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ТОП 

 

Росія перекидає до кордону з Україною 

військових з трьох округів – розвідка 

Командування ЗС РФ доукомплектовує бойові 

підрозділи Південного військового округу ЗС 

РФ за рахунок перекидання військових з 

Західного, Центрального та Східного 

військових округів.

 

 

Україна ініціює екстрене засідання ТКГ 

через стягування російських військ до 

кордону 

легація України ініціює екстрене позачергове 

засідання ТКГ у зв’язку з грубими 
порушеннями російськими окупаційними 

військами режиму припинення вогню на сході 

України та безпрецедентним посиленням 

угруповання військ РФ біля кордону.
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Військова загроза з боку Росії: Столтенберг 

подзвонив Зеленському 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 
висловив занепокоєння військовими діями 

Росії в Україні та підтвердив тверду підтримку 

Альянсом суверенітету та територіальної 

цілісності України.

 

МВФ поліпшив прогноз для ВВП України 
ДОКУМЕНТ  

Міжнародний валютний фонд очікує, що 

рівень реального ВВП України цього року 

досягне 4,0%, що є вищим на 1,0% в 
порівнянні з попереднім прогнозом МВФ, 

оприлюдненим минулого жовтня.

 

 

Ткаченко: Новина про загибель дитини від 

удару українського дрона - фейк 

прокремлівських ЗМІ 

Новина про смерть дитини на окупованій 
території Донецької області нібито від удару 

українського безпілотника є фейком 

прокремлівських медіа.

  

 

Україна уклала договір із Pfizer на поставку 

10 мільйонів доз вакцини - Зеленський 

Україна уклала договір з американською 
корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів 

доз вакцини проти коронавірусу.
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Оголосили підозру офіцеру 

Держспецзв'язку, який влаштував 

cтрілянину в потязі 

Прокуратура повідомила про підозру офіцеру 

спецзв’язку, який вчинив стрілянину в потязі. 

 

У МЗС уточнили, що в Дубаї затримали 12 

українок, їм загрожує штраф і депортація 

Дубайська поліція затримала за порушення 
норм суспільної моралі не одинадцять, як 

раніше повідомлялося, а дванадцять 

громадянок України. Їм загрожує штраф і 

депортація.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Запрошення відвідати Катар Зеленський 

мав з травня 2020 року – Жовква ЕКСКЛЮЗИВ  

Президент Володимир Зеленський отримав 

запрошення здійснити візит до Держави Катар 
у травні минулого року, робота щодо нього 

активізувалася наприкінці лютого. 

 

У Бундестазі засудили перекидання 

російських військ до кордонів України 

Фракція Християнсько-демократичного союзу 

і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) 

у Бундестазі виступила із заявою, в якій 
засудила перекидання Росією своїх військ до 

кордону з Україною. 
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Проросійські сили розпочали кампанію з 

дискредитації проти українських 

дипломатів у Латвії 

Посольство України в Латвійській Республіці 

заявило, що проти нього та посла Олександра 

Міщенка проросійські сили розпочали 

кампанію з дискредитації.

 

 

Як Україна впроваджує стандарти НАТО  
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Україна станом на початок року впровадила 

292 стандарти і документи НАТО, що 

становить 19 відсотків і загалом відповідає 
рівню країн, які нещодавно стали членами 

Альянсу.

 

Захід має рішуче відповісти на провокацію 

Москви — Welt 

Стягування Росією військ на кордоні з 
Україною є безпрецедентною провокацією: 

Москва випробовує Захід під керівництвом 

нового американського президента Джо 

Байдена. 

