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ТОП 

 

Президент звільнив Богдана і призначив 

керівником ОП Єрмака 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Андрія Богдана з посади керівника Офісу 

Президента та призначив на цю посаду Андрія 

Єрмака.

 

 

Україна не збирається призначати посла в 

Росії — МЗС 

У Міністерстві закордонних справ України не 

планують призначати посла в Російській 

Федерації у зв'язку з продовженням агресії РФ 

і окупації нею українських територій.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873740-prezident-zvilniv-bogdana-i-priznaciv-kerivnikom-op-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873740-prezident-zvilniv-bogdana-i-priznaciv-kerivnikom-op-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873740-prezident-zvilniv-bogdana-i-priznaciv-kerivnikom-op-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874241-ukraina-ne-zbiraetsa-priznacati-posla-v-rosii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874241-ukraina-ne-zbiraetsa-priznacati-posla-v-rosii-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874241-ukraina-ne-zbiraetsa-priznacati-posla-v-rosii-mzs.html


 

Зеленський не виключає загострення 

конфлікту з Коломойським після обшуків 

на "1+1" 

Президент України Володимир Зеленський 

допускає загострення конфлікту з власником 

телеканалу "1+1" бізнесменом Ігорем 

Коломойським після обшуків, проведених СБУ 

у журналістів проєкту "Гроші" у справі про 

прослуховування Прем'єра Олексія Гончарука.

 

Кабмін оприлюднив зарплати урядовців за 

січень 

Уряд опублікував інформацію про заробітні 

плати Прем'єр-міністра, міністрів та їх 

заступників.

 

Зеленський: Якщо у справі Шеремета не 

вистачить доказів, правоохоронці 

вибачаться 

Президент України Володимир Зеленський 

радий, що "справа Шеремета" зрушила з 

мертвої точки, але нагадує про 

відповідальність правоохоронців за результати 

розслідування.

  

 

Станцію метро "Дорогожичі" можуть 

перейменувати на "Бабин Яр" 

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" 

подав звернення на ім’я Київського міського 

голови Віталія Кличка з пропозицією 

перейменувати столичну станцію метро 

"Дорогожичі" на "Бабин Яр".

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873923-zelenskij-ne-viklucae-zagostrenna-konfliktu-z-kolomojskim-pisla-obsukiv-na-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873923-zelenskij-ne-viklucae-zagostrenna-konfliktu-z-kolomojskim-pisla-obsukiv-na-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873923-zelenskij-ne-viklucae-zagostrenna-konfliktu-z-kolomojskim-pisla-obsukiv-na-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873923-zelenskij-ne-viklucae-zagostrenna-konfliktu-z-kolomojskim-pisla-obsukiv-na-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873745-kabmin-opriludniv-zarplati-uradovciv-za-sicen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873745-kabmin-opriludniv-zarplati-uradovciv-za-sicen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873745-kabmin-opriludniv-zarplati-uradovciv-za-sicen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873798-zelenskij-akso-u-spravi-seremeta-ne-vistacit-dokaziv-pravoohoronci-vibacatsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873798-zelenskij-akso-u-spravi-seremeta-ne-vistacit-dokaziv-pravoohoronci-vibacatsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873798-zelenskij-akso-u-spravi-seremeta-ne-vistacit-dokaziv-pravoohoronci-vibacatsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873798-zelenskij-akso-u-spravi-seremeta-ne-vistacit-dokaziv-pravoohoronci-vibacatsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2873737-stanciu-metro-dorogozici-mozut-perejmenuvati-na-babin-ar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2873737-stanciu-metro-dorogozici-mozut-perejmenuvati-na-babin-ar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2873737-stanciu-metro-dorogozici-mozut-perejmenuvati-na-babin-ar.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Кремлі підтвердили, що заступник глави 

АП Козак буде куратором "українського 

напрямку" 

Речник глави Кремля Дмитро Пєсков 

підтвердив, що заступник глави адміністрації 

президента РФ Дмитро Козак куруватиме 

"українські справи і питання інтеграції".

 

 

Україна і ЄС можуть наступного року 

схвалити оновлену угоду про ЗВТ - 

єврокомісар Варгеї 

Єврокомісар з питань сусідства і розширення 

Олівер Варгеї вважає, що підготовчу роботу 

щодо подальшого перегляду Угоди про зону 

вільної торгівлі між Україною та ЄС можна 

завершити цього року, щоб у наступному році 

підписати усі необхідні документи.

