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ТОП 

 

У Сенаті Польщі ухвалили резолюцію на 

підтримку України 

Комісія у закордонних справах і ЄС Сенату 

Польщі у середу ухвалила резолюцію, в якій 

засудила агресивні дії Росії поблизу кордону з 

Україною і висловила підтримку Києву.

 

 

РФ має зробити крок назад і знизити 

напруження біля кордонів України – 

президент Європарламенту 

Росія повинна повернутися до дотримання 

своїх міжнародних зобов'язань забезпечити 

деескалацію біля українських кордонів. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232347-senat-polsi-uhvaliv-rezoluciu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232347-senat-polsi-uhvaliv-rezoluciu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232048-rf-mae-zrobiti-krok-nazad-i-zniziti-napruzenna-bila-kordoniv-ukraini-prezident-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232048-rf-mae-zrobiti-krok-nazad-i-zniziti-napruzenna-bila-kordoniv-ukraini-prezident-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232048-rf-mae-zrobiti-krok-nazad-i-zniziti-napruzenna-bila-kordoniv-ukraini-prezident-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232048-rf-mae-zrobiti-krok-nazad-i-zniziti-napruzenna-bila-kordoniv-ukraini-prezident-evroparlamentu.html


 

Путін може спробувати пробити наземний 

коридор до Криму — британський генерал 

Президент Росії Володимир Путін навряд чи 
розглядає можливість повномасштабного 

вторгнення в Україну, водночас 

найочевиднішим для нього було б спробувати 

пробити наземний коридор до тимчасово 

окупованого Криму.

 

 

Український консул у Санкт-Петербурзі 

залишив територію Росії - МЗС 

Консул Генерального консульства України в 

Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк, якого 

МЗС РФ через влаштовану проти нього 
провокацію оголосило небажаною персоною, 

21 квітня залишив територію Росії.

 

 

Зеленський підписав закони про 

реструктуризацію валютних кредитів 

Президент Володимир Зеленський підписав 

низку законів щодо захисту українців, які 

мають борги за кредитами в іноземній валюті.

 

 

В Україні продовжили надзвичайну 

ситуацію до 30 червня 

Уряд продовжив до 30 червня режим 

надзвичайної ситуації через ситуацію з 

коронавірусом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232056-putin-moze-sprobuvati-probiti-nazemnij-koridor-do-krimu-britanskij-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232056-putin-moze-sprobuvati-probiti-nazemnij-koridor-do-krimu-britanskij-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232450-ukrainskij-konsul-u-sanktpeterburzi-zalisiv-teritoriu-rosii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232450-ukrainskij-konsul-u-sanktpeterburzi-zalisiv-teritoriu-rosii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232505-zelenskij-pidpisav-zakoni-pro-restrukturizaciu-valutnih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232505-zelenskij-pidpisav-zakoni-pro-restrukturizaciu-valutnih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232126-v-ukraini-prodovzili-karantin-do-30-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232126-v-ukraini-prodovzili-karantin-do-30-cervna.html


 

Вербна неділя на карантині: як освятити 

вербу вдома та яку прочитати молитву 
ІНФОГ РАФІКА  

25 квітня християни східного обряду 
святкують Вхід Господній у Єрусалим, або 

Вербну неділю

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Польща підтримає дії, які не дозволять Росії 

нарощувати ескалацію - Бюро нацбезпеки 

Президент Польщі Анджей Дуда працюватиме 
над спільною позицією країн Заходу щодо 

ситуації навколо України. 

 

 

Україна та Британія співпрацюватимуть на 

рівні оперативних штабів Збройних сил 

Делегація Збройних Сил України під час 

офіційного візиту до Великої Британії вивчила 
досвід роботи британського оперативного 

штабу та досягла домовленостей щодо 

поглиблення військового співробітництва між 

збройними силами обох країн. 

