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ТОП 

 

Донбас та інвестиції: Єрмак назвав 

пріоритети на новій посаді 

Новопризначений керівник ОП Андрій Єрмак 

заявив, що не залишить напрямки, якими 

опікувався на посаді помічника Президента 

України Володимира Зеленського.

 

 

Україна у Мінську передала уточнений 

список на звільнення 

Ураїна у гуманітарній підгрупі 

Тристороннього контактної групи щодо 

врегулювання ситуації на Донбасі передала 

уточнений список осіб, яких прагне визволити.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874545-donbas-ta-investicii-ermak-nazvav-prioriteti-na-novij-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874545-donbas-ta-investicii-ermak-nazvav-prioriteti-na-novij-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874545-donbas-ta-investicii-ermak-nazvav-prioriteti-na-novij-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875059-ukraina-u-minsku-peredala-utocnenij-spisok-na-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875059-ukraina-u-minsku-peredala-utocnenij-spisok-na-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875059-ukraina-u-minsku-peredala-utocnenij-spisok-na-zvilnenna.html


 

Вже відомо, хто очолив пресслужбу нового 

глави Офісу президента 

Прессекретаркою новообраного глави Офісу 

президента Андрія Єрмака стала колишня 

шеф-редакторка видання L’Officiel Online, 

засновниця нетворкінг-платформи Charitum та 

інтернет-журналу Vector Даша Зарівна.

 

 

Арахамія каже, що його слова про воду для 

Криму вирвали з контексту 

Голова фракції “Слуга народу” Давид 

Арахамія приніс вибачення перед тими, кого 

образили його слова про воду в анексований 

Крим в обмін на поступки з боку президента 

РФ щодо Донбасу і наголосив, що це 

висловлювання було вирвано з контексту.

 

―Тарифна комісія‖ пояснила, навіщо 

розділили платіжки 

Плату на обслуговування мереж виокремили з 

платіжки на газ, а також розділили на 

рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб 

знизити навантаження на споживача.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Пристайко обговорив з єврокомісаром 

інтеграцію України з ЄС (ФОТО) 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

зустрівся з Комісаром ЄС з питань сусідства та 

розширення Олівером Варгеї.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874342-vze-vidomo-hto-ocoliv-pressluzbu-novogo-glavi-ofisu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874342-vze-vidomo-hto-ocoliv-pressluzbu-novogo-glavi-ofisu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874342-vze-vidomo-hto-ocoliv-pressluzbu-novogo-glavi-ofisu-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874997-arahamia-kaze-so-jogo-slova-pro-vodu-dla-krimu-virvali-z-kontekstu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874997-arahamia-kaze-so-jogo-slova-pro-vodu-dla-krimu-virvali-z-kontekstu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874997-arahamia-kaze-so-jogo-slova-pro-vodu-dla-krimu-virvali-z-kontekstu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875108-tarifna-komisia-poasnila-naviso-rozdilili-platizki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875108-tarifna-komisia-poasnila-naviso-rozdilili-platizki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875108-tarifna-komisia-poasnila-naviso-rozdilili-platizki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875132-pristajko-obgovoriv-z-evrokomisarom-integraciu-ukraini-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875132-pristajko-obgovoriv-z-evrokomisarom-integraciu-ukraini-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875132-pristajko-obgovoriv-z-evrokomisarom-integraciu-ukraini-z-es.html


 

Україна і Туреччина можуть провести 

спільні військові навчання 

Міністр оборони України Андрій Загороднюк 

провів першу офіційну зустріч з міністром 

національної оборони Турецької Республіки 

Хулусі Акаром і відзначив активізацію 

оборонного співробітництва між двома 

країнами.

 

 

Посольство США подякувало Богдану і 

сподівається на міцне партнерство з 

Єрмаком 

Посольство США в Україні подякувало 

колишньому керівнику Офісу Президента 

Андрію Богдану за співпрацю і сподівається на 

міцне партнерство у реформуванні з його 

наступником Андрієм Єрмаком.

 

 

Засідання Спільної міжурядової українсько-

угорської комісії відбудеться 26 березня — 

Кулеба 

Наступне засідання Спільної міжурядової 

українсько-угорської комісії з питань 

економічного співробітництва відбудеться 26 

березня в Будапешті після семирічної перерви.

