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ТОП 

 

США підтримують стриману й 

відповідальну позицію України на тлі 

ескалації Росії 

Сполучені Штати позитивно оцінюють 

стриману й відповідальну позицію, яку 

зберігає офіційний Київ на тлі нових викликів з 
боку Росії, та закликають українську владу 

зберігати цей підхід надалі.

 

 

Меркель закликала Путіна зменшити 

військову присутність поблизу України 

Канцлер ФРН Ангела Меркель зателефонувала 

8 квітня президенту Росії Володимиру Путіну 
та обговорила з ним ситуацію навколо 

України.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3224130-ssa-pidtrimuut-strimanu-j-vidpovidalnu-poziciu-ukraini-na-tli-eskalacii-rosii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3224130-ssa-pidtrimuut-strimanu-j-vidpovidalnu-poziciu-ukraini-na-tli-eskalacii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223924-merkel-zaklikala-putina-zmensiti-vijskovu-prisutnist-poblizu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223924-merkel-zaklikala-putina-zmensiti-vijskovu-prisutnist-poblizu-ukraini.html


 

Посилення агресії Росії: про що домовились 

глави МЗС України й Польщі ФОТ О 

Міністри закордонних справ України Дмитро 
Кулеба та Польщі Збігнєв Рау домовилися 

спільно консолідувати дієву міжнародну 

підтримку України на тлі загострення 

російської агресії. 

 

 

В ОП відповіли Козаку на заяви про 

«початок кінця України» ЕКСКЛЮЗИВ 

Україна не зацікавлена в ескалації військового 

протистояння, українська армія готова до будь-
якого розвитку подій, але дипломатичний шлях 

залишається державним пріоритетом. 

 

Зеленський відвідав передову і вшанував 

пам’ять загиблих військових 

Президент Володимир Зеленський відвідав на 

сході України позиції на передньому краї 

оборони, де зафіксовано найбільшу кількість 

порушень режиму припинення вогню. 

 

Висловлювання Мендель про «українську 

російську мову» є її особистою думкою — 

ОП 

Висловлювання прессекретаря Президента 

України Володимира Зеленського Юлії 

Мендель про «українську російську мову» є її 

приватною думкою.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223949-posilenna-agresii-rosii-pro-so-domovilis-glavi-mzs-ukraini-j-polsi.html
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«Справа Стуса»: суд постановив стягнути з 

Медведчука майже 140 тисяч 

Київський апеляційний суд постановив 
стягнути з народного депутата Віктора 

Медведчука відшкодування витрат 

видавництва Vivat на розгляд справи щодо 

заборони поширення книги Вахтанга Кіпіані 
“Справа Василя Стуса” у розмірі близько 140 

тис. гривень. 

 

Новий український супутник "Січ-2-30" 

призначений посилити оборонний потенціал 
ІНФОГ РАФІКА  

Постанова Кабінету Міністрів визначає умови 
створення оптико-електронної системи 

дистанційного зондування Землі

 

 

Київ може продовжити локдаун після 16 

квітня - Кличко 

Продовження суворих карантинних обмежень 

у столиці після 16 квітня наразі не 

обговорювалося. Однак, якщо ситуація з 

коронавірусом не покращиться, локдаун 

можуть продовжити.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Російські війська стали великим табором 

під Воронежем — блогерське розслідування 
ФОТ О, ВІДЕО  

Російські військові створили у Воронезькій 

області, яка межує з Україною, великий табір, 
куди перекидаються війська і техніка з різних 

регіонів РФ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3223991-sprava-stusa-sud-postanoviv-stagnuti-z-medvedcuka-majze-140-tisac.html
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Глава МЗС Польщі обговорив ситуацію на 

сході України з Кравчуком і Резніковим 
ФОТ О 

Україна не залишається на самоті у захисті 
територіальної цілісності та суверенітету 

країни. 

