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ТОП 

 

Україна не погодиться визнати винним у 

збитті літака МАУ "якогось солдата" - 

Пристайко 

Україна вимагає від іранської сторони 

розкриття всіх обставин збиття українського 

літака в небі Тегерана і не погодиться визнати 

винним у цій трагедії лише якогось рядового 

військового.

 

 

МЗС висловило протест Росії через 

затримання українських рибалок 

У понеділок, 17 лютого, до Міністерства 

закордонних справ України викликали 

тимчасового повіреного у справах РФ та 

висловили протест у зв’язку із затриманням 

російською стороною чотирьох українських 

рибалок в Азовському морі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877851-ukraina-ne-pogoditsa-viznati-vinnim-u-zbitti-litaka-mau-akogos-soldata-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877851-ukraina-ne-pogoditsa-viznati-vinnim-u-zbitti-litaka-mau-akogos-soldata-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877851-ukraina-ne-pogoditsa-viznati-vinnim-u-zbitti-litaka-mau-akogos-soldata-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877851-ukraina-ne-pogoditsa-viznati-vinnim-u-zbitti-litaka-mau-akogos-soldata-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878273-mzs-vislovilo-protest-rosii-cerez-zatrimanna-ukrainskih-ribalok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878273-mzs-vislovilo-protest-rosii-cerez-zatrimanna-ukrainskih-ribalok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878273-mzs-vislovilo-protest-rosii-cerez-zatrimanna-ukrainskih-ribalok.html


 

Україні в найближчі 5-10 років потрібні $50 

мільярдів інвестицій – Милованов (ВІДЕО) 

Зношеність основних засобів виробництва в 

Україні становить у середньому 60%, тоді як у 

наших сусідів — 35%, тому аби виправити цю 

ситуацію, Україні треба залучити протягом 5-

10 років близько 50 млрд дол.

 

 

СБУ заблокувала мережу "ботоферм", що 

працювала через російські сервіси (ФОТО) 

Служба безпеки України заблокувала у різних 

регіонах країни діяльність розгалуженої 

мережі "ботоферм", обладнання яких 

підтримувалося через російські онлайн-

сервіси.

 

 

Підсумки Мюнхенської конференції з 

безпеки: Сильні роблять усе, що хочуть? 

АНАЛІТИКА 

Помпео, Макрон та люди з добрими намірами, 

проте зі згубними ідеями. У Мюнхені завершилася 

безпекова конференція, MSС. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Домовленості з Росією: Пристайко нагадав 

Земану про вигнання Януковича 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко заочно порадив президенту Чехії 

Милошу Земану, відомому своїми 

проросійськими поглядами, утримуватися від 

укладення таємних угод з Росією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2877729-ukraini-v-najblizci-510-rokiv-potribni-50-milardiv-investicij-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2877729-ukraini-v-najblizci-510-rokiv-potribni-50-milardiv-investicij-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2877729-ukraini-v-najblizci-510-rokiv-potribni-50-milardiv-investicij-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2877744-sbu-zablokuvala-merezu-botoferm-so-pracuvala-cerez-rosijski-servisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2877744-sbu-zablokuvala-merezu-botoferm-so-pracuvala-cerez-rosijski-servisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2877744-sbu-zablokuvala-merezu-botoferm-so-pracuvala-cerez-rosijski-servisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878066-pidsumki-munhenskoi-konferencii-z-bezpeki-silni-roblat-use-so-hocut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878066-pidsumki-munhenskoi-konferencii-z-bezpeki-silni-roblat-use-so-hocut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878066-pidsumki-munhenskoi-konferencii-z-bezpeki-silni-roblat-use-so-hocut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878066-pidsumki-munhenskoi-konferencii-z-bezpeki-silni-roblat-use-so-hocut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878287-domovlenosti-z-rosieu-pristajko-nagadav-zemanu-pro-vignanna-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878287-domovlenosti-z-rosieu-pristajko-nagadav-zemanu-pro-vignanna-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878287-domovlenosti-z-rosieu-pristajko-nagadav-zemanu-pro-vignanna-anukovica.html


 

Міжурядова українсько-чеська комісія 

збереться на засідання 10 березня у Києві 

Чергове, 9-те засідання Українсько-чеської 

змішаної комісії з економічного, промислового 

та науково-технічного співробітництва, 

відбудеться 10-11 березня в Києві.

