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ТОП 

 

ЄС розширив санкційний ―кримський‖ 

список - 177 росіян та 44 компанії 

Рада Європейського Союзу додала сімох 

людей до санкційного списку за організацію 

―російських місцевих виборів‖ минулого року 

в незаконно анексованому Криму.

 

 

Україна готова до "промислового безвізу" з 

ЄС — Гончарук 

України готова до переговорів про укладення з 

Європейським Союзом Угоди про 

відповідність та прийнятність промислової 

продукції (Угода ACAA).

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2864768-es-rozsiriv-sankcijnij-krimskij-spisok-177-rosian-ta-44-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2864768-es-rozsiriv-sankcijnij-krimskij-spisok-177-rosian-ta-44-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2864768-es-rozsiriv-sankcijnij-krimskij-spisok-177-rosian-ta-44-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864882-ukraina-gotova-do-promislovogo-bezvizu-z-es-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864882-ukraina-gotova-do-promislovogo-bezvizu-z-es-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864882-ukraina-gotova-do-promislovogo-bezvizu-z-es-goncaruk.html


 

Зеленський розширив апарат РНБО на 30 

посад 

Президент Володимир Зеленський вніс зміни 

до штатної чисельності Апарату Ради 

національної безпеки й оборони та Положення 

про Національний координаційний центр 

кібербезпеки.

 

 

Аномальна зима і врожай: песимізм 

фермерів і оптимізм вчених (АНАЛІТИКА) 

Озимі вже кілька разів виходили зі стану 

спокою, а поля – активно заселяють миші. Але 

все минеться, якщо лютий-березень будуть 

такими ж.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна ставить амбітні цілі у відносинах із 

НАТО за двома напрямками ФОТО 

У рамках реалізації стратегічного наміру щодо 

набуття членства в Альянсі Україна ставить 

перед собою амбітні завдання у просуванні 

відразу у двох напрямках. 

 

 

За п’ять місяців ухвалили майже 30 

―євроінтеграційних‖ законів — Гончарук 

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 

відзначила швидкий темп реформ в Україні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864563-zelenskij-rozsiriv-aparat-rnbo-na-30-posad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864563-zelenskij-rozsiriv-aparat-rnbo-na-30-posad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864563-zelenskij-rozsiriv-aparat-rnbo-na-30-posad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864406-anomalna-zima-i-vrozaj-pesimizm-praktikiv-i-optimizm-vcenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864406-anomalna-zima-i-vrozaj-pesimizm-praktikiv-i-optimizm-vcenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864406-anomalna-zima-i-vrozaj-pesimizm-praktikiv-i-optimizm-vcenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864624-stefancuk-obgovoriv-u-brusseli-priednanna-ukraini-do-programi-rozsirenih-mozlivostej-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864624-stefancuk-obgovoriv-u-brusseli-priednanna-ukraini-do-programi-rozsirenih-mozlivostej-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864624-stefancuk-obgovoriv-u-brusseli-priednanna-ukraini-do-programi-rozsirenih-mozlivostej-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864853-za-pat-misaciv-uhvalili-majze-30-evrointegracijnih-zakoniv-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864853-za-pat-misaciv-uhvalili-majze-30-evrointegracijnih-zakoniv-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864853-za-pat-misaciv-uhvalili-majze-30-evrointegracijnih-zakoniv-goncaruk.html


 

У Кремлі заявляють, що відносини РФ і 

України далекі від нормалізації 

Речник російського президента Дмитро Пєсков 

заявив, що відносини Росії й України поки що 

далекі від тренду на нормалізацію, попри 

контакти президентів двох країн - Володимира 

Путіна і Володимира Зеленського.

 

 

 

 

 

Україна розраховує на підтримку ЄС щодо 

захисту громадян на окупованих територіях 

Україна розраховує на підтримку 

Європейського Союзу щодо захисту громадян 

на окупованих територіях.

 

 

Сайдік розповів про статистику жертв серед 

цивільних на Донбасі 

У 2019 році було зафіксовано найменшу 

кількість жертв серед цивільного населення, 

порівняно з попередніми роками війни на 

Сході України.