 

 

Париж запевняє: чергове посягання РФ на 

суверенітет України не залишиться без 

наслідків ЗАЯВА  

Військова ескалація з боку Росії поблизу 

українських кордонів та у Криму є 
неприпустимою і не повинна залишатися без 

наслідків.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232278-verbna-nedila-na-karantini-ak-osvatiti-verbu-vdoma-ta-aku-procitati-molitvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232278-verbna-nedila-na-karantini-ak-osvatiti-verbu-vdoma-ta-aku-procitati-molitvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232278-verbna-nedila-na-karantini-ak-osvatiti-verbu-vdoma-ta-aku-procitati-molitvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232278-verbna-nedila-na-karantini-ak-osvatiti-verbu-vdoma-ta-aku-procitati-molitvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232139-polsa-pidtrimae-dii-aki-ne-dozvolat-rosii-narosuvati-eskalaciu-buro-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232139-polsa-pidtrimae-dii-aki-ne-dozvolat-rosii-narosuvati-eskalaciu-buro-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231992-ukraina-ta-britania-spivpracuvatimut-na-rivni-operativnih-stabiv-zbrojnih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231992-ukraina-ta-britania-spivpracuvatimut-na-rivni-operativnih-stabiv-zbrojnih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231944-pariz-zapevnae-cergove-posaganna-rf-na-suverenitet-ukraini-ne-zalisitsa-bez-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231944-pariz-zapevnae-cergove-posaganna-rf-na-suverenitet-ukraini-ne-zalisitsa-bez-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231944-pariz-zapevnae-cergove-posaganna-rf-na-suverenitet-ukraini-ne-zalisitsa-bez-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3231944-pariz-zapevnae-cergove-posaganna-rf-na-suverenitet-ukraini-ne-zalisitsa-bez-naslidkiv.html


 

Міятович поки не може потрапити до 

окупованого Криму 

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня 
Міятович заявила, що її фізичне відвідування 

окупованого Криму залишається дуже 

віддаленою перспективою. Натомість вона 

наголосила, що українці, які проживають на 

окупованих Росією 

 

Україна планує вийти ще з однієї угоди в 

межах СНД 

Кабінет Міністрів ініціює вихід України з 

Угоди про створення Міждержавного резерву 
біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у 

державах-учасницях Співдружності 

Незалежних Держав.

 

 

Зеленський поспілкувався з новим 

прем’єром Словаччини 

резидент України Володимир Зеленський 

закликав Прем’єр-міністра Словацької 
Республіки Едуарда Хегера посприяти у 

прискоренні укладення угоди про спільний 

прикордонно-митний контроль.

 

 

Парламентарії Польщі та Литви відвідали 

Маріуполь 

Парламентарії Польщі та Литви, які прибули 
21 квітня на Донеччину, на зустрічі з 

українськими парламентаріями у Маріуполі 

знову заявили про підтримку України.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232410-miatovic-poki-ne-moze-potrapiti-do-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232410-miatovic-poki-ne-moze-potrapiti-do-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232203-ukraina-planue-vijti-se-z-odniei-ugodi-v-mezah-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232203-ukraina-planue-vijti-se-z-odniei-ugodi-v-mezah-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232394-zelenskij-pospilkuvavsa-z-novim-premerom-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232394-zelenskij-pospilkuvavsa-z-novim-premerom-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232290-parlamentarii-polsi-ta-litvi-vidvidali-mariupol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232290-parlamentarii-polsi-ta-litvi-vidvidali-mariupol.html


КОРОНАВІРУС 

 

Коронавірус в Україні: у «червоній» зоні – 

Київ та 12 областей ТАБЛИЦ Я  

У Києві та 17 областях рівень госпіталізацій 
хворих на коронавірусну інфекцію перевищує 

індикаторний показник 60 на 100 тис. 

населення. У червоній зоні перебувають 

столиця та 12 областей. 

 

Буковина виходить з «червоної» зони 

Чернівецька область з 22 квітня перейде на 

жовтий рівень епідемічної небезпеки. 

 

Україна домовляється з Польщею про 

додаткові поставки вакцини AstraZeneca 

Україна веде перемовини про закупівлю 

вакцин проти COVID-19 в рамках 

загальноєвропейського договору. 

Обговорюють додаткове замовлення і

 

 

Комаровський вважає найкращим 

варіантом для України вакцину Johnson & 

Johnson 

В умовах економії вакцин для України 

найкращим варіантом був би препаратJohnson 
& Johnson, оскільки ця вакцина показує хороші 