 

 

Естонія виділить €400 тисяч на проєкти 

співробітництва з Україною 

Міністерство закордонних справ Естонії 

приймає заявки на реалізацію проєктів 

співробітництва з Україною, Грузією, 

Афганістаном, Молдовою і Білоруссю на 

загальну суму 1,22 млн євро.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2875097-ukraina-i-tureccina-mozut-provesti-spilni-vijskovi-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2875097-ukraina-i-tureccina-mozut-provesti-spilni-vijskovi-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2875097-ukraina-i-tureccina-mozut-provesti-spilni-vijskovi-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875115-posolstvo-ssa-podakuvalo-bogdanu-i-spodivaetsa-na-micne-partnerstvo-z-ermakom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875115-posolstvo-ssa-podakuvalo-bogdanu-i-spodivaetsa-na-micne-partnerstvo-z-ermakom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875115-posolstvo-ssa-podakuvalo-bogdanu-i-spodivaetsa-na-micne-partnerstvo-z-ermakom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875115-posolstvo-ssa-podakuvalo-bogdanu-i-spodivaetsa-na-micne-partnerstvo-z-ermakom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875029-zasidanna-spilnoi-mizuradovoi-ukrainskougorskoi-komisii-vidbudetsa-26-berezna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875029-zasidanna-spilnoi-mizuradovoi-ukrainskougorskoi-komisii-vidbudetsa-26-berezna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875029-zasidanna-spilnoi-mizuradovoi-ukrainskougorskoi-komisii-vidbudetsa-26-berezna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875029-zasidanna-spilnoi-mizuradovoi-ukrainskougorskoi-komisii-vidbudetsa-26-berezna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874827-estonia-vidilit-400-tisac-na-proekti-spivrobitnictva-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874827-estonia-vidilit-400-tisac-na-proekti-spivrobitnictva-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874827-estonia-vidilit-400-tisac-na-proekti-spivrobitnictva-z-ukrainou.html


 

Мюнхенська конференція з безпеки: фонд 

Пінчука та YES проведуть 4-й Український 

ланч 

Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська 

європейська стратегія (YES) 15 лютого 

проведуть 4-й Український ланч у Мюнхені на 

тему "Україна, що рухається вперед", 

організований з нагоди Мюнхенської 

конференції з безпеки.

 

 

Уряд затвердив безвіз із Маршалловими 

островами 

Уряд на засіданні у середу схвалив постанову 

про затвердження Угоди між Кабінетом 

міністрів України та урядом Республіки 

Маршаллові острови про взаємне скасування 

візових вимог.

 

 

Голова СУР обговорив освітні проблеми 

українців з представниками урядових 

відомств Румунії 

Освітні проблеми української меншини та 

проєкти Союзу українців Румунії (СУР) були 

обговорені під час зустрічі голови СУР 

Миколи Мирослава Петрецького з 

представниками урядових відомств Румунії.

 

 

Заступник глави МЗС Кислиця провів 

зустріч з делегацією Атлантичної ради 

Заступник міністра закордонних справ України 

Сергій Кислиця провів зустріч з делегацією 

представників неурядової організації 

"Атлантична рада" (США).

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874898-munhenska-konferencia-z-bezpeki-fond-pincuka-ta-yes-provedut-4j-ukrainskij-lanc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874898-munhenska-konferencia-z-bezpeki-fond-pincuka-ta-yes-provedut-4j-ukrainskij-lanc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874898-munhenska-konferencia-z-bezpeki-fond-pincuka-ta-yes-provedut-4j-ukrainskij-lanc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874898-munhenska-konferencia-z-bezpeki-fond-pincuka-ta-yes-provedut-4j-ukrainskij-lanc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2874685-urad-zatverdiv-bezviz-iz-marsallovimi-ostrovami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2874685-urad-zatverdiv-bezviz-iz-marsallovimi-ostrovami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2874685-urad-zatverdiv-bezviz-iz-marsallovimi-ostrovami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2874812-golova-sur-obgovoriv-osvitni-problemi-ukrainciv-z-predstavnikami-uradovih-vidomstv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2874812-golova-sur-obgovoriv-osvitni-problemi-ukrainciv-z-predstavnikami-uradovih-vidomstv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2874812-golova-sur-obgovoriv-osvitni-problemi-ukrainciv-z-predstavnikami-uradovih-vidomstv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2874812-golova-sur-obgovoriv-osvitni-problemi-ukrainciv-z-predstavnikami-uradovih-vidomstv-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875015-zastupnik-glavi-mzs-kislica-proviv-zustric-z-delegacieu-atlanticnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875015-zastupnik-glavi-mzs-kislica-proviv-zustric-z-delegacieu-atlanticnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875015-zastupnik-glavi-mzs-kislica-proviv-zustric-z-delegacieu-atlanticnoi-radi.html