 

 

Контрольовані Росією "суди" не мають 

права утримувати кримських татар у 

Сімферополі — США 

Посольство США в Україні закликає Російську 

Федерацію припинити окупацію Криму та 

наголошує, що контрольовані РФ "суди" не 

мають права продовжувати затримання 

кримськотатарських активістів у Сімферополі.

 

 

Україна матиме нормальні відносини зі 

США незалежно від результатів виборів — 

Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

сподівається на "серйозні, нормальні" 

відносини зі США незалежно від результату 

президентських виборів у цій країні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2873816-u-kremli-pidtverdili-so-zastupnik-glavi-ap-kozak-bude-kuratorom-ukrainskogo-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2873816-u-kremli-pidtverdili-so-zastupnik-glavi-ap-kozak-bude-kuratorom-ukrainskogo-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2873816-u-kremli-pidtverdili-so-zastupnik-glavi-ap-kozak-bude-kuratorom-ukrainskogo-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2873816-u-kremli-pidtverdili-so-zastupnik-glavi-ap-kozak-bude-kuratorom-ukrainskogo-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2874261-ukraina-i-es-mozut-nastupnogo-roku-shvaliti-onovlenu-ugodu-pro-zvt-evrokomisar-vargei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2874261-ukraina-i-es-mozut-nastupnogo-roku-shvaliti-onovlenu-ugodu-pro-zvt-evrokomisar-vargei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2874261-ukraina-i-es-mozut-nastupnogo-roku-shvaliti-onovlenu-ugodu-pro-zvt-evrokomisar-vargei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2874261-ukraina-i-es-mozut-nastupnogo-roku-shvaliti-onovlenu-ugodu-pro-zvt-evrokomisar-vargei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874255-kontrolovani-rosieu-sudi-ne-maut-prava-utrimuvati-krimskih-tatar-u-simferopoli-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874255-kontrolovani-rosieu-sudi-ne-maut-prava-utrimuvati-krimskih-tatar-u-simferopoli-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874255-kontrolovani-rosieu-sudi-ne-maut-prava-utrimuvati-krimskih-tatar-u-simferopoli-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874255-kontrolovani-rosieu-sudi-ne-maut-prava-utrimuvati-krimskih-tatar-u-simferopoli-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873895-ukraina-matime-normalni-vidnosini-zi-ssa-nezalezno-vid-rezultativ-viboriv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873895-ukraina-matime-normalni-vidnosini-zi-ssa-nezalezno-vid-rezultativ-viboriv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873895-ukraina-matime-normalni-vidnosini-zi-ssa-nezalezno-vid-rezultativ-viboriv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873895-ukraina-matime-normalni-vidnosini-zi-ssa-nezalezno-vid-rezultativ-viboriv-zelenskij.html


 

Бородянський пропонує утворити робочу 

групу з Білоруссю для спільного проведення 

Олімпіади 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський пропонує утворити робочу 

групу з Білоруссю щодо вивчення можливості 

спільного проведення літніх Олімпійських 

ігор.

 

Зеленський вважає, що Росія готова думати 

над уточненням тексту ―Мінська‖ 

Президент України Володимир Зеленський 

вважає, що Російська Федерація готова 

"думати" над уточненням тексту Мінських 

домовленостей, а припинення війни на Донбасі 

стане перемогою і для самої РФ.

 

БЕЗПЕКА 

 

Зеленський сподівається провести вибори 

на Донбасі восени, але після виведення 

іноземних військ 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що у нього є відчуття можливості 

проведення виборів на Донбасі восени цього 

року одночасно з місцевими виборами у всій 

країні, але не виключає заморожування 

конфлікту.