 

Агресія Росії: Україна й Естонія домовилися 

про спільні дії в ООН та ОБСЄ 

Очільники зовнішньополітичних відомств 

України та Естонії одностайно засудили 
загострення Росією безпекової ситуації та 

підтвердили готовність до спільних дій в ООН, 

ОБСЄ та інших міжнародних організаціях.

 

 

Єврокомісія схвалила оновлений проєкт 

угоди з Україною про спільний авіапростір 

Європейська комісія у четвер, 8 квітня, 

схвалила оновлений проєкт Угоди з Україною 
про спільний авіаційний простір, що відкриває 

шлях до ухвалення цього документу на рівні 

Ради ЄС.

 

 

Український інститут запускає програму 

Alteration для представників України та 

Євросоюзу 

Український інститут та European Union in 

Ukraine запускають програму Alteration для 

представників культури, креативних індустрій 
і громадського сектору з України та 

Євросоюзу.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3224079-glava-mzs-polsi-obgovoriv-situaciu-na-shodi-ukraini-z-kravcukom-i-reznikovim.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3224126-agresia-rosii-ukraina-j-estonia-domovilisa-pro-spilni-dii-v-oon-ta-obse.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3223979-ukrainskij-institut-zaprosiv-do-programi-alteration-predstavnikiv-ukraini-ta-evrosouzu.html
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КОРОНАВІРУС 

 

Коронавірус в Україні: столиця та 10 

областей — на «червоному» рівні ТАБЛИЦ Я  

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) 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. 

 

Термін здачі ПЛР-тесту для українців 

подовжили до 72 годин 

Для перетину державного кордону на в’їзд в 

Україну іноземці повинні мати поліс 
(свідоцтво, сертифікат) страхування, а 

українцям подовжили час здачі ПЛР-тесту до 

72 годин.

 

 

Жорсткий карантин у Львові продовжили 

до 19 квітня 

Епідситуація у Львові не покращується, тому 
міська комісія ТЕБ і НС продовжила жорсткий 

карантин до 19 квітня.

 

 

Математики з НАНУ: чого чекати Україні 

від ковіду найближчі два тижні АНАЛІТИКА 

У період до 20 квітня середня кількість нових 

випадків на добу може триматися на рівні 

вищому, ніж 16 тисяч осіб

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3223619-koronavirus-v-ukraini-stolica-ta-10-oblastej-na-cervonomu-rivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3223619-koronavirus-v-ukraini-stolica-ta-10-oblastej-na-cervonomu-rivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223951-termin-zdaci-plrtestu-dla-ukrainciv-podovzili-do-72-godin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223951-termin-zdaci-plrtestu-dla-ukrainciv-podovzili-do-72-godin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3223734-karantin-u-lvovi-prodovzili-do-19-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3223734-karantin-u-lvovi-prodovzili-do-19-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223604-matematiki-z-nanu-cogo-cekati-ukraini-vid-kovidu-najblizci-dva-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223604-matematiki-z-nanu-cogo-cekati-ukraini-vid-kovidu-najblizci-dva-tizni.html


 

Побічна дія вакцини AZ таки небезпечніше 

за Pfizer? 

Утім, регуляторний орган ЄС все одно 
наголошує, що користь від застосування 

вакцини перевищує ризики 

УКРАЇНА 

 

Президент підписав закон про референдум 

Президент Володимир Зеленський підписав 

Закон "Про народовладдя через всеукраїнський 

референдум" (№3612). 

 

 

Мендель пояснила, чому журналістів не 

попередили про поїздку Зеленського на Схід 

Прессекретар Президента України Юлія 

Мендель пояснила, чому журналістів не 
попередили про поїздку глави держави 

Володимира Зеленського на схід України. 