результати вже при одноразовому введенні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232002-koronavirus-v-ukraini-u-cervonij-zoni-kiiv-ta-12-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232002-koronavirus-v-ukraini-u-cervonij-zoni-kiiv-ta-12-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232444-bukovina-vihodit-z-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232444-bukovina-vihodit-z-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232312-ukraina-domovlaetsa-z-polseu-pro-dodatkovi-postavki-vakcini-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232312-ukraina-domovlaetsa-z-polseu-pro-dodatkovi-postavki-vakcini-astrazeneca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232302-komarovskij-vvazae-najkrasim-variantom-dla-ukraini-vakcinu-johnson-johnson.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232302-komarovskij-vvazae-najkrasim-variantom-dla-ukraini-vakcinu-johnson-johnson.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232302-komarovskij-vvazae-najkrasim-variantom-dla-ukraini-vakcinu-johnson-johnson.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232302-komarovskij-vvazae-najkrasim-variantom-dla-ukraini-vakcinu-johnson-johnson.html


 

На Прикарпатті пояснили, чому в регіоні 

зіпсували майже 500 доз CoviShield 

На Прикарпатті зіпсували майже 500 доз 
вакцини CoviShield через те, що мобільні 

бригади, які проводили вакцинацію, 

переживали, щоб у шприці було достатньо 

дози вакцини.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський не зупиниться у боротьбі з 

«багатоголовою гідрою» корупції - Єрмак 

Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак 
заявив, що корупційно-олігархічна система в 

Україні не здається, але Президента 

Володимира Зеленського це не зупинить, і він 

продовжує боротьбу з нею. 

 

 

Напруга на Чорному морі: ми здатні 

«привітно» зустріти ворога на березі 

Дисбаланс у корабельному складі та в авіації 

можна компенсувати артою, грамотним 

маневром і присутністю союзників в акваторії 

Чорного моря

 

Кабмін дозволив НАЗК самостійно 

затверджувати кошторис 

Кабінет Міністрів урегулював порядок 

затвердження кошторису Національного 

агентства з питань запобігання корупції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232468-na-prikarpatti-poasnili-comu-v-regioni-zipsuvali-majze-500-doz-covishield.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232468-na-prikarpatti-poasnili-comu-v-regioni-zipsuvali-majze-500-doz-covishield.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232320-zelenskij-ne-zupinitsa-u-borotbi-z-bagatogolovou-gidrou-korupcii-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232320-zelenskij-ne-zupinitsa-u-borotbi-z-bagatogolovou-gidrou-korupcii-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231989-napruga-na-cornomu-mori-mi-zdatni-privitno-zustriti-voroga-na-berezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3231989-napruga-na-cornomu-mori-mi-zdatni-privitno-zustriti-voroga-na-berezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232156-kabmin-dozvoliv-nazk-samostijno-zatverdzuvati-kostoris.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232156-kabmin-dozvoliv-nazk-samostijno-zatverdzuvati-kostoris.html


 

Окружний адмінсуд поскаржився на 

рішення про його ліквідацію у ПАРЄ 

Судді Окружного адміністративного суду 
Києва направили звернення до членів 

Моніторингового комітету Парламентської 

Асамблеї Ради Європи у зв’язку з ініціативою 

Президента України Володимира Зеленського 

щодо ліквідації ОАСК.

 

 

Лише 7% українців підтримують надання 

автономії угрупуванням «Л/ДНР» 
ОПИТУВАННЯ  

Понад 60% українців вважають, що на сході 

України відбувається війна між Україною та 

Росією, при цьому лише 7% переконані, що 

терористичним угрупуванням «Л/ДНР» 

потрібно надати автономію.

 

 

Ветерани АТО прикували себе до скелі на 

акції проти затоплення острова Гардовий 

 На Миколаївщині учасники війни на сході 

України, які втратили кінцівки, прикували себе 

до скелі на знак протесту проти підняття рівня 
Олександрівського водосховища і затоплення 

острова Гардовий. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Оператор газосховищ України залучив 100-

го іноземного замовника 

Оператор газосховищ України залучив 100-го 
іноземного замовника послуг українських 