БЕЗПЕКА 

 

У Мінську практично погодили ділянку 

розведення біля Гнутового 

На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої 

контактної групи щодо врегулювання ситуації 

на Сході України практично досягнуто 

домовленості щодо розведення сил на 

запропонованій Україною ділянці в районі 

Гнутового.

 

Стан заражених коронавірусом українців на 

Diamond Princess задовільний — МЗС 

Стан двох українців, які інфікувалися новим 

коронавірусом на круїзному лайнері Diamond 

Princess, задовільний, з ними підтримується 

зв'язок.

 

 

В Україні визначили медзаклади для 

потенційних хворих з коронавірусом — 

МОЗ 

По всій Україні визначені госпітальні бази для 

потенційних хворих, інфікованих 

коронавірусом COVID -19.

 

 

Прем’єр пояснив, чому затримується 

евакуація українців із Уханя 

Затримка евакуації українців із м.Уханя 

(Китай) пов’язана з мінімізацією ризиків 

проникнення коронавірусу Covid-19 в Україну.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2875063-u-minsku-prakticno-pogodili-dilanku-rozvedenna-bila-gnutovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2875063-u-minsku-prakticno-pogodili-dilanku-rozvedenna-bila-gnutovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2875063-u-minsku-prakticno-pogodili-dilanku-rozvedenna-bila-gnutovogo.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874457-stan-zarazenih-koronavirusom-ukrainciv-na-diamond-princess-zadovilnij-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874457-stan-zarazenih-koronavirusom-ukrainciv-na-diamond-princess-zadovilnij-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874699-v-ukraini-viznacili-medzakladi-dla-potencijnih-hvorih-z-koronavirusom-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874699-v-ukraini-viznacili-medzakladi-dla-potencijnih-hvorih-z-koronavirusom-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874699-v-ukraini-viznacili-medzakladi-dla-potencijnih-hvorih-z-koronavirusom-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874699-v-ukraini-viznacili-medzakladi-dla-potencijnih-hvorih-z-koronavirusom-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874870-goncaruk-poasniv-comu-zatrimuetsa-evakuacia-ukrainciv-iz-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874870-goncaruk-poasniv-comu-zatrimuetsa-evakuacia-ukrainciv-iz-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2874870-goncaruk-poasniv-comu-zatrimuetsa-evakuacia-ukrainciv-iz-uhana.html


 

УКРАЇНА 

 

Планів проводити кадрові ротації в ОП 

немає - Єрмак 

Новий керівник Офісу Президента Андрій 

Єрмак наразі не має наміру проводити кадрові 

ротації.

 

 

Умеров пояснив, чому договір з Росією про 

воду для Криму - це пастка 

Заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Ільмі Умеров 

вважає, що фракції "Слуга народу" треба 

шукати не компроміси з Росією, а можливості 

для посилення санкцій проти країни-агресора. 

 

На Донбасі планують створити економічний 

хаб 

В Офісі Президента України під головуванням 

радника Глави держави Олега Устенка 

відбулася чергова зустріч експертної групи 

щодо вирішення економічних проблем 

Донбасу.

