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ТОП 

 

ATR звернувся за підтримкою до 

Європарламенту та Єврокомісії (ВІДЕО) 

Колектив кримськотатарського ATR написав 

звернення до Європарламенту та Єврокомісії з 

проханням про підтримку мовлення 

телеканалу, який опинився на межі закриття у 

зв'язку з блокуванням держфінансування і 

відсутністю підтримки з боку влади.

 

 

Консульство України в Мілані призупиняє 

прийом громадян та видачу документів 

Генеральне консульство України в Мілані, за 

погодженням з МЗС України, з 25 лютого 

призупиняє прийом громадян та видачу 

документів.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2883294-atr-zvernuvsa-za-pidtrimkou-do-evroparlamentu-ta-evrokomisii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2883294-atr-zvernuvsa-za-pidtrimkou-do-evroparlamentu-ta-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883272-konsulstvo-ukraini-v-milani-prizupinae-prijom-gromadan-ta-vidacu-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883272-konsulstvo-ukraini-v-milani-prizupinae-prijom-gromadan-ta-vidacu-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883272-konsulstvo-ukraini-v-milani-prizupinae-prijom-gromadan-ta-vidacu-dokumentiv.html


 

Cуд підтвердив поновлення Насірова в ДФС 

і прийняв його відмову від позовних вимог 

Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив 

рішення суду першої інстанції про поновлення 

Романа Насірова на посаді голови Державної 

фіскальної служби; водночас іншою ухвалою 

суд прийняв відмову Насірова від позовних 

вимог щодо поновлення на посаді.

 

Atlantic Council у статтю заперечив 

"терористичну" природу "Азову" 

Відомий дослідник ультраправих та 

неонацистських рухів Антон Шеховцов 

опублікував статтю в одному з провідних 

американських аналітичних центрів Atlantic 

Council з фаховим поясненням, чому …

 

 

―Слуга народу‖ і Зеленський отримали б 

найбільше голосів на виборах 

ІНФОГРАФІКА 

Якби найближчим часом відбувалися вибори 

до Верховної Ради, найбільшу підтримку 

виборців отримала б партія "Слуга народу" 

(36%), на президентських же виборах 

найбільше голосів отримав би чинний глава 

держави Володимир Зеленський (40%). 

 

МОЗ готове до ще однієї евакуації українців 

із Китаю 

Міністерство охорони здоров'я готове до ще 

однієї евакуації громадян з Китаю.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2882851-cud-pidtverdiv-ponovlenna-nasirova-na-posadi-golovi-dfs.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883282-atlantic-council-opublikuvav-stattu-iz-zaperecennam-teroristicnoi-prirodi-azovu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883282-atlantic-council-opublikuvav-stattu-iz-zaperecennam-teroristicnoi-prirodi-azovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883173-sluga-narodu-i-zelenskij-otrimali-b-najbilse-golosiv-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883173-sluga-narodu-i-zelenskij-otrimali-b-najbilse-golosiv-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883173-sluga-narodu-i-zelenskij-otrimali-b-najbilse-golosiv-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883173-sluga-narodu-i-zelenskij-otrimali-b-najbilse-golosiv-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883208-moz-gotove-do-se-odniei-evakuacii-ukrainciv-iz-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883208-moz-gotove-do-se-odniei-evakuacii-ukrainciv-iz-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883208-moz-gotove-do-se-odniei-evakuacii-ukrainciv-iz-kitau.html


 

В Україні завтра вводять в обіг оновлені 200 

гривень 

Національний банк вводить в обіг з 25 лютого 

2020 року оновлену банкноту номіналом 200 

гривень.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС запросило посла Сербії через 

"російський Крим" на ярмарку в Белграді 

МЗС України 24 лютого запросило посла 

Сербії в Україні Ацу Йовановича через 

розміщення на російському стенді на 

Міжнародному туристичному ярмарку в 

Белграді назви і символіки так званої 

"Республіки Крим".

 

"Український тиждень" відбудеться у 

Європарламенті на початку березня 

У перший тиждень весни у Європарламенті 

відбудуться заходи так званого "Українського 

тижня" за участю провідних європейських 

політиків та представників євроінституцій, 

уряду України, дипломатичної, наукової 

спільноти, громадянського суспільства тощо.