підземних сховищ газу і наразі в Україні 

зберігають газ компанії з 26 країн Європи, Азії 

та Північної Америки. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232429-okruznij-adminsud-poskarzivsa-na-risenna-pro-jogo-likvidaciu-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232429-okruznij-adminsud-poskarzivsa-na-risenna-pro-jogo-likvidaciu-u-pare.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232375-lise-7-ukrainciv-pidtrimuut-nadanna-avtonomii-ugrupuvannam-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232375-lise-7-ukrainciv-pidtrimuut-nadanna-avtonomii-ugrupuvannam-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232375-lise-7-ukrainciv-pidtrimuut-nadanna-avtonomii-ugrupuvannam-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232375-lise-7-ukrainciv-pidtrimuut-nadanna-avtonomii-ugrupuvannam-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232474-veterani-ato-prikuvali-sebe-do-skeli-na-akcii-proti-zatoplenna-ostrova-gardovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232474-veterani-ato-prikuvali-sebe-do-skeli-na-akcii-proti-zatoplenna-ostrova-gardovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232405-operator-gazoshovis-ukraini-zaluciv-100go-inozemnogo-zamovnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232405-operator-gazoshovis-ukraini-zaluciv-100go-inozemnogo-zamovnika.html


 

Як і навіщо для ПриватБанку шукатимуть 

“другого Коломойського” 

В НБУ прогнозують швидкий та вигідний 

продаж державного ПриватБанку. 

 

 

Крок до «промислового безвізу»: Україна 

увійшла до міжнародної організації з 

метрології 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства 20 квітня 2021 року 

отримало офіційне повідомлення від 

Міністерства закордонних справ Французької 

Республіки про набуття Україною з 3 квітня 

2021 року 

 

 

НКРЕКП оштрафувала компанію за 

розсилання платіжок з рекомендованими 

сумами платежу 

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала 

ТОВ "Запоріжжяелектропостачання" на 85 тис. 
грн за розсилання платіжок з рекомендованими 

сумами платежу. 

 

 

Ціни на пальне знизяться за умови, що з 

ринку зникнуть недоброчесні компанії - 

ДФС 

Ціни на пальне знизяться за умови, що з ринку 

зникнуть недоброчесні компанії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231973-ak-i-naviso-dla-privatbanku-sukatimut-drugogo-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231973-ak-i-naviso-dla-privatbanku-sukatimut-drugogo-kolomojskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232308-krok-do-promislovogo-bezvizu-ukraina-uvijsla-do-miznarodnoi-organizacii-z-metrologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232308-krok-do-promislovogo-bezvizu-ukraina-uvijsla-do-miznarodnoi-organizacii-z-metrologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232308-krok-do-promislovogo-bezvizu-ukraina-uvijsla-do-miznarodnoi-organizacii-z-metrologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232308-krok-do-promislovogo-bezvizu-ukraina-uvijsla-do-miznarodnoi-organizacii-z-metrologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232199-nkrekp-ostrafuvala-kompaniu-za-rozsilanna-platizok-z-rekomendovanimi-sumami-platezu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232199-nkrekp-ostrafuvala-kompaniu-za-rozsilanna-platizok-z-rekomendovanimi-sumami-platezu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232199-nkrekp-ostrafuvala-kompaniu-za-rozsilanna-platizok-z-rekomendovanimi-sumami-platezu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232199-nkrekp-ostrafuvala-kompaniu-za-rozsilanna-platizok-z-rekomendovanimi-sumami-platezu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232436-golova-fiskalnoi-sluzbi-poasniv-koli-v-ukraini-znizatsa-cini-na-palne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232436-golova-fiskalnoi-sluzbi-poasniv-koli-v-ukraini-znizatsa-cini-na-palne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232436-golova-fiskalnoi-sluzbi-poasniv-koli-v-ukraini-znizatsa-cini-na-palne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232436-golova-fiskalnoi-sluzbi-poasniv-koli-v-ukraini-znizatsa-cini-na-palne.html


 

«Теплі кредити» можна взяти на зарядні 

станції для електромобілів 

Власники приватних домогосподарств, які у 
2021 році є учасниками програми "теплих 

кредитів", зможуть у поточному році за 

кредитні кошти не лише провести 

енергозберігаючі заходи у своїх домівках, але 

й взяти кредит на

 

 

Шмигаль анонсував субсидію ₴5 тисяч на 

гектар для невеликих сімейних ферм 

Кабінет Міністрів удосконалив процес надання 
державної фінансової підтримки для розвитку 

фермерських господарств, тому відтепер 

аграрії

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В окупованому Криму українського 