 

 

В Україні створили Агентство з управління 

держборгом 

Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив 

рішення про утворення Агентства з управління 

державним боргом України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874564-planiv-provoditi-kadrovi-rotacii-v-op-nemae-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874564-planiv-provoditi-kadrovi-rotacii-v-op-nemae-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2874564-planiv-provoditi-kadrovi-rotacii-v-op-nemae-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874801-umerov-poasniv-comu-dogovir-z-rosieu-pro-vodu-dla-krimu-ce-pastka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874801-umerov-poasniv-comu-dogovir-z-rosieu-pro-vodu-dla-krimu-ce-pastka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874801-umerov-poasniv-comu-dogovir-z-rosieu-pro-vodu-dla-krimu-ce-pastka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875068-na-donbasi-planuut-stvoriti-ekonomicnij-hab.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875068-na-donbasi-planuut-stvoriti-ekonomicnij-hab.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875068-na-donbasi-planuut-stvoriti-ekonomicnij-hab.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2874609-v-ukraini-stvorili-agentstvo-z-upravlinna-derzborgom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2874609-v-ukraini-stvorili-agentstvo-z-upravlinna-derzborgom.html


 

Новий керівник ОПЗ просить зменшити 

йому зарплату в 10 разів ДОКУМЕНТ 

Виконувач обов'язків голови правління ПАТ 

"Одеський припортовий завод" Микола 

Синиця звернувся до Фонду державного майна 

і Наглядової ради підприємства з проханням - 

зменшити йому в 10 разів заробітну плату з 

урахуванням фінансового стану заводу.

 

Народні депутати під ДБР провели флешмоб 

на підтримку Федини 

Народні депутати з фракції «Європейська 

Солідарність» під час акції біля будівлі 

Державного бюро розслідувань оголосили 

своєрідний флешмоб, повторивши слова, через 

які порушене кримінальне провадження проти 

парламентарія Софії Федини.

 

 

Трагедія літака МАУ: в Україні заснували 

благодійний фонд 

В Україні заснували благодійний фонд 

"Безпечне небо" для підтримки сімей загиблих 

українців на борту авіалайнера "Боїнг 737" 

авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 

рейсу PS-752, збитого зенітними ракетами в 

небі над Тегераном 8 січня 2020 року та 

вшанування пам'яті жертв цієї катастрофи.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У лютому платіжка буде найнижчою за всю 

зиму — Гончарук 

За лютий 2020 року суми у платіжках за газ і 

тепло будуть найнижчими за всю зиму.
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У "тарифній комісії" планують облік газу в 

енергетичних одиницях не раніше осені 

Перехід на облік газу в енергетичних одиницях 

можливий не раніше осені, а можливо - через 

рік.

 

 

Попри розмови про утиски бізнесу, 

кількість ФОПів в Україні зростає 

АНАЛІТИКА 

Торік в Україні з’явилося 20 тисяч нових 

бізнес-структур. У 2020-му їх розвиток 

стимулюватимуть через дешеві кредити і 

пільги для стартапів

 

 

В Україні готуються до переходу на 

стимулююче регулювання для обленерго 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, готує нормативну базу 

для переходу на стимулююче регулювання для 

обленерго.

 

 

Мінфін продав держоблігацій на 9,2 

мільярда 

Міністерство фінансів України на аукціоні з 

розміщення облігацій внутрішньої державної 

позики (ОВДП) 11 лютого залучило до 

державного бюджету 9,2 млрд грн.
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В Україні відкривають реєстри органічних 

продуктів 

Кабінет міністрів на засіданні у середу схвалив 

рішення, яким відкриває реєстри органічної 

продукції.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна має видати паспорти понад 5 

тисячам дітей-сиріт із Криму - Денісова 

У тимчасово окупованому Криму залишилося 

більше 5 тисяч українських дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, і 

необхідно подбати, щоб вони отримали 

українське громадянство.

 

 

У Росії винесли вже 29 вироків кримчанам, 

які не хотіли служити в армії - Денісова 

Наразі вже оголошено 29 вироків щодо 

українців, які відмовились служити в збройних 

силах Російської Федерації. 

 

Польські депутати написали листа 

українським політв’язням Кремля (ВІДЕО) 

Депутати польського парламенту підписали 

листа підтримки українським політв’язням, які 

перебувають в російських буцегарнях.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

САП перевіряє інформацію про наявність в 

Онищенка російського паспорта 

Інформація щодо наявності російського 

паспорта в колишнього народного депутата 

України Олександра Онищенка перевіряється. 

