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ТОП 

 

Рада звільнила Авакова з посади міністра 

внутрішніх справ ФОТО 

Верховна Рада на засіданні в четвер звільнила 

Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх 

справ.

 

Перезавантаження ВРП: нарешті з’явився 

інструмент очищення всієї судової системи 

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 

№5068 – другий з пакету судової реформи, 

запропонованої Президентом. Що це дасть 

Україні?

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280974-rada-zvilnila-avakova-z-posadi-ministra-vnutrisnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3280974-rada-zvilnila-avakova-z-posadi-ministra-vnutrisnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281507-perezavantazenna-vrp-naresti-zavivsa-instrument-ocisenna-vsiei-sudovoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281507-perezavantazenna-vrp-naresti-zavivsa-instrument-ocisenna-vsiei-sudovoi-sistemi.html


 

Рада ЄС офіційно додала Україну до 

«зеленого списку» країн 

Рада ЄС додала Україну до списку країн, з 
якими державам-членам Євросоюзу 

рекомендовано поступово знімати обмеження 

на «несуттєві» подорожі, що були пов’язані із 

пандемією COVІD-19. 

 

В Україні заборонили продаж ліків дітям до 

14 років 

Верховна Рада ухвалила закон 5122 “Про 

внесення змін до статті 21 Закону України 
"Про лікарські засоби" щодо заборони продажу 

лікарських засобів дітям до 14 років.

 

 

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху 
ІНФОГРАФІКА 

Що змінилося та які функції виконує 

Департамент патрульної поліції щодо 

дорожнього руху

 

 

В Україні можуть відкрити пункти COVID-

вакцинації в аптеках 

В Україні планують запустити вакцинацію від 
COVID-19 в аптеках, це питання ще перебуває 

на розгляді.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281501-rada-es-oficijno-dodala-ukrainu-do-zelenogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281501-rada-es-oficijno-dodala-ukrainu-do-zelenogo-spisku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281252-v-ukraini-zaboronili-prodaz-likiv-ditam-do-14-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281252-v-ukraini-zaboronili-prodaz-likiv-ditam-do-14-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281514-urad-vnis-zmini-do-pravil-doroznogo-ruhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281514-urad-vnis-zmini-do-pravil-doroznogo-ruhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281314-v-ukraini-mozut-vidkriti-punkti-covidvakcinacii-v-aptekah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281314-v-ukraini-mozut-vidkriti-punkti-covidvakcinacii-v-aptekah.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У МЗС назвали агітацію «єдиноросів» в 

окупованому Луганську кроком 

політичного відчаю 

Міністерство закордонних справ засудило 

агітаційну діяльність російських депутатів в 

окупованому Луганську та незаконну 

паспортизацію, розглядаючи 

 

Шефчович каже, що рішення про відкриття 

ЄС кордону для України – питання днів 

Позитивне рішення про відкриття ЄС кордону 

для України після впроваджених карантинних 

обмежень є питанням декількох днів. 

 

Зустріч Байдена і Меркель може змінити 

майбутнє Європи - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що зустріч Президента США Джо 

Байдена і канцлер ФРН Ангели Меркель може 

змінити майбутнє Європи.

 

 