десантника засудили до 3,5 року в’язниці 

В окупованому Криму так званий 

Джанкойський районний суд засудив до трьох 

років ув’язнення військовослужбовця 

Збройних сил України Євгенія

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

В офісі президента ФК «Інгулець» стався 

вибух - одна людина загинула 

Поліцейські на Кіровоградщині розслідують 

факт вибуху в офісному приміщенні у смт 

Петрове, внаслідок якого загинула людина. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232336-tepli-krediti-mozna-vzati-na-zaradni-stancii-dla-elektromobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3232336-tepli-krediti-mozna-vzati-na-zaradni-stancii-dla-elektromobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232186-smigal-anonsuvav-subsidiu-5-tisac-na-gektar-dla-nevelikih-simejnih-ferm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3232186-smigal-anonsuvav-subsidiu-5-tisac-na-gektar-dla-nevelikih-simejnih-ferm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232234-v-okupovanomu-krimu-ukrainskogo-desantnika-zasudili-do-35-roku-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3232234-v-okupovanomu-krimu-ukrainskogo-desantnika-zasudili-do-35-roku-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232087-v-ofisi-prezidenta-fk-ingulec-stavsa-vibuh-odna-ludina-zaginula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232087-v-ofisi-prezidenta-fk-ingulec-stavsa-vibuh-odna-ludina-zaginula.html


 

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін 

запобіжний захід брату Вовка 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 
суду залишила без змін запобіжний захід Юрію 

Зонтову у вигляді тримання під вартою з 

можливістю внесення застави розміром 35 млн 

185 тис. грн.  

 

 

СБУ затримала танкіста «ДНР» - він дає 

свідчення про російську агресію ВІДЕО 

Контррозвідники Служби безпеки України у 

районі операції Об’єднаних сил викрили 
учасника танкового батальйону терористичної 

організації «ДНР». 

 

Під Харковом затримали автобуси з 

«тітушками», які їхали створювати 

картинку для росЗМІ ФОТО 

На під’їздах до Харкова з боку Донецька, 

Дніпра та Полтави правоохоронці затримали 
автобуси з «тітушками», які їхали в регіон з 

метою дестабілізації ситуації та створення 

«картинки для росЗМІ».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Дачний сезон відкрито: 5 фактів про 

біодобрива 

Компост – добриво з ідеальним складом, а 

куповані засоби застосовуйте як антистресанти 

для рослин 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232418-apelacijna-palata-vaks-zalisila-bez-zmin-zapobiznij-zahid-bratu-vovka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3232418-apelacijna-palata-vaks-zalisila-bez-zmin-zapobiznij-zahid-bratu-vovka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232440-sbu-zatrimala-tankista-dnr-vin-dae-svidcenna-pro-rosijsku-agresiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232440-sbu-zatrimala-tankista-dnr-vin-dae-svidcenna-pro-rosijsku-agresiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232037-pid-harkovom-zatrimali-avtobusi-z-tituskami-aki-ihali-stvoruvati-kartinku-dla-roszmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232037-pid-harkovom-zatrimali-avtobusi-z-tituskami-aki-ihali-stvoruvati-kartinku-dla-roszmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232037-pid-harkovom-zatrimali-avtobusi-z-tituskami-aki-ihali-stvoruvati-kartinku-dla-roszmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232037-pid-harkovom-zatrimali-avtobusi-z-tituskami-aki-ihali-stvoruvati-kartinku-dla-roszmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3231281-dacnij-sezon-vidkrito-5-faktiv-pro-biodobriva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3231281-dacnij-sezon-vidkrito-5-faktiv-pro-biodobriva.html


 

Сподіваємося побачити 10 великих 

інвестиційних угод до кінця року - Сергій 

Цівкач, виконавчий директор UkraineInvest 
ІНТЕРВ'Ю 

Докладніше про завдання Офісу, а також про 
перспективи формування сприятливого 
інвестиційного клімату в Україні загалом – у 
розмові з виконавчим директором 
UkraineInvest Сергієм Цівкачем. 

 

Коли держава людям гроші повертає, або 

Про податкову знижку на прикладах 

Кампанія декларування доходів – це не лише 

обов’язок громадянина поінформувати 

державу про свої доходи, а ще й право 

отримати від неї відшкодування певних витрат

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Російський репер Моргенштерн відмовився 

від запланованих в Україні концертів 

Російський виконавець Моргенштерн 

відмовився від запланованих концертів в 

Україні. 