 

Таран обговорив з міністром оборони Латвії 

безпекову ситуацію на кордонах України 

З ініціативи латвійської сторони відбулась 

телефонна розмова міністра оборони України 

Андрія Тарана з міністром оборони 

Латвійської Республіки

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3222099-prorosijski-sili-rozpocali-kampaniu-z-diskreditacii-proti-ukrainskih-diplomativ-v-latvii.html
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У складні часи Канада завжди поруч з 

Україною — Зеленський 

Президент Володимир Зеленський розраховує 
на підтримку Канади в отриманні Плану дій 

щодо членства в НАТО та чекає на участь 

прем’єр-міністра Джастіна Трюдо на саміті 

Кримської платформи.

 

 

ДТП у Польщі: експертиза встановила, що 

український автобус був справний 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Експертиза виключила можливість технічної 

несправності українського автобуса в момент 

аварії, що трапилася в ніч з 5 на 6 березня у 

Підкарпатському воєводстві, в результаті якої 

загинули та постраждали багато українців.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Показник госпіталізацій COVID-хворих 

перевищений у Києві й 21 регіоні ТАБЛИЦЯ  

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оновило 

розподіл карантинних зон. Показник 
госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено 

у 21 регіоні та в Києві, на червоному рівні 

знаходяться столиця та 10 областей. 

 

На Житомирщині підтвердили 

«британський» штам коронавірусу 

На Житомирщині офіційно підтвердили 

"британський" штам коронавірусу, який 

виявили у пробах від хворих із Житомира та 6 

районів області. 
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Що відомо про південнокорейську вакцину, 

яку купує Україна ІНФОГРАФІКА 

Виробник працює за ліцензією AstraZeneca, у 

вакцині використовується вірусний вектор 

 

Маски ефективніші за соціальну дистанцію 

у боротьбі з коронавірусом ДОСЛІДЖЕННЯ  

Вчені з Центрального університету Флориди 

(США) встановили, що у закритому 
приміщенні носіння масок та хороша 

вентиляція більш ефективні для запобігання 

поширенню коронавірусу, ніж соціальна 

дистанція.

 

 

Вакцинація не є порушенням релігійних 

норм — архієпископ Зоря 

Вакцинація, як процедура, не є порушенням 

релігійних норм і правил. 

 

На Буковині від COVID-19 померла вагітна 

лікарка 

На Буковині від коронавірусу померла 29-річна 

лікарка-педіатр та її ненароджена дитина.
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УКРАЇНА 

 

За час перемир'я на Сході загинули 28 

українських воїнів - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський 
поінформував Прем'єр-міністра Канади 

Джастіна Трюдо про загострення ситуації на 

сході України та загибель за час перемир'я з 

липня минулого року  

 

 

Російські зайди цинічно використовують 

тему загибелі дітей для пропаганди - 

Міноборони 

Міністерство оборони України закликає 
міжнародну спільноту має серйозно 

поставитися до поширення Кремлем фейків 

про українських військовослужбовців. 

 

 

РНБО готує спеціальне рішення для 

прискорення переходу на стандарти НАТО - 

Стефанішина 

Рада національної безпеки і оборони України 

готує спеціальне рішення щодо посилення 
внутрішньої роботи для переходу на стандарти 

НАТО. 

 

Вірастюк сказав, в якому комітеті Ради 

планує працювати 

Василь Вірастюк, який переміг на довиборах 
до Верховної Ради у 87-му окрузі в Івано-

Франківській області (кандидат від партії 

"Слуга народу"), планує працювати у 
парламентському Комітеті з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів. 
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Центр протидії дезінформації не 

займатиметься пропагандою - керівниця 

Центр протидії дезінформації займатиметься 
захистом національного суверенітету в 

інформаційній сфері, а не пропагандою та 

нав'язуванням думок.

 

 

Центр протидії дезінформації не матиме 

«каральних функцій» - Ольшанський 

Центр протидії дезінформації не має права 

застосовувати санкції, однак може вносити 
подання на розгляд Ради національної безпеки 

й оборони з різних питань. 