Яценюк вважає, що необхідно відновити 

стратегічну комісію між Україною та США 
ВІДЕО 

Лідер "Народного фронту", експрем'єр Арсеній 

Яценюк вважає за необхідне відновлення 

діяльності спеціальної стратегічної комісії між 

Україною та США і

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281270-u-mzs-nazvali-agitaciu-edinorosiv-v-okupovanomu-lugansku-krokom-politicnogo-vidcau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281270-u-mzs-nazvali-agitaciu-edinorosiv-v-okupovanomu-lugansku-krokom-politicnogo-vidcau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281270-u-mzs-nazvali-agitaciu-edinorosiv-v-okupovanomu-lugansku-krokom-politicnogo-vidcau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281270-u-mzs-nazvali-agitaciu-edinorosiv-v-okupovanomu-lugansku-krokom-politicnogo-vidcau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281250-sefcovic-kaze-so-risenna-pro-vidkritta-es-kordonu-dla-ukraini-pitanna-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281250-sefcovic-kaze-so-risenna-pro-vidkritta-es-kordonu-dla-ukraini-pitanna-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281451-zustric-bajdena-i-merkel-moze-zminiti-majbutne-evropi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281451-zustric-bajdena-i-merkel-moze-zminiti-majbutne-evropi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281357-acenuk-vvazae-so-neobhidno-vidnoviti-strategicnu-komisiu-miz-ukrainou-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281357-acenuk-vvazae-so-neobhidno-vidnoviti-strategicnu-komisiu-miz-ukrainou-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281357-acenuk-vvazae-so-neobhidno-vidnoviti-strategicnu-komisiu-miz-ukrainou-ta-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281357-acenuk-vvazae-so-neobhidno-vidnoviti-strategicnu-komisiu-miz-ukrainou-ta-ssa.html


 

Україна і Єгипет обговорили створення 

україномовної «гарячої лінії» для туристів 

Заступник міністра закордонних справ Дмитро 
Сенік обговорив із заступницею міністра 

туризму та пам'яток старовини Арабської 

Республіки Єгипет Гадою 

 

Країни ЄС передали Україні вже понад 600 

тисяч доз вакцини проти коронавірусу 

Єропейський Союз в рамках Механізму ЄС із 

цивільного захисту доставив понад 3 мільйонів 
доз вакцини проти COVID-19 країнам-

партнерам, із них понад 600 тисяч доз - 

Україні.

 

КОРОНАВІРУС 

 

ВООЗ заявляє про ранній етап третьої хвилі 

COVID-19 

Зараз світ знаходиться на початку третьої хвилі 

пандемії коронавірусу через штам «Дельта».

 

 

«Затяжний COVID» може мати понад 200 

симптомів ДОСЛІДЖЕННЯ  

Британські вчені в рамках масштабного 
міжнародного дослідження за участю людей із 

«затяжним COVID» виявили понад 200 

симптомів – від «мозкового туману» і 

галюцинацій до тремтіння та шуму в вухах.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3281523-ukraina-i-egipet-obgovorili-stvorenna-ukrainomovnoi-garacoi-linii-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3281523-ukraina-i-egipet-obgovorili-stvorenna-ukrainomovnoi-garacoi-linii-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281332-kraini-es-peredali-ukraini-vze-ponad-600-tisac-doz-vakcini-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281332-kraini-es-peredali-ukraini-vze-ponad-600-tisac-doz-vakcini-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281034-vooz-poperedzae-pro-rannij-etap-tretoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281034-vooz-poperedzae-pro-rannij-etap-tretoi-hvili-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281241-zataznij-covid-moze-mati-ponad-200-simptomiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281241-zataznij-covid-moze-mati-ponad-200-simptomiv.html


 

В Україні змінили вимоги до зберігання 

вакцини Pfizer 

В Україні змінили вимоги до зберігання 
вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech на 

прохання виробника. Вакцину можна безпечно 

зберігати в пунктах щеплень у 

 

 

Реакція на COVID-щеплення: медики 

сказали, коли треба «бігти» до лікаря 

Медпрацівники, які проводять щеплення від 

COVID-19, мають попередити про можливі 
реакції організму. Деякі реакції минають за 

кілька днів. При судомах, втраті свідомості, 

сильному болі необхідно негайно звернутися 

до медзакладу.

 

 

Україна готується до п'ятого етапу 

вакцинальної кампанії ІНФОГРАФІКА 

В Україні готуються розпочати 5 етап 

вакцинальної кампанії від COVID-19. 