  

 

Розширений безвіз із Аргентиною для 

українців почне діяти з 14 березня – МЗС 

Розширений до 90 днів впродовж пів року 

строк безвізового перебування в Аргентині для 

громадян України почне діяти з 14 березня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882699-v-ukraini-vvodat-v-obig-onovleni-200-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882699-v-ukraini-vvodat-v-obig-onovleni-200-griven.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2883149-mzs-zaprosilo-posla-serbii-cerez-rosijskij-krim-na-armarku-v-belgradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2883149-mzs-zaprosilo-posla-serbii-cerez-rosijskij-krim-na-armarku-v-belgradi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883285-ukrainskij-tizden-vidbudetsa-u-evroparlamenti-na-pocatku-berezna.html
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Україна і Туреччина розширюють 

регулярне повітряне сполучення 

Україна і Туреччина розширюють регулярне 

повітряне сполучення між країнами.

 

Генконсульство РФ у Торонто пікетували з 

вимогою припинити окупацію Криму 

Поблизу будівлі Генерального консульства 

Росії у Торонто пройшов мітинг з вимогами 

припинити незаконну окупацію Криму та 

вторгнення до України.

 

БЕЗПЕКА 

 

Скалецька у Нових Санжарах відвідала 

евакуйованих із Китаю ФОТО, ВІДЕО 

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька 

сьогодні вперше зустрілася і поспілкувалася з 

громадянами, евакуйованими з Китаю до 

Нових Санжар.

 

Для українців запускають онлайн-курс з 

екстреної допомоги при важких ГРВІ 

На платформі дистанційний курсів Центру 

громадського здоров’я розпочалося навчання із 

надання екстреної допомоги під час важких 

гострих респіраторних вірусних інфекцій 

(ГРВІ). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882910-ukraina-i-tureccina-rozsiruut-regularne-povitrane-spolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882910-ukraina-i-tureccina-rozsiruut-regularne-povitrane-spolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882910-ukraina-i-tureccina-rozsiruut-regularne-povitrane-spolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2882644-genkonsulstvo-rf-u-toronto-piketuvali-z-vimogou-pripiniti-okupaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2882644-genkonsulstvo-rf-u-toronto-piketuvali-z-vimogou-pripiniti-okupaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2882644-genkonsulstvo-rf-u-toronto-piketuvali-z-vimogou-pripiniti-okupaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2883035-skalecka-u-novih-sanzarah-vidvidala-evakujovanih-iz-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2883035-skalecka-u-novih-sanzarah-vidvidala-evakujovanih-iz-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2883035-skalecka-u-novih-sanzarah-vidvidala-evakujovanih-iz-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883072-dla-ukrainciv-zapuskaut-onlajnkurs-z-ekstrenoi-dopomogi-pri-vazkih-grvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883072-dla-ukrainciv-zapuskaut-onlajnkurs-z-ekstrenoi-dopomogi-pri-vazkih-grvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883072-dla-ukrainciv-zapuskaut-onlajnkurs-z-ekstrenoi-dopomogi-pri-vazkih-grvi.html


 

У Миколаєві ―червоний‖ рівень небезпеки 

через вітер до 38 м/с 

У Миколаєві в найближчі години очікують 

подальшого погіршення погодних умов і 

зростання сили вітру до 38 метрів за секунду.

 

УКРАЇНА 

 

Гончарук: Треба, мабуть, наркотиками чи 

зброєю торгувати, щоб виплачувати іпотеку 

Уряд розглядає можливості створення умов 

для того, щоб здешевити відсотки по іпотеці, 

яку надають українські банки.

 

 

Під ДБР вимагали відставки Венедіктової 

ФОТО 

Під Державним бюро розслідування пройшов 

мітинг, учасники якого вимагають відставки 

очільниці ДБР Ірини Венедіктової.

 

 

У "Слузі народу" відповіли на закид КВУ 

про ―живі‖ осередки 

У партії "Слуга народу" відреагували на 

інформацію Комітету виборців України про те, 

що політсила не має жодного місцевого 

осередку зі статусом юридичної особи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2883019-u-mikolaevi-cervonij-riven-nebezpeki-cerez-viter-do-38-ms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2883019-u-mikolaevi-cervonij-riven-nebezpeki-cerez-viter-do-38-ms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2883019-u-mikolaevi-cervonij-riven-nebezpeki-cerez-viter-do-38-ms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882725-goncaruk-treba-narkotikami-ci-zbroeu-torguvati-sob-viplacuvati-ipoteku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882725-goncaruk-treba-narkotikami-ci-zbroeu-torguvati-sob-viplacuvati-ipoteku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882725-goncaruk-treba-narkotikami-ci-zbroeu-torguvati-sob-viplacuvati-ipoteku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883302-pid-dbr-vimagali-vidstavki-venediktovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883302-pid-dbr-vimagali-vidstavki-venediktovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883302-pid-dbr-vimagali-vidstavki-venediktovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883006-u-sluzi-narodu-vidpovili-na-zakid-kvu-pro-zivi-oseredki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883006-u-sluzi-narodu-vidpovili-na-zakid-kvu-pro-zivi-oseredki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883006-u-sluzi-narodu-vidpovili-na-zakid-kvu-pro-zivi-oseredki.html


 

Президенту довіряють 51,5% українців - 

Центр Разумкова 

Президенту України довіряють 51,5% 

громадян, не довіряють - 41%.