 

 

"Євросолідарність" обурена наміром ОПЗЖ 

їхати на парад 9 травня до Москви 

У партії "Європейська солідарність" 

наполягають, що Президент Володимир 

Зеленський має повідомити суспільству, чи 

збирається він їхати на парад у Москві 9 

травня, а також вимагають публічної реакції 

влади на відповідну пропозицію депутатів від 

фракції "ОПЗЖ".

 

 

Прокуратура Нідерландів не вважає 

проблемою ротацію українських прокурорів 

у справі МН17 

Нідерландська прокуратура не вважає 

проблемою звільнення українських 

прокурорів, які брали участь в розслідуванні 

справи MH17.

 

 

США не призначатимуть спецпредставника 

з питань Донбасу - Гербст 

Посол США в Україні у 2003-2006 роках, 

почесний президент Українсько-

американського університету Конкордія Джон 

Гербст сумнівається, що США призначатимуть 

свого спецпредставника з питань Донбасу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878092-mizuradova-ukrainskoceska-komisia-zberetsa-na-zasidanna-10-berezna-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878092-mizuradova-ukrainskoceska-komisia-zberetsa-na-zasidanna-10-berezna-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878092-mizuradova-ukrainskoceska-komisia-zberetsa-na-zasidanna-10-berezna-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878054-evrosolidarnist-oburena-namirom-opzz-ihati-na-parad-9-travna-do-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878054-evrosolidarnist-oburena-namirom-opzz-ihati-na-parad-9-travna-do-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878054-evrosolidarnist-oburena-namirom-opzz-ihati-na-parad-9-travna-do-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878112-prokuratura-niderlandiv-ne-vvazae-problemou-rotaciu-ukrainskih-prokuroriv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878112-prokuratura-niderlandiv-ne-vvazae-problemou-rotaciu-ukrainskih-prokuroriv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878112-prokuratura-niderlandiv-ne-vvazae-problemou-rotaciu-ukrainskih-prokuroriv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878112-prokuratura-niderlandiv-ne-vvazae-problemou-rotaciu-ukrainskih-prokuroriv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878278-ssa-ne-priznacatimut-specpredstavnika-z-pitan-donbasu-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878278-ssa-ne-priznacatimut-specpredstavnika-z-pitan-donbasu-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878278-ssa-ne-priznacatimut-specpredstavnika-z-pitan-donbasu-gerbst.html


 

Осередок Об’єднання українок Бельгії в 

Антверпені обрав нове керівництво 

В осередку Об’єднання українок Бельгії (ОУБ) 

в Антверпені обрали нове керівництво.

 

БЕЗПЕКА 

 

З Китаю евакуюють лише тих українців, які 

не мають жодних симптомів - МОЗ 

Українські громадяни, які перебувають в 

китайському місті Ухань, де запроваджено 

суворий карантин через спалах коронавірусу, 

прибудуть на Батьківщину у четвер, 20 лютого.

 

 

Під Станицею знайшли заряд РПГ, який 

має на озброєнні лише армія Росії 

На Луганщині задокументували черговий факт 

постачання Росією озброєння підконтрольним 

їй незаконним збройним формуванням на 

окупованій території Донбасу.

 

УКРАЇНА 

 

КВУ оцінив ризики впливу Росії на місцеві 

вибори в Україні 

У Комітеті виборців України прогнозують, що 

ризики впливу РФ на місцеві вибори в Україні 

у 2020 році будуть більшими у порівнянні з 

президентськими та парламентськими 

виборами минулого року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2878072-oseredok-obednanna-ukrainok-belgii-v-antverpeni-obrav-nove-kerivnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2878072-oseredok-obednanna-ukrainok-belgii-v-antverpeni-obrav-nove-kerivnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2878072-oseredok-obednanna-ukrainok-belgii-v-antverpeni-obrav-nove-kerivnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878058-z-kitau-evakuuut-lise-tih-ukrainciv-aki-ne-maut-zodnih-simptomiv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878058-z-kitau-evakuuut-lise-tih-ukrainciv-aki-ne-maut-zodnih-simptomiv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878058-z-kitau-evakuuut-lise-tih-ukrainciv-aki-ne-maut-zodnih-simptomiv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878114-pid-staniceu-znajsli-zarad-rpg-akij-mae-na-ozbroenni-lise-armia-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878114-pid-staniceu-znajsli-zarad-rpg-akij-mae-na-ozbroenni-lise-armia-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878114-pid-staniceu-znajsli-zarad-rpg-akij-mae-na-ozbroenni-lise-armia-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878027-kvu-ociniv-riziki-vplivu-rosii-na-miscevi-vibori-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878027-kvu-ociniv-riziki-vplivu-rosii-na-miscevi-vibori-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878027-kvu-ociniv-riziki-vplivu-rosii-na-miscevi-vibori-v-ukraini.html


 

"Слуга народу" пропонує посилити 

відповідальність за наклеп на військових 

Депутатська фракція партії "Слуга народу" 

закликає посилити відповідальність за образи 

та наклеп на адресу військовослужбовців.