 

УКРАЇНА 

 

Корнієнко вважає Авакова найкращою 

кандидатурою на посаду мера Харкова 

Голова партії «Слуга народу» та перший 

заступник керівника фракції цієї політсили у 

Верховній Раді Олександр Корнієнко вважає 
Арсена Авакова, якого парламент звільнив з 

посади міністра внутрішніх справ, найкращою 

кандидатурою на посаду мера Харкова. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281518-v-ukraini-zminili-vimogi-do-zberiganna-vakcini-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281518-v-ukraini-zminili-vimogi-do-zberiganna-vakcini-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281172-reakcia-na-covidseplenna-mediki-skazali-koli-treba-bigti-do-likara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3281172-reakcia-na-covidseplenna-mediki-skazali-koli-treba-bigti-do-likara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3280996-ukraina-gotuetsa-do-patogo-etapu-vakcinalnoi-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3280996-ukraina-gotuetsa-do-patogo-etapu-vakcinalnoi-kampanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281037-kornienko-vvazae-avakova-najkrasou-kandidaturou-na-posadu-mera-harkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281037-kornienko-vvazae-avakova-najkrasou-kandidaturou-na-posadu-mera-harkova.html


 

До Ради надійшло подання Шмигаля про 

призначення главою МВС Монастирського 

До Верховної Ради надійшло подання від 
Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля про 

призначення на посаду міністра внутрішніх 

справ Дениса Монастирського 

 

КСУ оприлюднив рішення про 

конституційність мовного закону 

Конституційний суд оприлюднив рішення, 

яким визнав конституційним закон „Про 

забезпечення функціонування української мови 

як державної“. 

 

Під Радою протестували через «мовні» 

правки, сталися сутички ФОТ О, ВІДЕО  

Біля будівлі Верховної Ради у четвер сталася 

штовханина між активістами, які прийшли на 
протест проти "мовних" поправок до 

законопроєкту про зміни в державному 

бюджеті, та правоохоронцями. 

 

Ексдепутата Жеваго оголосили у 

міжнародний розшук 

За запитом Державного бюро розслідувань 

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 

ексвласника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та 
колишнього народного депутата Верховної 

Ради України III–VIII скликань.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281295-do-radi-nadijslo-podanna-smigala-pro-priznacenna-glavou-mvs-monastirskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281295-do-radi-nadijslo-podanna-smigala-pro-priznacenna-glavou-mvs-monastirskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281433-ksu-opriludniv-risenna-pro-konstitucijnist-movnogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281433-ksu-opriludniv-risenna-pro-konstitucijnist-movnogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281391-pid-radou-protest-cerez-movni-pravki-stalisa-suticki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281391-pid-radou-protest-cerez-movni-pravki-stalisa-suticki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281453-eksdeputata-zevago-ogolosili-u-miznarodnij-rozsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281453-eksdeputata-zevago-ogolosili-u-miznarodnij-rozsuk.html


 

Рада ухвалила закон про перехід на 

paperless 

Верховна Рада ухвалила закон про режим "без 

паперів" (paperless). 

 

 

Дев’ять тисяч голосувань та 480 законів: у 

ЧЕСНО підбили підсумки роботи Ради за 

два роки 

Упродовж майже двох років роботи Верховна 
Рада ІХ скликання провела понад дев'ять тисяч 

голосувань, переважна частина яких 

стосувалася поправок до законопроєктів. 

 

 

За рік «перемир’я» Україна втратила 45 

воїнів, 145 зазнали поранень 

З початку дії Додаткових заходів щодо 

посилення режиму припинення вогню від 22 
липня 2020 року збройні формування РФ на 

сході України порушили 

 