 

На Донеччині загинули двоє українських 

військових 

Внаслідок обстрілу українських позицій 

російськими найманцями поблизу населеного 

пункту Невельське, що на Донеччині, загинув 
український військовий. Ще один захисник 

загинув поблизу Степного через підрив на 

невідомому вибуховому пристрої.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У ризикових галузях торгівлі заявили про 

₴33 мільярди втрат бюджету від тіньового 

обігу ВІДЕО 

Представники ризикових галузей торгівлі 
України кажуть, що втрати бюджету від 

тіньового обігу в 2020 році становили 

щонайменше 33 млрд грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222390-centr-protidii-dezinformacii-ne-zajmatimetsa-propagandou-kerivnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222390-centr-protidii-dezinformacii-ne-zajmatimetsa-propagandou-kerivnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222464-centr-protidii-dezinformacii-ne-matime-karalnih-funkcij-olsanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222464-centr-protidii-dezinformacii-ne-matime-karalnih-funkcij-olsanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3222371-na-doneccini-zaginuli-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3222371-na-doneccini-zaginuli-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222382-u-rizikovih-galuzah-torgivli-zaavili-pro-33-milardi-vtrat-budzetu-vid-tinovogo-obigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222382-u-rizikovih-galuzah-torgivli-zaavili-pro-33-milardi-vtrat-budzetu-vid-tinovogo-obigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222382-u-rizikovih-galuzah-torgivli-zaavili-pro-33-milardi-vtrat-budzetu-vid-tinovogo-obigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222382-u-rizikovih-galuzah-torgivli-zaavili-pro-33-milardi-vtrat-budzetu-vid-tinovogo-obigu.html


 

Не маємо фінансувати «режим»: Садовий 

відмовляється купувати білоруські автобуси 
ВІДЕО 

Львів відмовляється від купівлі автобусів 
білоруської компанії МАЗ, яка перемагає у 

тендері на поставку 100 автобусів для АТП-1 

за кошти ЄІБ. Міськрада планує оголосити 

новий конкурс.

 

 

Україна та Єгипет обговорили збільшення 

обсягів торгівлі та інвестицій 

Заступник міністра закордонних справ України 

Дмитро Сенік обговорив з представниками 

влади та бізнесу Єгипту збільшення обсягів 

торгівлі та інвестицій в економіку України. 

 

Стратегія економічного розвитку 

Донеччини та Луганщини має діяти з 2022 

року 

Стратегія економічного розвитку Донецької та 
Луганської областей має почати діяти з 1 січня 

2022 року для сприяння розвитку бізнесу і 

територіальних 

 

Біометан в Україні законодавчо визначать 

як газ - Міненерго 

Міністерство енергетики оприлюднило 

законопроєкт "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розвитку 

виробництва та споживання біометану".

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222337-ne-maemo-prava-finansuvati-rezim-sadovij-vidmovlaetsa-kupuvati-biloruski-avtobusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222337-ne-maemo-prava-finansuvati-rezim-sadovij-vidmovlaetsa-kupuvati-biloruski-avtobusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222337-ne-maemo-prava-finansuvati-rezim-sadovij-vidmovlaetsa-kupuvati-biloruski-avtobusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222337-ne-maemo-prava-finansuvati-rezim-sadovij-vidmovlaetsa-kupuvati-biloruski-avtobusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222515-ukraina-ta-egipet-obgovorili-zbilsenna-obsagiv-torgivli-ta-investicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222515-ukraina-ta-egipet-obgovorili-zbilsenna-obsagiv-torgivli-ta-investicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222523-strategia-ekonomicnogo-rozvitku-doneccini-ta-lugansini-mae-diati-z-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222523-strategia-ekonomicnogo-rozvitku-doneccini-ta-lugansini-mae-diati-z-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222523-strategia-ekonomicnogo-rozvitku-doneccini-ta-lugansini-mae-diati-z-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222523-strategia-ekonomicnogo-rozvitku-doneccini-ta-lugansini-mae-diati-z-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222324-biometan-v-ukraini-zakonodavco-viznacat-ak-gaz-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222324-biometan-v-ukraini-zakonodavco-viznacat-ak-gaz-minenergo.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Не давали дихати: заарештований у Криму 

журналіст Єсипенко заявив про тортури 

В окупованому Криму "суд" відхилив скаргу 
на взяття під варту журналіста Владислава 

Єсипенка. Українець заявив на засіданні, що 

стосовно нього чинили тортури - йому 

надягали на голову пакет і не давали дихати. 