 

 

Сивохо анонсував запуск Нацплатформи 

примирення та єдності 

В Україні 19 лютого стартує Національна 

платформа примирення і єдності, покликана 

розпочати продуктивний і мирний діалог по 

обидві сторони розмежування на Донбасі.

 

 

Оприлюднили звіт уряду (повний документ) 

Звіт про хід і результати виконання Програми 

діяльності Кабінету міністрів України у 2019 

році оприлюднено на сайті Верховної Ради. 

 

 

Сергій Левчук очолить Державне агентство 

спорту 

Президент Української федерації карате Сергій 

Левчук очолить Державне агентство спорту.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877808-sluga-narodu-proponue-posiliti-vidpovidalnist-za-naklep-na-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877808-sluga-narodu-proponue-posiliti-vidpovidalnist-za-naklep-na-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877808-sluga-narodu-proponue-posiliti-vidpovidalnist-za-naklep-na-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2877706-sivoho-anonsuvav-zapusk-nacplatformi-primirenna-ta-ednosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2877706-sivoho-anonsuvav-zapusk-nacplatformi-primirenna-ta-ednosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2877706-sivoho-anonsuvav-zapusk-nacplatformi-primirenna-ta-ednosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877968-zvit-uradu-zavivsa-na-sajti-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877968-zvit-uradu-zavivsa-na-sajti-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2877926-sergij-levcuk-ocolit-derzavne-agentstvo-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2877926-sergij-levcuk-ocolit-derzavne-agentstvo-sportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2877926-sergij-levcuk-ocolit-derzavne-agentstvo-sportu.html


 

Зеленський знову виграв би президентські 

вибори з 38,4% голосів – Socis 

(ДОСЛІДЖЕННЯ) 

Якби вибори Президента України відбулися 

найближчої неділі, то найбільше голосів 

набрав би чинний глава держави Володимир 

Зеленський (38,4%), на другому місці - 

експрезидент Петро Порошенко (9,6%).

ЕКОНОМІКА 

 

У тіні перебуває майже чверть економіки 

України — дослідження E&Y 

(ІНФОГРАФІКА) 

Майже четверту частину від офіційного ВВП 

України, або 846 млрд гривень, становлять 

тіньові операції.

 

 

Коболєв провів консультації з інвесторами 

щодо виходу Нафтогазу на IPO 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" 

Андрій Коболєв провів консультації з 

інвестбанками та потенційними інвесторами 

щодо перспектив виходу Нафтогазу на 

первинне публічне розміщення акцій (IPO) і 

отримав позитивний відгук.

 

 

Нафтогаз представив нову стратегію 

видобутку газу "Тризуб" 

В Україні напрацьовано нову стратегію з 

видобутку газу "Тризуб", яка може забезпечити 

значний прорив у цьому сегменті видобутку 

вуглеводнів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878143-zelenskij-znovu-vigrav-bi-prezidentski-vibori-z-384-golosiv-socis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878143-zelenskij-znovu-vigrav-bi-prezidentski-vibori-z-384-golosiv-socis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878143-zelenskij-znovu-vigrav-bi-prezidentski-vibori-z-384-golosiv-socis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878143-zelenskij-znovu-vigrav-bi-prezidentski-vibori-z-384-golosiv-socis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878152-u-tini-perebuvae-majze-cvert-ekonomiki-ukraini-doslidzenna-ey.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878152-u-tini-perebuvae-majze-cvert-ekonomiki-ukraini-doslidzenna-ey.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878152-u-tini-perebuvae-majze-cvert-ekonomiki-ukraini-doslidzenna-ey.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878152-u-tini-perebuvae-majze-cvert-ekonomiki-ukraini-doslidzenna-ey.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878298-kobolev-proviv-konsultacii-z-investorami-sodo-vihodu-naftogazu-na-ipo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878298-kobolev-proviv-konsultacii-z-investorami-sodo-vihodu-naftogazu-na-ipo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878298-kobolev-proviv-konsultacii-z-investorami-sodo-vihodu-naftogazu-na-ipo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878194-naftogaz-predstaviv-novu-strategiu-vidobutku-gazu-trizub.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878194-naftogaz-predstaviv-novu-strategiu-vidobutku-gazu-trizub.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878194-naftogaz-predstaviv-novu-strategiu-vidobutku-gazu-trizub.html


 

У Нафтогазі відзвітували про виконання 

програми з видобутку газу 20/20 

У НАК "Нафтогаз України" переконані, що 

урядова програми з видобутку газу 20/20 

недовиконана не лише в частині видобутку, а й 

у частині енергоефективності.