 

ДБР вручило підозру Федині 

Народний депутат від "Європейської 

солідарності" Софія Федина отримала 

повідомлення про підозру в Державному бюро 

розслідувань.

 

 

Вимагання $400 тисяч: САП просить 

арешту для голови Чернівецької облради 

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури просять Вищий антикорупційний 

суд обрати голові Чернівецької обласної ради 

Іванові Мунтяну, якого підозрюють у 

вимаганні 400 тисяч доларів хабара, в якості 

запобіжного заходу арешт на 60 діб із правом 

внесення застави у 15 мільйонів гривень.

 

 

Будівництво метро на Виноградар: СБУ 

розкрила деталі шахрайської схеми ФОТО 

Служба безпеки України викрила механізм 

заволодіння бюджетними коштами, 

виділеними на будівництво Сирецько-

Печерської лінії метрополітену.
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Вбивство Шеремета: поліція спростовує 

заяви захисту Дугарь ІНФОГРАФІКА 

Нацполіція спростовує заяви адвокатів Яни 

Дугарь, які свідчать про її непричетність до 

вбивства журналіста Павла Шеремета.

 

Микитась має носити "браслет" іще два 

місяці - Антикорупційний суд 

Вищий антикорупційний суд продовжив 

термін дії запобіжного заходу експрезидентові 

державної корпорації "Укрбуд" Максиму 

Микитасю ще на 2 місяці. 

 

Депутат Київоблради Соболєв заявляє про 

підготовку на нього нового замаху 

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, 

під час замаху на якого в грудні загинув його 

трирічний син, заявив, що на нього і його сім'ю 

готують новий замах. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Перший раз Єрмака: враження експертів 

від брифінгу нового керманича ОПУ 

(АНАЛІТИКА) 

Сказане не можна не підтримати, хоча й не 

варто забувати, що такі ж правильні слова 

виголошувалися в цьому приміщенні різними 

людьми, тобто, прозвучали далеко не вперше
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Я не хочу, щоб з одного боку був маршал 

Жуков з крильцями, а з другого – Бандера з 

крильцями - Антон Дробович, директор 

Інституту нацпам’яті (ІНТЕРВ'Ю) 

За цим призначенням громадянське суспільство та 
журналісти стежили дуже уважно. Оцінки призначеного 
Антона Дробовича були майже полярні: від стриманого 
песимізму до повного схвалення його кандидатури. 

 

"Дешевий" Коболєв переміг "дорогого" 

Міллера. То не треба віддячити? 

АНАЛІТИКА 

Високі премії керівництва Нафтогазу знову 

усім "муляють". Людям важко усвідомити, що 

інколи здоровий глузд та конкретний результат 

важливіші за гроші

 

 

Як і для чого Кремль намагається стерти з 

пам’яті українців Революцію Гідності 

АНАЛІТИКА 

Для переоцінки подій 2013-14 років в 

інформпросторі розгортається 

пропагандистська спецоперація, покликана 

боляче бити по почуттях небайдужих українців

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українські телеканали в січні майже не 

згадували анексований Крим 

Українські телевізійні канали протягом січня 

майже не висвітлювали події, пов'язані з 

анексованим Росією Кримом.
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Укрпошта пояснила ситуацію з посилками з 

Китаю 

АТ "Укрпошта" попереджає про можливе 

збільшення термінів транзиту поштової 

кореспонденції та посилок між Україною і 

Китаєм через значне скорочення рейсів 

більшістю авіакомпаній. 

 

 

―Молочка‖ у шкільному меню: Зеленська 

каже, що останнє слово за медиками 

Остаточне рішення щодо доповнення 

шкільного меню молочними та 

кисломолочними продуктами прийматимуть 

педіатри, дієтологи та Міністерство охорони 

здоров’я.

 

 

Джамала вагітна другою дитиною ФОТО 

Переможниця Євробачення-2016 українська 

співачка Джамала чекає на другу дитину.

 

 

Додаток "ДІЯ": експерт радить прив'язати 

SIM-карту до паспорта 

Користь та своєчасність запуску такого 

мобільного додатку як "Держава в смартфоні" 

("ДІЯ") є безперечною. Проте, наскільки 

захищений такий додаток, може показати лише 

його практична експлуатація.
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