 

 

Стандарти НАТО в ОПК України: 

Мінекономіки залучає міжнародних 

експертів 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства залучає міжнародних 

експертів до роботи над оглядом оборонно-

промислового комплексу (ОПК) та розробки 

законопроектів із розбудови Національної 

системи стійкості.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864590-u-kremli-zaavlaut-so-vidnosini-rf-i-ukraini-daleki-vid-normalizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864590-u-kremli-zaavlaut-so-vidnosini-rf-i-ukraini-daleki-vid-normalizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864590-u-kremli-zaavlaut-so-vidnosini-rf-i-ukraini-daleki-vid-normalizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864781-ukraina-rozrahovue-na-pidtrimku-es-sodo-zahistu-gromadan-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864781-ukraina-rozrahovue-na-pidtrimku-es-sodo-zahistu-gromadan-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864781-ukraina-rozrahovue-na-pidtrimku-es-sodo-zahistu-gromadan-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2864595-sajdik-rozpoviv-pro-statistiku-zertv-sered-civilnih-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2864595-sajdik-rozpoviv-pro-statistiku-zertv-sered-civilnih-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2864595-sajdik-rozpoviv-pro-statistiku-zertv-sered-civilnih-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864645-standarti-nato-v-opk-ukraini-minekonomiki-zalucae-miznarodnih-ekspertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864645-standarti-nato-v-opk-ukraini-minekonomiki-zalucae-miznarodnih-ekspertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864645-standarti-nato-v-opk-ukraini-minekonomiki-zalucae-miznarodnih-ekspertiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864645-standarti-nato-v-opk-ukraini-minekonomiki-zalucae-miznarodnih-ekspertiv.html


 

Президента ПА НАТО запросили на Донбас 

Весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО, 

яка відбудеться в Києві 22-25 травня поточного 

року може передбачати, зокрема, відвідання 

керівниками цієї організації лінії 

розмежування на Донбасі.

 

Порошенко закликає НАТО ухвалити 

політичне рішення про надання Україні 

ПДЧ 

Голова політичної партії "Європейська 

солідарність", п’ятий президент України Петро 

Порошенко закликав НАТО продемонструвати 

стратегічне бачення та ухвалити політичне 

рішення про надання Україні Плану дій щодо 

членства (ПДЧ) в Альянсі.

 

БЕЗПЕКА 

 

Українців серед інфікованих на коронавірус 

у Китаї немає - посольство 

Серед усіх, хто захворів у китайському місті 

Ухань на новий коронавірус, українців немає.

 

 

Лікарні забезпечені засобами терапії для 

пацієнтів з пневмонією, яку викликає 

коронавірус - МОЗ 

Українські лікарні забезпечені засобами терапії 

для пацієнтів з пневмонією, яку викликає 

коронавірус 2019-nCoV.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864758-prezidenta-pa-nato-zaprosili-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864758-prezidenta-pa-nato-zaprosili-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864789-porosenko-zaklikae-nato-uhvaliti-politicne-risenna-pro-nadanna-ukraini-pdc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864789-porosenko-zaklikae-nato-uhvaliti-politicne-risenna-pro-nadanna-ukraini-pdc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864789-porosenko-zaklikae-nato-uhvaliti-politicne-risenna-pro-nadanna-ukraini-pdc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864789-porosenko-zaklikae-nato-uhvaliti-politicne-risenna-pro-nadanna-ukraini-pdc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864691-ukrainciv-sered-infikovanih-na-koronavirus-u-kitai-nemae-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864691-ukrainciv-sered-infikovanih-na-koronavirus-u-kitai-nemae-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864691-ukrainciv-sered-infikovanih-na-koronavirus-u-kitai-nemae-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864754-likarni-zabezpeceni-zasobami-terapii-dla-pacientiv-z-pnevmonieu-aku-viklikae-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864754-likarni-zabezpeceni-zasobami-terapii-dla-pacientiv-z-pnevmonieu-aku-viklikae-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864754-likarni-zabezpeceni-zasobami-terapii-dla-pacientiv-z-pnevmonieu-aku-viklikae-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864754-likarni-zabezpeceni-zasobami-terapii-dla-pacientiv-z-pnevmonieu-aku-viklikae-koronavirus.html


УКРАЇНА 

 

У Раді зареєстрували законопроєкт про 

компенсації за затримку виплат 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

№2814 ―Про внесення змін до статті 2 закону 

України "Про компенсацію громадянам втрати 

частини доходів у зв'язку з порушенням 

строків їх виплати".

 

 

Працю жінок на шкідливому виробництві 

слід урегулювати законами – експерти 

В Україні необхідно розробити 

недискримінаційні положення, які б 

регулювали залучення жінок до роботи на 

виробництві зі шкідливими умовами праці.