 

 

В Україні від грипу померли вже 26 осіб 

Від початку епідемічного сезону в Україні 

зареєстрували 26 летальних випадків від 

ускладнень грипу, за минулий тиждень на 

ГРВІ захворіли понад 260 тисяч осіб.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2873869-borodanskij-proponue-utvoriti-robocu-grupu-z-bilorussu-dla-spilnogo-provedenna-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2873869-borodanskij-proponue-utvoriti-robocu-grupu-z-bilorussu-dla-spilnogo-provedenna-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2873869-borodanskij-proponue-utvoriti-robocu-grupu-z-bilorussu-dla-spilnogo-provedenna-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2873869-borodanskij-proponue-utvoriti-robocu-grupu-z-bilorussu-dla-spilnogo-provedenna-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873832-zelenskij-vvazae-so-rosia-gotova-dumati-nad-utocnennam-tekstu-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873832-zelenskij-vvazae-so-rosia-gotova-dumati-nad-utocnennam-tekstu-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873832-zelenskij-vvazae-so-rosia-gotova-dumati-nad-utocnennam-tekstu-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873865-zelenskij-spodivaetsa-provesti-vibori-na-donbasi-voseni-ale-pisla-vivedenna-inozemnih-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873865-zelenskij-spodivaetsa-provesti-vibori-na-donbasi-voseni-ale-pisla-vivedenna-inozemnih-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873865-zelenskij-spodivaetsa-provesti-vibori-na-donbasi-voseni-ale-pisla-vivedenna-inozemnih-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873865-zelenskij-spodivaetsa-provesti-vibori-na-donbasi-voseni-ale-pisla-vivedenna-inozemnih-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874048-v-ukraini-vid-gripu-pomerli-vze-26-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874048-v-ukraini-vid-gripu-pomerli-vze-26-osib.html


 

Розведення військ на Донбасі має виключно 

гуманітарне значення – Загороднюк 

Розведення військ на лінії розмежування на 

Донбасі не зупинить війну, однак воно має 

велике  гуманітарне значення, тому Україна 

погоджується на розведення у наступних трьох 

ділянках.

 

 

Евакуація з Китаю: Скалецька пояснила, 

чому досі не відомі точні цифри 

Скільки осіб реально будуть евакуйовані з 

Китаю, стане зрозумілим після підписання 

ними інформованої згоди про карантин.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський звільнив Лутковську з підгрупи 

ТКГ 

Президент Володимир Зеленський 

уповноважив Геннадія Кузнєцова представляти 

Україну у робочій підгрупі з гуманітарних 

питань Тристоронньої контактної групи 

замість Валерії Лутковської.

 

 

Вітренко пропонує виграні у Стокгольмі 

гроші та ще $7 мільярдів Газпрому 

розділити між українцями 

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз 

України" пропонує витратити на 

енергоефективність кошти, що були отримані 

від Газпрому за рішенням Стокгольмського 

арбітражу, гарантовані надходження від 

транзиту, а також власну премію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2873484-rozvedenna-vijsk-na-donbasi-mae-viklucno-gumanitarne-znacenna-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2873484-rozvedenna-vijsk-na-donbasi-mae-viklucno-gumanitarne-znacenna-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2873484-rozvedenna-vijsk-na-donbasi-mae-viklucno-gumanitarne-znacenna-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2873727-evakuacia-z-kitau-skalecka-poasnila-comu-dosi-ne-vidomi-tocni-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2873727-evakuacia-z-kitau-skalecka-poasnila-comu-dosi-ne-vidomi-tocni-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2873727-evakuacia-z-kitau-skalecka-poasnila-comu-dosi-ne-vidomi-tocni-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874100-zelenskij-zvilniv-lutkovsku-z-pidgrupi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874100-zelenskij-zvilniv-lutkovsku-z-pidgrupi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874100-zelenskij-zvilniv-lutkovsku-z-pidgrupi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2873763-vitrenko-proponue-vigrani-u-stokgolmi-grosi-ta-se-7-milardiv-gazpromu-rozdiliti-miz-ukraincami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2873763-vitrenko-proponue-vigrani-u-stokgolmi-grosi-ta-se-7-milardiv-gazpromu-rozdiliti-miz-ukraincami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2873763-vitrenko-proponue-vigrani-u-stokgolmi-grosi-ta-se-7-milardiv-gazpromu-rozdiliti-miz-ukraincami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2873763-vitrenko-proponue-vigrani-u-stokgolmi-grosi-ta-se-7-milardiv-gazpromu-rozdiliti-miz-ukraincami.html


 

Арахамія вважає, що Єрмак більше уваги 

приділятиме зовнішній політиці 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 

вважає, що новопризначений керівник Офісу 

Президента Андрій Єрмак у своїй роботі 

приділятиме більше уваги питанням 

зовнішньої політики України.