 

Херсонський депутат сказав, як уникнути 

отруєння червонокнижних птахів 

Для того, щоб у наступні роки не 

повторювалася ситуація з отруєнням 

червонокнижних птахів на Херсонщині, 

аграріям потрібна фінансова підтримка на 

придбання біологічних препаратів для … 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231654-koli-derzava-ludam-grosi-povertae-abo-pro-podatkovu-znizku-na-prikladah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3231654-koli-derzava-ludam-grosi-povertae-abo-pro-podatkovu-znizku-na-prikladah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3232085-rosijskij-reper-morgenstern-vidmovivsa-vid-zaplanovanih-v-ukraini-koncertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3232085-rosijskij-reper-morgenstern-vidmovivsa-vid-zaplanovanih-v-ukraini-koncertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232329-harkivskij-deputat-skazav-ak-uniknuti-otruenna-cervonokniznih-ptahiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3232329-harkivskij-deputat-skazav-ak-uniknuti-otruenna-cervonokniznih-ptahiv.html


 

«Давай вже, їдь до Ужгорода!»: для туристів 

створили оригінальне відеозапрошення 
ВІДЕО 

В Ужгороді напередодні старту літнього 
туристичного сезону в мережу виклали 

оригінальне відеозапрошення для туристів із 

закликом «Давай вже, їдь до Ужгорода!». 

 

Фізична активність на третину знижує 

ризик смерті від COVID-19 ДОСЛІДЖЕННЯ  

Ризик смерті від коронавірусної хвороби 

COVID-19 знижується більш ніж на третину 

при регулярній фізичній активності. 

 

 

Хмельниччина туристична: від фортець до 

«Атлантиди» і Бакотського моря 
ВІДПОЧИНОК 2021  

15 цікавих локацій пропонує цьогоріч 

відвідати Хмельницька область

 

Соляні шахти Прикарпаття і Домбровський 

кар’єр стануть локаціями фестивалю «Ретро 

смак» 

На Прикарпатті 22 травня розпочнеться 

фестиваль «Ретро смак». Першою локацією 

стане шахта Барбари у місті Долина, де 

учасникам покажуть, як випаровується сіль.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232171-davaj-vze-id-do-uzgoroda-dla-turistiv-stvorili-originalne-videozaprosenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232171-davaj-vze-id-do-uzgoroda-dla-turistiv-stvorili-originalne-videozaprosenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232171-davaj-vze-id-do-uzgoroda-dla-turistiv-stvorili-originalne-videozaprosenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232171-davaj-vze-id-do-uzgoroda-dla-turistiv-stvorili-originalne-videozaprosenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232044-fizicna-aktivnist-na-tretinu-znizue-rizik-smerti-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232044-fizicna-aktivnist-na-tretinu-znizue-rizik-smerti-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3228560-hmelniccina-turisticna-vid-fortec-do-atlantidi-i-bakotskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3228560-hmelniccina-turisticna-vid-fortec-do-atlantidi-i-bakotskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3228560-hmelniccina-turisticna-vid-fortec-do-atlantidi-i-bakotskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3228560-hmelniccina-turisticna-vid-fortec-do-atlantidi-i-bakotskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232095-solani-sahti-prikarpatta-i-dombrovskij-karer-stanut-lokaciami-festivalu-retro-smak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232095-solani-sahti-prikarpatta-i-dombrovskij-karer-stanut-lokaciami-festivalu-retro-smak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232095-solani-sahti-prikarpatta-i-dombrovskij-karer-stanut-lokaciami-festivalu-retro-smak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232095-solani-sahti-prikarpatta-i-dombrovskij-karer-stanut-lokaciami-festivalu-retro-smak.html


 

Науковий центр Гарвардського 

університету презентує дослідження про 

Чорнобиль 

Український науковий центр Гарвардського 

університету презентує 28 квітня своє 

дослідження, присвячене темі Чорнобиля. 

 

В Ужгороді «прокидаються» сакури  ФОТО 

В обласному центрі Закарпаття починають 

масово квітнути сакури.
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8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232512-naukovij-centr-garvardskogo-universitetu-prezentue-doslidzenna-pro-cornobil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232512-naukovij-centr-garvardskogo-universitetu-prezentue-doslidzenna-pro-cornobil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232512-naukovij-centr-garvardskogo-universitetu-prezentue-doslidzenna-pro-cornobil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3232512-naukovij-centr-garvardskogo-universitetu-prezentue-doslidzenna-pro-cornobil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232143-v-uzgorodi-prokidautsa-sakuri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3232143-v-uzgorodi-prokidautsa-sakuri.html