 

Російська окупація: Денісова заявляє про 

незаконне утримання 413 українців ВІДЕО 

Загалом у РФ і на тимчасово окупованих 

територіях півострова Крим і частин Донецької 
і Луганської областей незаконно утримуються 

413 наших співгромадян.

 

 

Приходько відмовляється від COVID-тесту: 

боїться, що біоматеріал піде на 

фальсифікацію доказів 

Проукраїнський активіст з Криму Олег 
Приходько, засуджений російським судом до 5 

років позбавлення волі, відмовився здавати 

тест на коронавірус, який нібито необхідний 

при переведенні до іншого СІЗО.

 

 

Справи кримських татар: ФСБшник не мав 

кваліфікації для запису стенограм — 

експерт 

У Південному окружному військовому суді на 

засіданні у другій сімферопольській групі 

«справи Хізб ут-Тахрір» під час допиту 

співробітника

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222384-ne-davali-dihati-zaarestovanij-u-krimu-zurnalist-esipenko-zaaviv-pro-torturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222384-ne-davali-dihati-zaarestovanij-u-krimu-zurnalist-esipenko-zaaviv-pro-torturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222445-rosijska-okupacia-denisova-zaavlae-pro-nezakonne-utrimanna-413-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222445-rosijska-okupacia-denisova-zaavlae-pro-nezakonne-utrimanna-413-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222229-prihodko-vidmovlaetsa-vid-covidtestu-boitsa-so-biomaterial-pide-na-falsifikaciu-dokaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222229-prihodko-vidmovlaetsa-vid-covidtestu-boitsa-so-biomaterial-pide-na-falsifikaciu-dokaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222229-prihodko-vidmovlaetsa-vid-covidtestu-boitsa-so-biomaterial-pide-na-falsifikaciu-dokaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222229-prihodko-vidmovlaetsa-vid-covidtestu-boitsa-so-biomaterial-pide-na-falsifikaciu-dokaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222115-spravi-krimskih-tatar-fsbsnik-ne-mav-kvalifikacii-dla-zapisu-stenogram-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222115-spravi-krimskih-tatar-fsbsnik-ne-mav-kvalifikacii-dla-zapisu-stenogram-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222115-spravi-krimskih-tatar-fsbsnik-ne-mav-kvalifikacii-dla-zapisu-stenogram-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3222115-spravi-krimskih-tatar-fsbsnik-ne-mav-kvalifikacii-dla-zapisu-stenogram-ekspert.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Три замахи на Стерненка об'єднали в одну 

справу й передали для розслідування у СБУ 

Три кримінальні провадження стосовно 
замахів на Стерненка об'єднані в одне й 

передані для розслідування у СБУ. 

 

Венедіктова - про «справи Медведчука»: 

Проєктів підозр наразі немає 

Кримінальні провадження, де фігурує прізвище 

народного депутата Віктора Медведчука, 
будуть доведені до логічного завершення, за 

наявності підстав буде підготовано відповідні 

підозри. 

 

НАБУ викрило на хабарі у $100 тисяч 

родича глави Окружного адмінсуду Вовка 

НАБУ і САП викрили «на гарячому» двох 

адвокатів, які обіцяли за $100 тисяч та через 

голову Окружного адмінсуду Києва вирішити 
питання з одним із суддів ОАСК про 

позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта 

господарювання. 