 

 

На Банковій хочуть залучити релігійних 

лідерів до врегулювання на сході України 

Для України є надзвичайно важливим питання 

досягнення миру на Сході, тому керівництво 

держави активно закликає релігійних лідерів 

долучитися до цього процесу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224093-pobicna-dia-vakcini-az-taki-nebezpecnise-za-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224093-pobicna-dia-vakcini-az-taki-nebezpecnise-za-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223967-prezident-pidpisav-zakon-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223967-prezident-pidpisav-zakon-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223841-mendel-poasnila-comu-zurnalistiv-ne-poperedili-pro-poizdku-zelenskogo-na-shid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223841-mendel-poasnila-comu-zurnalistiv-ne-poperedili-pro-poizdku-zelenskogo-na-shid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223830-na-bankovij-hocut-zaluciti-religijnih-lideriv-do-vreguluvanna-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223830-na-bankovij-hocut-zaluciti-religijnih-lideriv-do-vreguluvanna-na-shodi-ukraini.html


 

У штабі ООС заявили про непричетність 

ЗСУ до загибелі п’ятирічної дитини на 

Донеччині 

Смерть п’ятирічної дитини на окупованій 

території Донецької області російські 

пропагандисти намагаються використовувати в 

інформаційній війні проти України, водночас 
ЗСУ до цього факту не мають жодного 

відношення. 

 

Мовний омбудсмен обговорив з діаспорою 

Португалії питання поширення української 

мови у світі 

Уповноважений із питань захисту державної 

мови Тарас Кремінь під час онлайн-зустрічі з 

українцями Португалії порушив питання 
поширення української мови у світі та заявив, 

що посилення взаємодії представників 

української влади зі 

 

 

Питання про другий термін Зеленського ще 

не вирішене — заступник глави ОП 

Президент Володимир Зеленський ще 

остаточно не визначився, чи братиме участь у 

наступних президентських виборах. 

 

З початку російської агресії на сході 

України загинули 230 нацгвардійців 

У Національній гвардії загалом від початку 
агресії російсько-окупаційних військ на сході 

України у 2014 році і дотепер втратили 230 

воїнів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3224121-u-stabi-oos-zaavili-pro-nepricetnist-zsu-do-zagibeli-patiricnoi-ditini-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3224121-u-stabi-oos-zaavili-pro-nepricetnist-zsu-do-zagibeli-patiricnoi-ditini-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3224121-u-stabi-oos-zaavili-pro-nepricetnist-zsu-do-zagibeli-patiricnoi-ditini-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3224121-u-stabi-oos-zaavili-pro-nepricetnist-zsu-do-zagibeli-patiricnoi-ditini-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3223953-movnij-ombudsmen-ukraini-obgovoriv-z-diasporou-portugalii-pitanna-posirenna-ukrainskoi-movi-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3223953-movnij-ombudsmen-ukraini-obgovoriv-z-diasporou-portugalii-pitanna-posirenna-ukrainskoi-movi-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3223953-movnij-ombudsmen-ukraini-obgovoriv-z-diasporou-portugalii-pitanna-posirenna-ukrainskoi-movi-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3223953-movnij-ombudsmen-ukraini-obgovoriv-z-diasporou-portugalii-pitanna-posirenna-ukrainskoi-movi-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223825-pitanna-pro-drugij-termin-zelenskogo-se-ne-virisene-zastupnik-glavi-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223825-pitanna-pro-drugij-termin-zelenskogo-se-ne-virisene-zastupnik-glavi-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3223909-z-pocatku-rosijskoi-agresii-na-shodi-ukraini-zaginuli-230-nacgvardijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3223909-z-pocatku-rosijskoi-agresii-na-shodi-ukraini-zaginuli-230-nacgvardijciv.html


 

Денісова розповіла, скільки жінок займають 

керівні посади в Україні 

В Україні наразі орієнтовно 40 відсотків жінок 

займають керівні посади.