 

 

Очільник Держгеонадр назвав пріоритети у 

роботі служби 

Державна служба геології та надр зосередиться 

на трьох напрямках роботи: подолання 

корупції та відновлення довіри, ефективне 

використання надр, пропозиція об'єктів для 

інвестування.

  

 

Як українці оцінюють дії влади - дані 

Центру Разумкова (ДОСЛІДЖЕННЯ) 

Понад 40% українців вважають, що нова влада 

намагається покращити ситуацію в країні, але 

їй це поки що переважно не вдається зробити.

ЕКОНОМІКА 

 

Молдові економічно вигідно купувати газ в 

Європі й отримувати його з України - 

Макогон 

Зниження ціни на природний газ в Європі 

робить цей ресурс більш економічно вигідним 

для Молдови, ніж російський газ, а 

транспортувати його можна з України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883080-prezidentu-doviraut-515-ukrainciv-centr-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883080-prezidentu-doviraut-515-ukrainciv-centr-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883080-prezidentu-doviraut-515-ukrainciv-centr-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2883046-ocilnik-derzgeonadr-nazvav-prioriteti-u-roboti-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2883046-ocilnik-derzgeonadr-nazvav-prioriteti-u-roboti-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2883046-ocilnik-derzgeonadr-nazvav-prioriteti-u-roboti-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883124-ak-ukrainci-ocinuut-dii-vladi-dani-centru-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883124-ak-ukrainci-ocinuut-dii-vladi-dani-centru-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883124-ak-ukrainci-ocinuut-dii-vladi-dani-centru-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2883106-moldovi-ekonomicno-vigidno-kupuvati-gaz-v-evropi-j-otrimuvati-jogo-z-ukraini-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2883106-moldovi-ekonomicno-vigidno-kupuvati-gaz-v-evropi-j-otrimuvati-jogo-z-ukraini-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2883106-moldovi-ekonomicno-vigidno-kupuvati-gaz-v-evropi-j-otrimuvati-jogo-z-ukraini-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2883106-moldovi-ekonomicno-vigidno-kupuvati-gaz-v-evropi-j-otrimuvati-jogo-z-ukraini-makogon.html


 

Світовий банк надав звіт щодо 

вдосконалення управління портами 

України 

Експерти Світового банку на запит 

Міністерства інфраструктури завершили 

роботу та презентували звіт за результатами 

дослідження перспектив вдосконалення 

управління портовою галуззю України.

 

Процес видачі дозвільних документів на 

будівництво відтепер буде публічним 

Державна архітектурно-будівельна інспекція 

України (ДАБІ) почне транслювати онлайн 

засідання дозвільної комісії, яка видає 

документи на будівництво. 

 

 

Укроборонпром погасив зарплатні борги на 

восьми з 43 підприємств 

рівництву ДК "Укроборонпром" вдалося 

погасити заборгованість із зарплати на восьми 

із 43 проблемних підприємств-учасників 

Концерну.

 

 

В Україні у квітні запустять електронний 

кабінет надрокористувача 

Електронний кабінет надрокористувача 

запрацює у квітні, сервіс запускатимуть у два 

етапи.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2883196-svitovij-banku-nadav-zvit-sodo-vdoskonalenna-upravlinna-portami-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2883196-svitovij-banku-nadav-zvit-sodo-vdoskonalenna-upravlinna-portami-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882951-proces-vidaci-dozvilnih-dokumentiv-na-budivnictvo-vidteper-bude-publicnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882951-proces-vidaci-dozvilnih-dokumentiv-na-budivnictvo-vidteper-bude-publicnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882951-proces-vidaci-dozvilnih-dokumentiv-na-budivnictvo-vidteper-bude-publicnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2882998-ukroboronprom-pogasiv-zarplatni-borgi-na-vosmi-z-43-pidpriemstv.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Етапованих у невідомому напрямку 

кримських татар ―знайшли‖ у СІЗО Уфи 

Засуджені за першою сімферопольською 

―справою Хізб ут-Тахрір‖ брати Узеїр і Теймур 

Абдуллаєви перебувають в СІЗО №1 УФСІН 

Росії у Республіці Башкортостан в місті Уфа.

 

 

Кримського журналіста Семену у Києві 

забезпечили тимчасовим житлом — 

Денісова 

Кримського журналіста Миколу Семену, який 

переїхав на материкову частину України, 

забезпечили тимчасовим житлом. 