 

 

В ОАСК стверджують, що під час обшуків 

детективи «не знайшли жодних доказів» 

У результаті проведених обшуків в 

приміщеннях Окружного адміністративного 

суді міста Києва детективи Національного 
антикорупційного бюро України “не знайшли 

жодних доказів”. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222587-tri-zamahi-na-sternenka-obednali-v-odnu-spravu-j-peredali-dla-rozsliduvanna-u-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222587-tri-zamahi-na-sternenka-obednali-v-odnu-spravu-j-peredali-dla-rozsliduvanna-u-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222565-venediktova-pro-spravi-medvedcuka-proektiv-pidozr-narazi-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222565-venediktova-pro-spravi-medvedcuka-proektiv-pidozr-narazi-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222278-nabu-vikrilo-na-habari-u-100-tisac-rodica-glavi-okruznogo-adminsudu-vovka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222278-nabu-vikrilo-na-habari-u-100-tisac-rodica-glavi-okruznogo-adminsudu-vovka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222496-v-oask-stverdzuut-so-pid-cas-obsukiv-detektivi-ne-znajsli-zodnih-dokaziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3222496-v-oask-stverdzuut-so-pid-cas-obsukiv-detektivi-ne-znajsli-zodnih-dokaziv.html


 

СБУ викрила схему постачання в Росію 

продукції для військової техніки 

Контррозвідники Служби безпеки України 
заблокували канал постачання до підприємств 

військово-промислового комплексу Російської 

Федерації української продукції військового 

призначення.

 

 

Купівля одеського «Краяну»: САП передала 

до суду справу проти трьох 

обвинувачуваних 

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури передали до Вищого антикорсуду 

справу щодо трьох осіб, які обвинувачуються в 
організації заволодіння коштами місцевого 

бюджету під час придбання будівель заводу 

“Краян”.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Заперечувати Томос – це ставити під сумнів 

автокефалію 10 з 15 православних церков - 

Євстратій Зоря, ієрарх Православної церкви 

України ІНТЕРВ'Ю 

Владика Євстратій Зоря, попри свою посаду 
заступника голови Управління зовнішніх 
церковних зв’язків, у минулому – речник 
ліквідованої УПЦ КП,  

 

З контрабандистами Україні доведеться 

боротися, як США – з гангстерами 

Рішення РНБО про санкції щодо ТОР-10 

контрабандистів як акт політичної волі. 
Експерти оцінюють його перспективи – без 

повноцінних слідства і суду не обійтися…

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222366-sbu-vikrila-shemu-postacanna-v-rosiu-produkcii-dla-vijskovoi-tehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222366-sbu-vikrila-shemu-postacanna-v-rosiu-produkcii-dla-vijskovoi-tehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222420-kupivla-odeskogo-kraanu-sap-peredala-do-sudu-spravu-proti-troh-obvinuvacuvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222420-kupivla-odeskogo-kraanu-sap-peredala-do-sudu-spravu-proti-troh-obvinuvacuvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222420-kupivla-odeskogo-kraanu-sap-peredala-do-sudu-spravu-proti-troh-obvinuvacuvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3222420-kupivla-odeskogo-kraanu-sap-peredala-do-sudu-spravu-proti-troh-obvinuvacuvanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221729-evstratij-zora-ierarh-pravoslavnoi-cerkvi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221729-evstratij-zora-ierarh-pravoslavnoi-cerkvi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221729-evstratij-zora-ierarh-pravoslavnoi-cerkvi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221729-evstratij-zora-ierarh-pravoslavnoi-cerkvi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222221-z-kontrabandistami-ukraini-dovedetsa-borotisa-ak-ssa-z-gansterami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3222221-z-kontrabandistami-ukraini-dovedetsa-borotisa-ak-ssa-z-gansterami.html


 

Одеса: аеропорт і територія таємних 

розстрілів 

Місцеві історики вимагають увічнити пам'ять 

жертв НКВС

 

 

Ви впевнені, що з'їдаєте необхідний 1 кг 

фруктів і овочів щодня? - Марина 

Бешевець, нутриціолог ІНТЕРВ'Ю 

Напевно, єдина пора року, коли українці не 
надто стурбовані рівнем вітамінів в організмі 
– літо. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Новий рейтинг Forbes: на якому місці 

українські мільярдери 

Одне з найавторитетніших економічних видань 
Forbes опублікувало оновлений список 

найзаможніших людей світу 2021, серед яких - 

семеро українських мільярдерів. 