  

 

В Україні пропонують 4 червня вшанувати 

пам'ять дітей, які загинули внаслідок агресії 

РФ 

Група народних депутатів зареєстрували у 

Верховній Раді проєкт постанови №5343, яким 

пропонується 4 червня, у Міжнародний день 

дітей 

ЕКОНОМІКА 

 

Лівія зацікавлена у поставках 

соняшникової олії та інших продуктів з 

України 

Розширення співпраці та збільшення 

товарообігу між Лівією та Україною 

обговорили голова Державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів

 

 

Які уроки дав рік локдаунів гравцям ринку 

нерухомості БЛОГ 

Рік локдаунів: уроки для девелоперів і 

покупців на первинному ринку

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223779-denisova-rozpovila-skilki-zinok-zajmaut-kerivni-posadi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223779-denisova-rozpovila-skilki-zinok-zajmaut-kerivni-posadi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224063-v-ukraini-proponuut-4-cervna-vsanuvati-pamat-ditej-aki-zaginuli-vnaslidok-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224063-v-ukraini-proponuut-4-cervna-vsanuvati-pamat-ditej-aki-zaginuli-vnaslidok-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224063-v-ukraini-proponuut-4-cervna-vsanuvati-pamat-ditej-aki-zaginuli-vnaslidok-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224063-v-ukraini-proponuut-4-cervna-vsanuvati-pamat-ditej-aki-zaginuli-vnaslidok-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223845-livia-zacikavlena-u-postavkah-sonasnikovoi-olii-ta-insih-produktiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223845-livia-zacikavlena-u-postavkah-sonasnikovoi-olii-ta-insih-produktiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223845-livia-zacikavlena-u-postavkah-sonasnikovoi-olii-ta-insih-produktiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223845-livia-zacikavlena-u-postavkah-sonasnikovoi-olii-ta-insih-produktiv-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223728-aki-uroki-dav-rik-nokdauniv-gravcam-rinku-neruhomosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223728-aki-uroki-dav-rik-nokdauniv-gravcam-rinku-neruhomosti.html


 

Петрашко: Скорочення ВВП торік на 4% - 

один із найнижчих показників у світі 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 
2020 рік скоротився на 4%, що є одним із 

найнижчих показників у світі.

 

 

Мінекономіки за накопичувальну пенсійну 

систему, але не шляхом збільшення 

податків 

Мінекономіки підтримує впровадження 

накопичувальної пенсійної системи, але не 

внаслідок збільшення податків.

 

 

Попит на трудових мігрантів з України у ЄС 

збережеться після зняття Covid-обмежень — 

експерт 

Попит на трудових мігрантів з України у 

країнах Європейського Союзу після зняття 
коронавірусних обмежень збережеться через 

демографічну кризу в Європі.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

18 років колонії замість 19: суд у Росії 

«пом'якшив» вирок власнику телеканалу 

ATR 

Російський суд, розглянувши апеляційні 

скарги у "справі Ленура Іслямова", змінив 
вирок власнику телеканалу ATR - замість 19 

років позбавлення волі йому призначено 18 

років колонії суворого режиму. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224119-petrasko-skorocenna-vvp-torik-na-4-odin-iz-najnizcih-pokaznikiv-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224119-petrasko-skorocenna-vvp-torik-na-4-odin-iz-najnizcih-pokaznikiv-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224049-minekonomiki-za-nakopicuvalnu-pensijnu-sistemu-ale-ne-slahom-zbilsenna-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224049-minekonomiki-za-nakopicuvalnu-pensijnu-sistemu-ale-ne-slahom-zbilsenna-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224049-minekonomiki-za-nakopicuvalnu-pensijnu-sistemu-ale-ne-slahom-zbilsenna-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224049-minekonomiki-za-nakopicuvalnu-pensijnu-sistemu-ale-ne-slahom-zbilsenna-podatkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224139-popit-na-trudovih-migrantiv-z-ukraini-u-es-zberezetsa-pisla-znatta-covidobmezen-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224139-popit-na-trudovih-migrantiv-z-ukraini-u-es-zberezetsa-pisla-znatta-covidobmezen-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224139-popit-na-trudovih-migrantiv-z-ukraini-u-es-zberezetsa-pisla-znatta-covidobmezen-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224139-popit-na-trudovih-migrantiv-z-ukraini-u-es-zberezetsa-pisla-znatta-covidobmezen-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3224164-18-rokiv-kolonii-zamist-19-sud-u-rosii-pomaksiv-virok-vlasniku-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3224164-18-rokiv-kolonii-zamist-19-sud-u-rosii-pomaksiv-virok-vlasniku-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3224164-18-rokiv-kolonii-zamist-19-sud-u-rosii-pomaksiv-virok-vlasniku-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3224164-18-rokiv-kolonii-zamist-19-sud-u-rosii-pomaksiv-virok-vlasniku-telekanalu-atr.html