У зоні ООС загинув танкіст із 

Дніпропетровщини 

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 

загинув танкіст з Дніпропетровщини.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281491-rada-uhvalila-zakon-pro-perehid-na-paperless.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281491-rada-uhvalila-zakon-pro-perehid-na-paperless.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281348-devat-tisac-golosuvan-ta-480-zakoniv-u-cesno-pidbili-pidsumki-roboti-radi-za-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281348-devat-tisac-golosuvan-ta-480-zakoniv-u-cesno-pidbili-pidsumki-roboti-radi-za-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281348-devat-tisac-golosuvan-ta-480-zakoniv-u-cesno-pidbili-pidsumki-roboti-radi-za-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281348-devat-tisac-golosuvan-ta-480-zakoniv-u-cesno-pidbili-pidsumki-roboti-radi-za-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3281539-za-rik-peremira-ukraina-vtratila-45-voiniv-145-zaznali-poranen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3281539-za-rik-peremira-ukraina-vtratila-45-voiniv-145-zaznali-poranen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3281419-u-zoni-oos-zaginuv-tankist-iz-dnipropetrovsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3281419-u-zoni-oos-zaginuv-tankist-iz-dnipropetrovsini.html


ЕКОНОМІКА 

 

ЄС надасть транш Україні після 

реформування судової системи - Шефчович 

Другий транш макрофінансової допомоги 
Європейського Союзу буде надано Україні 

відразу після того, як у країні будуть виконані 

кроки по зміцненню верховенства закону і 

реформування судової системи. 

 

 

Рада підтримала Бюджетну декларацію на 

2022-2024 роки 

Верховна Рада взяла до відома інформацію 
міністра фінансів Сергія Марченка про 

параметри Бюджетної декларації на 2022-2024 

роки й надала рекомендації щодо бюджетної 

політики України.

 

 

ВР планує звільнити від оподаткування 

виграші в азартні ігри 

Верховна Рада у четвер підтримала у першому 

читанні законопроєкт №2713-д “Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо оподаткування доходів 

від діяльності з організації та проведення 

азартних ігор та лотерей”.

 

 

НАЗК звернулось до суду для припинення 

контракту між Нафтогазом і Вітренком 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції (НАЗК) звернулося до суду для 

припинення контракту між НАК «Нафтогаз 
України» з головою правління товариства 

Юрієм Вітренком. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281071-es-nadast-trans-ukraini-pisla-reformuvanna-sudovoi-sistemi-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281071-es-nadast-trans-ukraini-pisla-reformuvanna-sudovoi-sistemi-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281106-rada-pidtrimala-budzetnu-deklaraciu-na-20222024-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281106-rada-pidtrimala-budzetnu-deklaraciu-na-20222024-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281194-vr-planue-zvilniti-vid-opodatkuvanna-vigrasi-v-azartni-igri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281194-vr-planue-zvilniti-vid-opodatkuvanna-vigrasi-v-azartni-igri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281393-nazk-zvernulos-do-sudu-dla-pripinenna-kontraktu-miz-naftogazom-i-vitrenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281393-nazk-zvernulos-do-sudu-dla-pripinenna-kontraktu-miz-naftogazom-i-vitrenkom.html


 

На сайті Нафтогазу можна подати заявку з 

BankID НБУ 

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 
реалізувала на своєму сайті подачу заявки з 

BankID Національного банку України. 

 

Новій пошті скасували штраф на понад ₴325 

мільйонів 

Держпродспоживслужба після перевірки 

ухвалила рішення про скасування постанов про 
накладення стягнень із ТОВ «Нова пошта» 

загальною

 

 

Рада криміналізувала відповідальність за 

незаконне видобування корисних копалин 

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення відповідальності за незаконне 

видобування

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В окупованому Криму «суд» пред'явив 

журналісту Єсипенку обвинувачення 

В окупованому Криму на засіданні 
Сімферопольського районного "суду" 