 

 

Відокремлювати журналістів від 

самозванців має сама медіаспільнота - 

Куликов 

Очільник Комісії з журналістської етики 

(КЖЕ) та голова правління Громадського радіо 

Андрій Куликов вважає, що саме 

медіаспільнота має визначати професійних 

журналістів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Євросоюз виділить €26 мільйонів на 

підтримку українських фермерів 

У Брюсселі перед початком пленарної сесії 6-

го засідання Ради асоціації Україна-ЄС 

відбулася церемонія підписання угоди між 

урядом України та Європейською комісією про 

фінансування заходу «Підтримка ЄС для 

розвитку сільського господарства та малих 

фермерських господарств в Україні».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864742-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-kompensacii-za-zatrimku-viplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864742-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-kompensacii-za-zatrimku-viplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864742-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-kompensacii-za-zatrimku-viplat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864171-pracu-zinok-na-skidlivomu-virobnictvi-slid-ureguluvati-zakonom-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864171-pracu-zinok-na-skidlivomu-virobnictvi-slid-ureguluvati-zakonom-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864171-pracu-zinok-na-skidlivomu-virobnictvi-slid-ureguluvati-zakonom-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864748-vidokremluvati-zurnalistiv-vid-samozvanciv-mae-sama-mediaspilnota-kulikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864748-vidokremluvati-zurnalistiv-vid-samozvanciv-mae-sama-mediaspilnota-kulikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864748-vidokremluvati-zurnalistiv-vid-samozvanciv-mae-sama-mediaspilnota-kulikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864748-vidokremluvati-zurnalistiv-vid-samozvanciv-mae-sama-mediaspilnota-kulikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864813-evrosouz-vidilit-26-miljoniv-na-pidtrimku-ukrainskih-fermeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864813-evrosouz-vidilit-26-miljoniv-na-pidtrimku-ukrainskih-fermeriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864813-evrosouz-vidilit-26-miljoniv-na-pidtrimku-ukrainskih-fermeriv.html


 

Євросоюз готовий виділити Україні транш, 

щойно вона виконає зобов’язання перед 

МВФ 

Євросоюз погодив виділення Україні 

чергового траншу макрофінансової допомоги в 

обсязі 500 мільйонів євро, і готовий надати 

його одразу після виконання Україною 

зобов’язань, взятих перед МВФ.

 

Ціна газу для населення буде на 25% менша, 

ніж торік 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

підрахувало, що нова ціна газу для населення 

становитиме 5580 грн за тис. кубометрів (з 

ПДВ та без витрат на транспортування).

 

Мінфін залучив на внутрішньому ринку ще 

6,3 мільярда 

Міністерство фінансів України на аукціоні з 

розміщення облігацій внутрішньої державної 

позики (ОВДП) 28 січня залучило до 

державного бюджету 6,3 млрд грн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Сенцов розповів Конгресу США про участь 

ГРУ Росії в захопленні Криму 

Український режисер Олег Сенцов, якого 

довгий час утримувала в ув'язненні російська 

влада, нещодавно звільнений в результаті 

обміну, розкрив деталі військових операцій 

ГРУ Росії в Криму і на Донбасі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864821-evrosouz-gotovij-vidiliti-ukraini-trans-sojno-vona-vikonae-zobovazanna-pered-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864821-evrosouz-gotovij-vidiliti-ukraini-trans-sojno-vona-vikonae-zobovazanna-pered-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864821-evrosouz-gotovij-vidiliti-ukraini-trans-sojno-vona-vikonae-zobovazanna-pered-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864821-evrosouz-gotovij-vidiliti-ukraini-trans-sojno-vona-vikonae-zobovazanna-pered-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864750-cina-gazu-dla-naselenna-bude-na-25-mensa-niz-torik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864750-cina-gazu-dla-naselenna-bude-na-25-mensa-niz-torik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864750-cina-gazu-dla-naselenna-bude-na-25-mensa-niz-torik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864809-minfin-zaluciv-na-vnutrisnomu-rinku-se-63-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864809-minfin-zaluciv-na-vnutrisnomu-rinku-se-63-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2864809-minfin-zaluciv-na-vnutrisnomu-rinku-se-63-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2864824-sencov-rozpoviv-kongresu-ssa-pro-ucast-gru-rosii-v-zahoplenni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2864824-sencov-rozpoviv-kongresu-ssa-pro-ucast-gru-rosii-v-zahoplenni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2864824-sencov-rozpoviv-kongresu-ssa-pro-ucast-gru-rosii-v-zahoplenni-krimu.html