 

 

Бородянський рекомендував кандидатку на 

посаду голови Держетнополітики 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський заявив, що за результатом 

співбесід обрав на посаду голови Державної 

служби з питань свободи совісті та 

етнополітики кандидатуру Олени Богдан і 

рекомендуватиме Кабінету міністрів її 

призначити.

 

 

Ярош розповів, чому пішов із "Правого 

сектора" 

Екснардеп та керівник Української 

добровольчої армії Дмитро Ярош розповів, 

чому пішов із "Правого сектора".

 

 

Загороднюк: Ніякого обов’язкового призову 

з 18 років не буде 

Уряд затвердить нормативний акт, яким буде 

врегульоване питання строкової служби в армії 

юнаків 18-19 років, які отримають можливість 

служити в ЗСУ лише за наявності письмової 

заяви. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873915-arahamia-vvazae-so-ermak-bilse-uvagi-pridilatime-zovnisnij-politici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873915-arahamia-vvazae-so-ermak-bilse-uvagi-pridilatime-zovnisnij-politici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873915-arahamia-vvazae-so-ermak-bilse-uvagi-pridilatime-zovnisnij-politici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873812-borodanskij-rekomenduvav-kandidatku-na-posadu-golovi-derzetnopolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873812-borodanskij-rekomenduvav-kandidatku-na-posadu-golovi-derzetnopolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873812-borodanskij-rekomenduvav-kandidatku-na-posadu-golovi-derzetnopolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873524-aros-rozpoviv-comu-pisov-iz-pravogo-sektora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873524-aros-rozpoviv-comu-pisov-iz-pravogo-sektora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873524-aros-rozpoviv-comu-pisov-iz-pravogo-sektora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2873492-zagorodnuk-niakogo-obovazkovogo-prizovu-z-18-rokiv-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2873492-zagorodnuk-niakogo-obovazkovogo-prizovu-z-18-rokiv-ne-bude.html
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Бородянський не схвалює гастролі артистів 

до Росії, але проти заборон 

Міністр культури, молоді і спорту Володимир 

Бородянський вважає неправильним 

забороняти українським артистам 

гастролювати в Росії.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Коболєв назвав дві умови відкриття ринку 

газу для населення 

Ринок газу для населення може запрацювати, 

якщо виконати дві умови: дозволити 

громадянам змінювати постачальника 

незалежно від наявності боргів і заборонити 

облгазам відключати споживача протягом року 

після переходу.

 

 

Діджиталізація: Кабмін і ЄС підписали нову 

програму на €25 мільйонів 

Кабінет Міністрів України та Європейський 

Союз 11 лютого підписали нову Програму 

підтримки електронного урядування та 

цифрової економіки в Україні на 25 млн євро.

 

 

Добудова Шулявського мосту: влада Києва 

не хоче купувати цех "Більшовика" — 

завищена ціна 

Фонд державного майна України оцінив 

вартість цеху №5 "Першого київського 

машинобудівного заводу" у 700 млн грн, проте 

місто не платитиме завищену ціну.
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В Укравтодорі повідомили, як проходитиме 

анонсоване масштабне будівництво доріг 

Масштабне будівництво та ремонт доріг в 

Україні, заплановане на 2020 рік, 

розпочинатиметься в кілька етапів.

 

 

Ощадбанк припинив шахрайські дії групи 

компаній щодо заставного майна 

Ощадбанк припинив шахрайські дії групи 

компаній Lauffer, що були спрямовані на 

незаконне позбавлення банку права власності 

на нерухоме майно.

 

 

Мексиканські копи пересядуть на 

українські електробайки 

Український стартап Delfast підписав угоду з 

поліцією у мексиканському місті Мехікалі про 

передачу кількох електричних велосипедів 

TopCop для їхнього тестування.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

"Суд" у Криму продовжив арешт шістьом 

фігурантам "другої сімферопольської 

групи" 

У вівторок в окупованому Криму Київський 

районний "суд" м. Сімферополь у ході двох 

своїх засідань продовжив до 15 березня арешт 

відразу шістьом фігурантам "справи Хізб ут-

Тахрір" (друга сімферопольська група).
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Усім звільненим у грудні з полону 

українцям запропонували роботу та житло 

Усі українці, звільнені з полону 29 грудня 2019 

року, отримали пропозиції нової роботи та 

житла.