 

 

Як захистити права в цивільному шлюбі. 

Інфографіка 

В Україні, як і у всьому світі, дуже багато пар 

проживають у цивільному шлюбі. Але 
трапляється і так, що такі сім’ї розпадаються і 

тоді постає питання про майнові права. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221366-odesa-aeroport-i-teritoria-taemnih-rozstriliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3221366-odesa-aeroport-i-teritoria-taemnih-rozstriliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3218629-marina-besevec-nutriciolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3218629-marina-besevec-nutriciolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3218629-marina-besevec-nutriciolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3218629-marina-besevec-nutriciolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222354-novij-rejting-forbes-na-akomu-misci-ukrainski-milarderi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222354-novij-rejting-forbes-na-akomu-misci-ukrainski-milarderi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3221487-ak-zahistiti-prava-v-civilnomu-slubi-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3221487-ak-zahistiti-prava-v-civilnomu-slubi-infografika.html


 

Мінінфраструктури презентувало е-квиток 

для всіх видів муніципального транспорту 

Міністерство інфраструктури презентувало е-
квиток для всіх видів муніципального 

транспорту. 

 

На Закарпатті розквітають перші сакури, 

пік цвітіння – за два тижні 

На Закарпатті починають розквітати перші 

сакури, пік цвітіння прогнозують у 20-х числах 

квітня.

 

 

Як підтримувати фізичну форму в умовах 

карантину: поради від Центру здоров’я 

Карантинні обмеження змусили багатьох 

людей відмовитися від звичного графіку 
життя. Закритими залишаються  не тільки 

ресторани та кав’ярні, а й

 

 

Держслужба якості освіти запустила 

інформкампанію про якість освіти в школах 

Держслужба якості освіти запустила 

інформаційну кампанію про забезпечення 

якості освіти в школах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222480-mininfrastrukturi-prezentuvalo-ekvitok-dla-vsih-vidiv-municipalnogo-transportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3222480-mininfrastrukturi-prezentuvalo-ekvitok-dla-vsih-vidiv-municipalnogo-transportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3222234-na-zakarpatti-rozkvitaut-persi-sakuri-pik-cvitinna-za-dva-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3222234-na-zakarpatti-rozkvitaut-persi-sakuri-pik-cvitinna-za-dva-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3222153-ak-pidtrimuvati-fizicnu-formu-v-umovah-karantinu-poradi-vid-centru-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3222153-ak-pidtrimuvati-fizicnu-formu-v-umovah-karantinu-poradi-vid-centru-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3222241-derzsluzba-akosti-osviti-zapustila-informkampaniu-pro-akist-osviti-v-skolah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3222241-derzsluzba-akosti-osviti-zapustila-informkampaniu-pro-akist-osviti-v-skolah.html


 

У Києві через конфлікти з пасажирами 

масово звільняються водії маршруток 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Приватні перевізники констатують масове 
звільнення водіїв маршруток, які 

відмовляються працювати в умовах постійних 

конфліктів із пасажирами, а
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3222184-u-kievi-cerez-konflikti-z-pasazirami-masovo-zvilnautsa-vodii-marsrutok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3222184-u-kievi-cerez-konflikti-z-pasazirami-masovo-zvilnautsa-vodii-marsrutok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3222184-u-kievi-cerez-konflikti-z-pasazirami-masovo-zvilnautsa-vodii-marsrutok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3222184-u-kievi-cerez-konflikti-z-pasazirami-masovo-zvilnautsa-vodii-marsrutok.html