 

Фігуранту "ялтинської справи" 

Джеппарову зробили операцію в 

російському СІЗО 

Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Арсену 

Джеппарову, стан здоров'я якого був причиною 

скарг адвоката і звернень омбудсмена 

Людмили Денісової до уповноваженої з прав 

людини в РФ Тетяни Москалькової, провели 

необхідну операцію і призначили лікування.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Рябошапка повернув попередній склад 

прокурорів у справах Майдану 

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 

повернув попередній склад прокурорів у 

справах розслідування злочинів проти 

учасників Революції гідності - Олексія 

Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

 

 

АМКУ відкрив справу щодо 10 

туроператорів через недобросовісну 

конкуренцію 

Київське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України  (АМКУ) 

виявило ознаки порушення законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції в діях 

10 туристичних операторів України.

 

 

Заступника міністра часів Януковича 

арештували - застава майже 6 мільйонів 

Суд обрав запобіжний захід колишньому 

заступнику міністра енергетики та вугільної 

промисловості України часів Януковича, якого 

27 січня екстрадували із Грузії.
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"Листування" у Раді: депутат "Голосу" 

звернувся до НАБУ через можливе 

кримінальне правопорушення 

Перший заступник голови антикорупційного 

Комітету ВР Ярослав Юрчишин (фракція 

"Голос") звернувся до НАБУ із заявою про 

вчинення правопорушення, про яке йдеться у 

ймовірному листування між ... 

 

На Закарпатті вимагають скасувати 

висновок ОДА щодо проєкту ВЕС на 

Боржаві 

Представники ініціативної групи Save 

Borzhava публічно вимагають скасування 

висновку Департаменту екології та природних 

ресурсів Закарпатської ОДА щодо побудови 

вітряків на полонинах Боржави.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Ілюзія під назвою ―з чистого листа‖, або 

Чому ―зміна‖ Суркова - не про зміну курсу 

РФ (АНАЛІТИКА) 

Експерти наголошують: насправді, ще велике 

питання, хто для України небезпечніший — 

―демонізований‖ Сурков чи його ―добрий‖ 

наступник Козак?

 

Як висвітлювати спалахи хвороб – ІМІ 

(АНАЛІТИКА) 

Рекомендації експертів Інституту масової 

інформації – як варто висвітлювати спалахи 

хвороб у медіа
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Український стартап може визначити, в 

якому місці вигідніше відкрити бізнес 

Стартап GeoDesign.Info, який увійшов до 

трійки лідерів конкурсу Українського фонду 

стартапів, може порадити підприємцям, в 

якому місці краще відкрити свій заклад.

 

 

У столичному метро назвали станції, де 

―безконтактний‖ проїзд - найпопулярніший 

З початку встановлення перших безконтактних 

терміналів у Київському метрополітені 

пасажири близько 100 мільйонів разів 

сплатили проїзд за допомогою безконтактних 

банківських карток.

 

 

Зеленський пропонує передати дитбудинкам 

23 тонни іграшок, що ―застрягли‖ у порту 

на Одещині 

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 

кінця минулого року в Чорноморському 

рибному порту перебуває контейнер з 

нерозмитненими іграшками й закликав 

передати їх дитячим будинкам, лікарням та 

дітям військовослужбовців.

 

 

Як виглядали б українські музеї у LinkedIn, 

Facebook, Instagram, Tinder 

Українські музейники долучилися до 

популярного челенджу LinkedIn, Facebook, 

Instagram, Tinder й запостили колажі з 

варіантами своїх фото у різних соціальних 

мережах
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Український стартап "Аеродрон" створив 

екологічний літак для фермерів 

Український стартап "Аеродрон" створив 

багатофункціональний вантажний безпілотний 

літак, який може обробляти поля з повітря.

 

 

Презентували офіційний постер фільму 

"Толока" 

Команда фільму ―Толока‖ випустила 

офіційний постер стрічки.

 

 

В Україні запустили онлайн-сервіс пошуку 

бібліотек 

ВГО Українська бібліотечна асоціація 

запустила безоплатний онлайн-сервіс 

«Бібліотека для тебе - Library for you». Сервіс 

має веб та мобільну версію.
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