 

Українки за кордоном реалізують проєкт 

про жінок, що втратили чоловіків у війні на 

Донбасі 

Українки за кордоном реалізовують проєкт 

«Соло надірваних струн» - історій жінок, 

чоловіки яких загинули під час війни на 

Донбасі.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Адвокати Порошенка оскаржили його 

примусовий привід на допит у ДБР 

Команда адвокатів п'ятого президента України, 

лідера партії "Європейська солідарність" Петра 

Порошенка вважає рішення про його 

примусовий привід на допит у Державне бюро 

розслідувань, ухвалене Печерським судом 

Києва, політичним.
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―Справа рюкзаків‖: Холодницький пояснив 

зв’язок між сином Авакова і виробником 

Голова Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Назар Холодницький спростовує 

вплив міністра внутрішніх справ Арсена 

Авакова на закриття "справи рюкзаків", в 

якому фігурував його син.

 

 

Посадовці СБУ постануть перед судом через 

800 тисяч "відкату" 

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування 

відносно посадових осіб СБУ, яких 

підозрюють у вимаганні та одержанні 800 

тисяч гривен "відкату".

 

 

Вбивство Гандзюк: захист Левіна 

оскаржить рішення про екстрадицію 

Адвокати Олексія Левіна — підозрюваного в 

організації вбивства радниці міського голови 

Херсона Катерини Гандзюк — 

оскаржуватимуть рішення про його 

екстрадицію з Болгарії в Україну.

 

 

Вбивство Шеремета: обвинувачення 

вважають обгрунтованим 16% українців 

ОПИТУВАННЯ 

Обвинувачення на адресу підозрюваних у 

вбивстві журналіста Павла Шеремета 

вважають обґрунтованими 16% українців, у 

17% опитаних обґрунтованість цих 

обвинувачень викликає сумніви, а 19% 

вважають їх необґрунтованими.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чумний бунт: удар і одночасно – поштовх. 

«Коронавірусний» - так само 

Сором на увесь світ, що його отримала 

Україна, внаслідок заворушень у Нових 

Санжарах – це урок для усього українського 

суспільства

 

 

СЕC по-українськи. 2017-ий - позбулися. 

2020-ий - і знову ―здрастуйте‖? 

В РНБО пропонують повернути 

санепідемстанції, обмеживши їх вплив на 

бізнес. Але більшість експертів проти 

відродження радянського рудимента

 

 

Поїзд "Київ-Москва": якщо вже їхати до 

країни-агресора, то за всі гроші 

АНАЛІТИКА 

Чим пояснюється першість залізничного 

сполучення з Москвою у рейтингу 

прибутковості пасажирських перевезень в 

Україні

 

 

Правда гола, але не вся. Кіно дня 

Той кінематографічний випадок, коли 

глядачеві пропонують стерильну картину світу
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Масниця 2020: де і як відсвяткувати. 

Інфографіка 

З 24 лютого, і цілий тиждень, до 1 березня 

українці святкуватимуть Масницю. Дата 

Масниці прив’язана до Великодня, який у 

цьому році святкуватимуть 19 квітня.

 

 

SkyUp поки не скасовує рейси в Італію 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines поки 

не скасовує свої рейси в Італію, де зафіксовано 

5 смертей від коронавірусу. 

 

Кого шукають і скільки готові платити 

роботодавці — дані служби зайнятості 

Майже половина безробітніх в Україні - це 

люди з вищою освітою, а найчастіше 

роботодавці шукають робітників у переробну 

галузь та торгівлю.

 

У Києві на всіх станціях метро розмістять 

дефібрилятори 

Дефібрилятори будуть встановлені цього року 

на всіх 52 станціях метро у Києві.
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На кібертурнірі з Dota 2 перемогла 

європейська команда Nigma 

У Києві на ВДНГ вісім команд на турнірі 

WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon 

позмагались за $300 тисяч. 

 

 

―Ше.Пісня‖ відкрила голосування за 

найкращу композицію на слова Шевченка 

Всеукраїнський конкурс пісень на слова Тараса 

Шевченка ―Ше.Пісня‖ вже п’ятий рік збирає 

заявки учасників з усієї України, а журі та 

глядачі обиратимуть найкращі авторські 

композиції.

 

 

Зеленський нагородив Чапкіса орденом 

Президент Володимир Зеленський нагородив 

українського хореографа, народного артиста 

України Григорія Чапкіса орденом князя 

Ярослава Мудрого.

 

 

Сніг біля української станції в Антарктиді 

став малиновим ФОТО 

Сніг біля української антарктичної станції 

"Академік Вернадський" забарвився у 

милиновий колір завдяки мікроскопічним 

сніговим водоростям.
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