелементи. 

 

Кулеба сказав, коли можуть поновитися 

повноцінні міжнародні подорожі 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба прогнозує, що повноцінні міжнародні 

поїздки не відновляться, доки вакцинація від 

коронавірусу не буде завершена.

 

 

Уряд змінив правила паркування 

автомобілів ІНФОГРАФІК А 

Постанова від 31 березня удосконалює чинні 

Правила з метою збалансування інтересів та 

європейського розвитку України

 

 

Презентували трейлер продовження комедії 

«Мої думки тихі» 

Команда фільму «Мої думки тихі» 

презентувала трейлер продовження цієї 

комедії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3142896-salat-i-spinat-korisni-vlastivosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3142896-salat-i-spinat-korisni-vlastivosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3142896-salat-i-spinat-korisni-vlastivosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220386-kuleba-skazav-koli-mozut-ponovitisa-povnocinni-miznarodni-podorozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220386-kuleba-skazav-koli-mozut-ponovitisa-povnocinni-miznarodni-podorozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220386-kuleba-skazav-koli-mozut-ponovitisa-povnocinni-miznarodni-podorozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220087-urad-zminiv-pravila-parkuvanna-avtomobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220087-urad-zminiv-pravila-parkuvanna-avtomobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3220087-urad-zminiv-pravila-parkuvanna-avtomobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219697-prezentuvali-trejler-prodovzenna-komedii-moi-dumki-tihi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219697-prezentuvali-trejler-prodovzenna-komedii-moi-dumki-tihi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3219697-prezentuvali-trejler-prodovzenna-komedii-moi-dumki-tihi.html


 

SkyUp анонсував польоти до Албанії з 25 

квітня 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 25 

квітня 2021 року відкриває польотну програму 

за маршрутом Київ — Тирана — Київ.

 

 

Просто слухай: уривок із книги «Чудове 

чудовисько» ПОДКАСТ 

До Міжнародного дня дитячої книги 

пропонуємо послухати уривок із захоплюючої 

повісті Сашка Дерманського «Чудове 

чудовисько».
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