 

 

Ще одного кримського татарина залишили 

у ростовському СІЗО на місяць 

Октябрський районний суд м. Ростов-на-Дону 

залишив під вартою Ерфана Османова до 15 

березня 2020 року. Це вже сьомий фігурант 

"справи Хізб ут-Тахрір" (друга 

сімферопольська група), якому у вівторок 11 

лютого на місяць продовжили незаконне 

тримання в російському СІЗО.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Онищенко просить політичного притулку у 

Німеччині - DW 

Колишній депутат Верховної Ради України 

Олександр Онищенко просить Німеччину про 

надання політичного притулку.

 

 

У Києві побили ветерана АТО через 

зауваження щодо порушення ПДР 

Колишнього гравця молодіжної збірної по 

хокею і ветерана АТО Миколу Ворошнова 

побили за зауваження про порушення правил 

дорожнього руху.
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Власника парку левів у Криму відпустили 

під домашній арешт 

Підконтрольний Росії верховний суд Криму 

ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу 

для власника зоопарку "Казка" і парку левів 

"Тайган" Олега Зубкова.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Єрмак замість Богдана: що зміниться в 

президентській канцелярії (АНАЛІТИКА) 

Політологи висловились стосовно ключової 

перестановки в ОП, а також спрогнозували 

чого тепер очікувати – в Україні та поза нею

 

 

Мукачівська стрілянина–2 (АНАЛІТИКА) 

Чому гангстерські розбірки в Мукачеві 

спричинили кризу в регіоні та до чого вона 

може призвести?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Перед будівництвом метро на Троєщину 

хочуть об'єднати три станції 

Будівництво метро на Троєщину в Києві 

потрібно починати зі станції метро 

"Вокзальна".
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Співачку Камалію обікрали в Ocean Plaza 

Столична поліція відкрила кримінальне 

провадження за фактом крадіжки мобільного 

телефону у співачки.

 

NASA проводить експеримент з 

чорнобильським грибком на борту МКС 

Американські вчені та дослідники NASA 

проводять експеримент на Міжнародній 

космічній станції, щоб з’ясувати, чи здатен 

чорнобильський грибок захистити від радіації.

 

 

Ефект "цифрового Мауглі": експерт 

пояснила, чим шкодить ранній доступ до 

кіберпростору 

Сучасні діти починають долучатися до 

кіберпростору вже в 4-місячному віці. 

 

 

Київський артоб’єкт ―Маяк‖ потрапив у 

світовий ТОП 

Артоб’єкт “Маяк”, відкритий на площі 

інноваційного парку UNIT.City минулого 

жовтня, отримав премію LIT Lighting Design 

Awards у номінації Light Art Project, 

потрапивши у список кращих світлотехнічних 

проєктів світу.
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Що "бісить" українців у традиційних 

сервісах таксі ОПИТУВАННЯ 

В Україні традиційними сервісами таксі 

задоволені лише половина клієнтів.

 

 

Cosmolot, Favorit і Parimatch: суд заблокував 

60 сайтів казино та букмекерських контор 

Печерський районний суд Києва прийняв 

рішення заблокувати доступ до 60 сайтів, серед 

яких є сайти ЗМІ, онлайн-казино та 

букмекерських контор.

 

Морський шторм розмиває дорогу під 

Феодосією ВІДЕО 

У селищі Приморськепід Феодосією вирує 

шторм. Хвилі розмивають дорогу.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2873793-so-bisit-ukrainciv-u-tradicijnih-servisah-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2873793-so-bisit-ukrainciv-u-tradicijnih-servisah-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2873793-so-bisit-ukrainciv-u-tradicijnih-servisah-taksi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874188-cosmolot-favorit-i-parimatch-sud-zablokuvav-60-sajtiv-kazino-ta-bukmekerskih-kontor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874188-cosmolot-favorit-i-parimatch-sud-zablokuvav-60-sajtiv-kazino-ta-bukmekerskih-kontor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874188-cosmolot-favorit-i-parimatch-sud-zablokuvav-60-sajtiv-kazino-ta-bukmekerskih-kontor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874197-morskij-storm-rozmivae-dorogu-pid-feodosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874197-morskij-storm-rozmivae-dorogu-pid-feodosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874197-morskij-storm-rozmivae-dorogu-pid-feodosieu.html