заарештованому фрілансеру Радіо Свобода 

(проект Крим.Реаліі) Владиславу Єсипенку 

пред'явили обвинувальний висновок. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281485-na-sajti-naftogazu-mozna-podati-zaavku-z-bankid-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281485-na-sajti-naftogazu-mozna-podati-zaavku-z-bankid-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281404-novij-posti-skasuvali-straf-na-ponad-325-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281404-novij-posti-skasuvali-straf-na-ponad-325-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281487-rada-kriminalizuvala-vidpovidalnist-za-nezakonne-vidobuvanna-korisnih-kopalin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281487-rada-kriminalizuvala-vidpovidalnist-za-nezakonne-vidobuvanna-korisnih-kopalin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3281483-v-okupovanomu-krimu-sud-predaviv-zurnalistu-esipenku-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3281483-v-okupovanomu-krimu-sud-predaviv-zurnalistu-esipenku-obvinuvacenna.html


 

Політв'язню Яцкіну потрібне термінове 

лікування - загострилися хронічні хвороби 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова заявляє, що незаконно 

засуджений у Криму український політв'язень 

Іван Яцкін потребує термінового фахового 

медичного обстеження та лікування

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Нова підозра Тупицькому стосується 

втручання у систему Казначейства – 

джерело ЕКСКЛЮЗИВ  

Нова підозра Олександру Тупицькому, указ 

щодо скасування призначення якого суддею 

КСУ Верховний Суд визнав протиправним, 

стосується обвинувачення у  

 

Тупицький щонайменше рік не повернеться 

до КСУ — Веніславський 

Олександр Тупицький, указ щодо скасування 

призначення якого суддею КСУ Верховний 
Суд визнав протиправним, не зможе 

повернутися до Конституційного Суду 

щонайменше протягом року. 

 

Майор поліції загинув у ДТП, коли віз 

затриманого прикордонником злочинця 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Прикордонник розпізнав у попутнику 

злочинця, якого розшукують за зґвалтування 

неповнолітньої дівчинки, і допоміг його 
затримати. Після цього передав майору поліції, 

який при перевезенні злочинця загинув у ДТП.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3281054-politvaznu-ackinu-potribne-terminove-likuvanna-zagostrilisa-hronicni-hvorobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3281054-politvaznu-ackinu-potribne-terminove-likuvanna-zagostrilisa-hronicni-hvorobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281367-nova-pidozra-tupickomu-stosuetsa-vtrucanna-u-sistemu-kaznacejstva-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281367-nova-pidozra-tupickomu-stosuetsa-vtrucanna-u-sistemu-kaznacejstva-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281367-nova-pidozra-tupickomu-stosuetsa-vtrucanna-u-sistemu-kaznacejstva-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281367-nova-pidozra-tupickomu-stosuetsa-vtrucanna-u-sistemu-kaznacejstva-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281213-tupickij-sonajmense-rik-ne-povernetsa-do-ksu-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281213-tupickij-sonajmense-rik-ne-povernetsa-do-ksu-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281338-major-policii-zaginuv-u-dtp-koli-viz-zatrimanogo-prikordonnikom-zlocinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281338-major-policii-zaginuv-u-dtp-koli-viz-zatrimanogo-prikordonnikom-zlocinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281338-major-policii-zaginuv-u-dtp-koli-viz-zatrimanogo-prikordonnikom-zlocinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281338-major-policii-zaginuv-u-dtp-koli-viz-zatrimanogo-prikordonnikom-zlocinca.html


 

Справа на ₴1,2 мільярда: ексголові 

Держгеокадастру Київщини оголосили 

підозру 

Колишньому керівнику Держгеокадастру в 

Київській області повідомили про підозру у 

нанесенні 1,2 мільярда гривень збитків через 

незаконну передачу земель.

 

 

Понад 40% українців стикаються з 

кібербулінгом, третина - з шахрайством 

онлайн ОПИТУВАННЯ  

Сорок один відсоток українців стикаються в 

інтернеті з кібербулінгом, а 30% - з онлайн-

шахрайством.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Після Авакова, або «Потрібна людина з 

хребтом, яка витримає тиск старої 

системи...» 