 

Жовква розповів єврокомісару Міятович 

про порушення прав людини на окупованих 

територіях 

Постійний моніторинг порушень Росією прав 

людини на окупованих територіях Донецької 

та Луганської областей та Криму вкрай потріб 

 

Тортури Єсипенка в окупованому Криму: 

Денісова звернулась до омбудсмена РФ 

Уповноважений ВР з прав людини Людмила 

Денісова закликала російську уповноважену з 
прав людини Тетяну Москалькову перевірити 

факти 

 

 

Київському чиновнику підкинули пляшки з 

«коктейлем Молотова» і записку з 

погрозами ФОТО 

У Києві директор комунального підприємства 

отримав записку з погрозами і пляшки з 

«коктейлем Молотова».

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Придбання без дозволів: АМКУ оштрафував 

угорську компанію на майже ₴65 мільйонів 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 
оштрафував компанію Üttema Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (Угорщина, м. 

Вечеш) на 64 765

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223901-zovkva-rozpoviv-evrokomisaru-miatovic-pro-porusenna-prav-ludini-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223901-zovkva-rozpoviv-evrokomisaru-miatovic-pro-porusenna-prav-ludini-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223901-zovkva-rozpoviv-evrokomisaru-miatovic-pro-porusenna-prav-ludini-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223901-zovkva-rozpoviv-evrokomisaru-miatovic-pro-porusenna-prav-ludini-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3223667-torturi-esipenka-v-okupovanomu-krimu-denisova-zvernulas-do-ombudsmena-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3223667-torturi-esipenka-v-okupovanomu-krimu-denisova-zvernulas-do-ombudsmena-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3223823-kiivskomu-cinovniku-pidkinuli-plaski-z-koktejlem-molotova-i-zapisku-z-pogrozami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3223823-kiivskomu-cinovniku-pidkinuli-plaski-z-koktejlem-molotova-i-zapisku-z-pogrozami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3223823-kiivskomu-cinovniku-pidkinuli-plaski-z-koktejlem-molotova-i-zapisku-z-pogrozami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3223823-kiivskomu-cinovniku-pidkinuli-plaski-z-koktejlem-molotova-i-zapisku-z-pogrozami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223947-pridbanna-bez-dozvoliv-amku-ostrafuvav-ugorsku-kompaniu-na-majze-65-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3223947-pridbanna-bez-dozvoliv-amku-ostrafuvav-ugorsku-kompaniu-na-majze-65-miljoniv.html


 

Служба безпеки викрила бойовика «ЛНР», 

який влаштувався на роботу в МВС ФОТО 

Служба безпеки України викрила і затримала 
бойовика «ЛНР», який влаштувався на роботу 

в МВС.

 

 

Поліція відкрила справу через погрози 

керівнику «Київблагоустрою» 

Столична поліція відкрила кримінальне 
провадження за фактом погрози знищення 

майна директора комунального підприємства. 

 

Санкції за контрабанду: 46 митників 

відсторонили за рішенням РНБО 

Керівник Галицької митниці Андрій 

Колобродов 7 квітня підписав наказ про 
відкриття дисциплінарних проваджень та 

відсторонення від роботи 46

 

 

КСУ визнав неконституційним зменшення 

пенсій для чорнобильців 

Конституційний Суд України визнав 
неконституційною норму закону, якою 

Верховна Рада уповноважила уряд визначати 

мінімальні розміри пенсії за інвалідністю 
громадянам України, що постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи.