 

 

Кому оплачувати профтехосвіту офіціантів і 

гранувальників алмазів? Місту, області, 

державі? 

Які "підводні камені" можуть завадити 

успішній реалізації пілотного проєкту 

Міносвіти

 

 

Ще 11 банків планують долучитися до 

програми "Доступні кредити 5-7-9%" 

Рада Фонду розвитку підприємництва розгляне 

заявки від 11 банків, які можуть долучитися до 

державної програми "Доступні кредити 5-7-9".

 

 

Дніпровський завод «Новіс» освоїв 

виробництво пакетів, що розкладаються за 

90 днів 

Дніпровський завод компанії «Новіс» розробив 

і сертифікував за міжнародними стандартами 

пакети, які розкладаються за 90 днів.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878099-u-naftogazi-vidzvituvali-pro-vikonanna-programi-z-vidobutku-gazu-2020.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В Україні з 2020 року дітей не 

прийматимуть у дитячі будинки - 

Мінсоцполітики 

В Україні з 2020 року дітей не 

влаштовуватимуть до будинків дитини, а 

будуть направляти до патронатної або 

прийомної сім’ї чи сімейного будинку дитини.

 

 

Стало відоме ім'я кримчанина, 

арештованого ФСБ за участь у 

"кримськотатарському батальйоні" 

Затриманим в окупованому Криму 

співробітниками ФСБ кримчанином, 

підозрюваним в участі у батальйоні імені 

Челебіджихана, виявився 55-річний Наріман 

Межмедінов.

 

 

Правозахисники заявляють про 

дискримінацію в Україні кримських 

пенсіонерів і абітурієнтів 

Для переселенців із Криму існує окремий 

порядок виплати пенсій, а кримські діти не 

можуть вчитися на підконтрольних Україні 

територіях там, де вони хочуть.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

В Україні бракує суддів: вишикувалися 

черги зі справ 

Чому це сталось? Зміни до Закону про 

судоустрій мали вирішити проблему. 

Натомість, у реальному житті, вади закону не 

дають можливості розблокувати процес добору 

суддів
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У Києві напали на офіс через законопроєкт, 

який пропонує з 10 років торгувати 

нирками, робити аборти, чи змінювати 

стать – депутатка (ФОТО) 

В Києві зловмисники здійснили напад на офіс 

благодійної організації "100% життя", яка 

опікується лікуванням людей з ВІЛ/СНІД.

 

 

Про затриманих ФСБ українських рибалок 

розповіли деталі, наймолодшому - 19 років 

Народний депутат України Павло Мельник 

оприлюднив точні дані рибалок, яких 

затримали російські прикордонники, 

наймолодшому з них — 19 років.

 

 

Голова Чернівецької облради, якого 

звинувачують у хабарі, оскаржив заставу в 

10 мільйонів 

Голова Чернівецької обласної ради Іван 

Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 

тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів 

хабара, подав апеляцію на рішення Вищого 

антикорупційного суду про заставу в 10 

мільйонів гривень.

 

 