На прохання Укрінформу відомі експерти-

правники перелічили ключові пункти бажаного 
«дореформування» Міністерства внутрішніх 

справ 

 

Чернівецький телеканал очолив аналітик 

«Украины.ру». Хто такий Святослав 

Вишинський? 

Його матеріали виходять на проросійських 

ресурсах, він був пов’язаний з однодумцями 

Медведчука, але чи українофоб він?

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281383-sprava-na-12-milarda-eksgolovi-derzgeokadastru-kiivsini-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281383-sprava-na-12-milarda-eksgolovi-derzgeokadastru-kiivsini-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281383-sprava-na-12-milarda-eksgolovi-derzgeokadastru-kiivsini-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3281383-sprava-na-12-milarda-eksgolovi-derzgeokadastru-kiivsini-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281449-ponad-40-ukrainciv-stikautsa-z-kiberbulingom-tretina-z-sahrajstvom-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281449-ponad-40-ukrainciv-stikautsa-z-kiberbulingom-tretina-z-sahrajstvom-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281449-ponad-40-ukrainciv-stikautsa-z-kiberbulingom-tretina-z-sahrajstvom-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281449-ponad-40-ukrainciv-stikautsa-z-kiberbulingom-tretina-z-sahrajstvom-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281313-pisla-avakova-abo-potribna-ludina-z-hrebtom-aka-vitrimae-tisk-staroi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281313-pisla-avakova-abo-potribna-ludina-z-hrebtom-aka-vitrimae-tisk-staroi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281313-pisla-avakova-abo-potribna-ludina-z-hrebtom-aka-vitrimae-tisk-staroi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281313-pisla-avakova-abo-potribna-ludina-z-hrebtom-aka-vitrimae-tisk-staroi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281443-cerniveckij-telekanal-ocoliv-analitik-ukrainyru-hto-takij-svatoslav-visinskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281443-cerniveckij-telekanal-ocoliv-analitik-ukrainyru-hto-takij-svatoslav-visinskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281443-cerniveckij-telekanal-ocoliv-analitik-ukrainyru-hto-takij-svatoslav-visinskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3281443-cerniveckij-telekanal-ocoliv-analitik-ukrainyru-hto-takij-svatoslav-visinskij.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна підписала з Перу угоду про безвіз 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та 

посол Перу в Польщі та в Україні за 
сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо 

Салас Бараон підписали угоду

 

Де поповнити е-квиток: у Києві працюють 

дві тисячі терміналів КАРТА  

У Києві діють понад 2000 місць для 

поповнення транспортних карт і купівлі QR-
квитків для проїзду у громадському 

транспорті.

 

 

Рада ухвалила закон про заборону знущання 

з тварин 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо імплементації положень деяких 

міжнародних угод та

 

Словенія дозволила в'їзд туристам з 

України 

Словенія дозволила тимчасовий в’їзд 

українцям за наявності негативного ПЛР-тесту, 
сертифікату про щеплення або ж за умови 

одужання від коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281421-ukraina-pidpisala-z-peru-ugodu-pro-bezviz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3281421-ukraina-pidpisala-z-peru-ugodu-pro-bezviz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3281149-de-popovniti-ekvitok-u-kievi-pracuut-dvi-tisaci-terminaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3281149-de-popovniti-ekvitok-u-kievi-pracuut-dvi-tisaci-terminaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281462-rada-uhvalila-zakon-pro-zaboronu-znusanna-z-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3281462-rada-uhvalila-zakon-pro-zaboronu-znusanna-z-tvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3281156-slovenia-dozvolila-vizd-turistam-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3281156-slovenia-dozvolila-vizd-turistam-z-ukraini.html


 

У Буках збудують готель для туристів 

У селищі Буки Уманського району Черкаської 

області продовжують облагороджувати 
місцевий каньйон. Невдовзі тут збудують 

перший готель.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3281359-u-bukah-zbuduut-gotel-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3281359-u-bukah-zbuduut-gotel-dla-turistiv.html