  

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224114-sluzba-bezpeki-vikrila-bojovika-lnr-akij-vlastuvavsa-na-robotu-v-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224114-sluzba-bezpeki-vikrila-bojovika-lnr-akij-vlastuvavsa-na-robotu-v-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3224024-policia-vidkrila-spravu-cerez-pogrozi-kerivniku-kiivblagoustrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3224024-policia-vidkrila-spravu-cerez-pogrozi-kerivniku-kiivblagoustrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224045-sankcii-za-kontrabandu-46-mitnikiv-vidstoronili-za-risennam-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3224045-sankcii-za-kontrabandu-46-mitnikiv-vidstoronili-za-risennam-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224105-ksu-viznav-nekonstitucijnim-zmensenna-pensij-dla-cornobilciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3224105-ksu-viznav-nekonstitucijnim-zmensenna-pensij-dla-cornobilciv.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Перенесення «Мінська» з Мінська: чому 

зараз? 

Одна із версій експертів – це така тактична гра 
української сторони навколо переговорів у 

ТКГ

 

З початку року 72 жителі столиці змінили по 

батькові — Мін’юст ЕКСКЛЮЗИВ 

Відділи державної реєстрації актів цивільного 
стану міста Київ зареєстрували 72 зміни по 

батькові, задовольнивши відповідні звернення 

жителів столиці.

 

 

В гостях у ромів: Сукні на вагу золота 
РЕПОРТАЖ 

Про моду та традиції жінок із табору 

найбагатших ромів України

 

 

Якщо раптом повінь. Які права мають 

постраждалі 

Хто і в якому обсязі відшкодовуватиме 
громадянам збитки, завдані унаслідок 

стихійного лиха

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223505-perenesenna-minska-z-minska-comu-zaraz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3223505-perenesenna-minska-z-minska-comu-zaraz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3224014-z-pocatku-roku-72-ziteli-stolici-zminili-po-batkovi-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3224014-z-pocatku-roku-72-ziteli-stolici-zminili-po-batkovi-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3223534-v-gostah-u-romiv-sukni-na-vagu-zolota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3223534-v-gostah-u-romiv-sukni-na-vagu-zolota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223577-akso-raptom-povin-aki-prava-maut-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3223577-akso-raptom-povin-aki-prava-maut-postrazdali.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Ryanair відкриває 10 нових маршрутів зі 

Львова 

Одна із найбільших лоукост-
авіакомпаній Ryanair має намір майбутнім 

літом обслуговувати 17 напрямків з аеропорту 

«Львів», 10 з яких будуть новими. 

 

У Київраді відповіли Офісу Президента на 

критику за друк спецперепусток ВІДЕО 

Секретар Київради Володимир 

Бондаренко запропонував перевести органи 
центральної влади на дистанційну роботу і 

повернути отримані ними 81 тис. 

спецперепусток.

 

 

На «Всеукраїнській школі онлайн» 

запрацював кабінет учителя — як 

користуватись ВІДЕО  

На платформі для організації дистанційного 
навчання «Всеукраїнська школа онлайн» 

запрацював Кабінет учителя.  

 

Кіно, серіали та розваги: в Україні 

транслюватимуть ще три іноземні канали 

В Україні стануть доступними для перегляду 
ще три іноземні телеканали - «A Classic», «A 

First International» та «A Premier».

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3224142-ryanair-vidkrivae-10-novih-marsrutiv-zi-lvova.html
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Які документи потрібні для подорожі в 

Ізраїль - «Бориспіль» дав роз'яснення 

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" 
роз'яснили, які документи потрібні для 

подорожі до Ізраїлю. 

 

Лише 39% українських водіїв постійно 

пристібаються в авто ОПИТУВАННЯ  

В Україні постійно пристібаються пасками 

безпеки лише 39 відсотків водіїв і 52 відсотки 

пасажирів.

 

 

Стовпи, що тримають українське небо. 

Пам’ятник Василю Вишиваному 

До Дня вишиванки у Києві планується 

відкриття пам’ятника Василю Вишиваному 

(Вільгельму фон Габсбургу)
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