Фейки, боти, тролі: ―український‖ менеджер 

Facebook назвала головні проблеми 

Дезінформація, на яку українці часто 

скаржаться, зокрема, у Facebook, є однією з 

проблем, які потребують системних рішень на 

змін.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2878218-u-kievi-napali-na-ofis-deputatka-kaze-cerez-zakonoproekt-pro-likuvanna-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2878218-u-kievi-napali-na-ofis-deputatka-kaze-cerez-zakonoproekt-pro-likuvanna-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2878218-u-kievi-napali-na-ofis-deputatka-kaze-cerez-zakonoproekt-pro-likuvanna-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2878218-u-kievi-napali-na-ofis-deputatka-kaze-cerez-zakonoproekt-pro-likuvanna-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2878218-u-kievi-napali-na-ofis-deputatka-kaze-cerez-zakonoproekt-pro-likuvanna-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2877675-pro-zatrimanih-fsb-ukrainskih-ribalok-rozpovili-detali-najmolodsomu-19-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2877675-pro-zatrimanih-fsb-ukrainskih-ribalok-rozpovili-detali-najmolodsomu-19-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2877675-pro-zatrimanih-fsb-ukrainskih-ribalok-rozpovili-detali-najmolodsomu-19-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878097-golova-cerniveckoi-oblradi-akogo-zvinuvacuut-u-habari-oskarziv-zastavu-v-10-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878097-golova-cerniveckoi-oblradi-akogo-zvinuvacuut-u-habari-oskarziv-zastavu-v-10-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878097-golova-cerniveckoi-oblradi-akogo-zvinuvacuut-u-habari-oskarziv-zastavu-v-10-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878097-golova-cerniveckoi-oblradi-akogo-zvinuvacuut-u-habari-oskarziv-zastavu-v-10-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2877983-fejki-boti-troli-ukrainskij-menedzer-facebook-nazvala-golovni-problemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2877983-fejki-boti-troli-ukrainskij-menedzer-facebook-nazvala-golovni-problemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2877983-fejki-boti-troli-ukrainskij-menedzer-facebook-nazvala-golovni-problemi.html


 

Зайцева та Дронов досі не виплатили 

компенсації сім’ям загиблих та потерпілим 

у ДТП 

Досі не виконано рішення суду про стягнення з 

Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, 

засуджених у справі про ДТП у Харкові, у якій 

загинули шестеро людей і ще шестеро 

отримали травми, грошей на виплату 

компенсації сім’ям загиблих та потерпілим.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Вода у Крим: як Україні зберегти і гуманні 

принципи, і свої права АНАЛІТИКА 

Воду в Крим можемо дати лише на 

українських умовах, а якщо Росія їх не прийме 

– то нехай за все й відповідає

 

 

Що не так із якістю шкільних підручників в 

Україні і як це змінити? АНАЛІТИКА 

Логічні, фактологічні чи механічні помилки є й 

були чи не в усіх підручниках. Може, час 

переглянути не лише їхнє наповнення, але і 

роль?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Е-квиток у Києві запустять 1 квітня — 

"економні" поради 

У Києві з 1 квітня цього року в метро та на 

п’яти видах наземного громадського 

транспорту для оплати проїзду діятиме єдиний 

електронний квиток.
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Активісти вимагають не пускати в Україну 

ще одного російського актора 

У Харкові активісти звернулися до 

правоохоронців із проханням заборонити в’їзд 

в Україну російському актору Михайлу 

Поліцеймако.

 

 

Учасника національного відбору 

Євробачення-2020 запідозрили у плагіаті — 

ЗМІ 

Співака David Axelrod, який потрапив до 

фіналу Національного відбору Євробачення-

2020, запідозрили у плагіаті пісні.

 

 

Беленюк розповів, як впорався в дитинстві з 

проявом расизму 

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської 

боротьби, срібний призер Олімпійських ігор і 

народний депутат України Жан Беленюк 

розповів про випадок расизму, який трапився з 

ним у дитинстві.

 

 

МОУ: Вітання в армії "Слава Україні!" — 

"Героям слава!" не скасовували 

Втрата чинності закону "Про Стройовий статут 

ЗСУ" жодним чином не скасує військове 

вітання "Слава Україні!" — "Героям слава!", 

яке буде закріплено у відомчому документі.
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Авіакомпанія Windrose з квітня 

виконуватиме рейси між шістьма 

українськими містами 

Українська авіакомпанія Windrose з квітня 

2020 року почне здійснювати регулярні рейси 

між Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, 

Одесою та Миколаєвом.

 

 

Maruv повернули частину викрадених з 

авто речей (ФОТО, ВІДЕО) 

Столичні поліцейські повернули співачці 

частину речей, які невідомий викрав із її 

автомобіля 11 лютого.

 

 

"Тунель кохання" потрапив до списку 

найромантичніших місць світу 

Daily Mail склала список з десяти маловідомих 

місць, пов'язаних із коханням, по всьому світу. 

Першим у рейтингу зазначено "Тунель 

кохання", розташований у селищі Клевань на 

Рівненщині.

 

 

В Олександрівській лікарні вперше 

імплантували механічне серце 

В Олександрівській клінічній лікарні Києва 

столичні кардіохірурги провели операцію з 

імплантації механічного серця (LVAD).
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