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ТОП 

 

Інтерв'ю Суркова варто тиражувати на 

Заході для розуміння політики РФ щодо 

України — Клімкін 

Смс-інтерв'ю колишнього помічника 

президента РФ Владислава Суркова слід 

тиражувати якнайширше, особливо на Заході, 

оскільки в ньому цинічно і прямолінійно 

викладено те, що Росія робить в Україні.

 

 

Зеленський підтвердив, що зустрічався з 

Тігіпком (ВІДЕО)  

Президент України Володимир Зеленський 

повідомив, що зустрічався з колишнім 

віцепрем'єром Сергієм Тігіпком.
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Зеленський запровадив День спротиву 

окупації Криму 

Президент Володимир Зеленський 

запроваджує День спротиву окупації 

Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь, який щороку відзначатиметься 26 

лютого.

 

 

Під Офісом Президента чоловік вчинив 

спробу самоспалення (ВІДЕО) 

У Києві 26 лютого на вулиці Банковій, під 

Офісом Президента, чоловік підпалив себе. 

Полум'я загасили, але він встиг отримати 

серйозні опіки.

 

Аж 14 тонн "паленої" горілки утилізували в 

Україні (ФОТО) 

У м. Винники Львівської області відбулася 

наймасштабніша в історії України публічна 

утилізація незаконно виготовлених 

алкогольних напоїв.

 

 

Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі 

бійця 

На Донбасі загинув ще один житель Шостки 

1992 року народження.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в суді ООН доводить, що Росія веде 

політику культурного знищення кримських 

татар - МЗС 

Україна у Міжнародному суді ООН 

намагається довести, що Російська Федерація 

провадить в окупованому Криму політику 

культурного знищення етнічних українців і 

кримських татар.

 

 

Україна виконала більшість вимог для 

нової програми з МВФ - Нацбанк 

Більшість вимог Міжнародного валютного 

фонду для укладання нової програми Україна 

виконала, а робота над ще не виконаними 

попередніми кроками вже добігає кінця.

 

МВС посилює співпрацю з Американською 

торговельною палатою 

Міністерство внутрішніх справ України 

посилює співпрацю з Американською 

торговельною палатою, зокрема у частині 

захисту інтелектуальної власності інвесторів та 

протидії шахрайству.

 

 

Разумков зустрівся зі спікером естонського 

парламенту 

Спікер естонського парламенту (Рійгікогу) 

Хенн Пиллуаас провів зустріч із Головою ВР 

Дмитром Разумковим, під час якої висловився 

за посилення дружньої співпраці двох країн та 

підтвердив необхідність поновлення 

територіальної цілісності України.
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Аваков прокоментував заяви "відставного 

шовініста" Суркова про Україну 

Україна живе незалежно від уявлення про неї 

колишнього помічника президента РФ 

Владислава Суркова.

 

 

Наступне засідання Тристоронньої 

контактної групи відбудеться 11 березня 

Тристороння контактна група з урегулювання 

ситуації на Донбасі багато часу приділила 

питанню про додаткові ділянки розведення сил 

і засобів, проте воно потребує доопрацювання.

КОРОНАВІРУС 

 

25 запитань про коронавірус 

У Міністерстві охорони здоров’я зібрали 

найпопулярніші питання про новий 

коронавірус і підготували відповіді

 

 

Тести не виявили коронавірусу в 

евакуйованих українців – МОЗ 

У евакуйованих з Китаю українців та 

іноземних громадян не виявили коронавірусу 

Covid-19.
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Коронавірус COVID-19: він такий перший в 

історії чи ні? (АНАЛІТИКА) 

Наразі однозначної відповіді на це запитання 

немає. Але зараза уже показала людям стільки 

«фокусів», що його постановка є цілком 

слушною

 

Не йти до лікаря, а подзвонити: МОЗ 

затвердило правила меддопомоги при 

коронавірусі 

МОЗ затвердив новий стандарт меддопомоги 

при коронавірусі та змінив алгоритм 

температурного скринінгу на пунктах 

пропуску на державному кордоні.

 

 

 

 

Українець з Уханя звернувся до Зеленського 

і МЗС з проханням допомогти йому 

евакуюватися (АВІДЕО) 

Українець Слава, який не зміг евакуюватися з 

Уханя 20 лютого через підвищену 

температуру, звернувся до президента 

Володимира Зеленського, міністра 

закордонних справ Вадима Пристайка та 

посольства України з проханням допомогти 

 

 

Тест-системи на коронавірус першими 

отримають три області України 

Тест-системи на виявлення Covid-19 

насамперед отримають Львівська, Чернівецька 

та Закарпатська області.
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РНБО назвала вікову категорію, найбільш 

невразливу до коронавірусу 

(ІНФОГРАФІКА) 

Головний ситуаційний центр при Раді 

нацбезпеки і оборони, який у цілодобовому 

режимі здійснює моніторинг ситуації щодо 

поширення коронавірусу COVID-2019 у світі, 

визначив, що найменші ризики …

 

 

Коронавірус, стоп: температуру 

перевіряють у восьми українських 

аеропортах 

У восьми українських аеропортах перевіряють 

температуру тіла для уникнення потрапляння 

коронавірусу на територію України.

 

УКРАЇНА 

 

Гончарук не обговорював із Зеленським 

своє звільнення 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук не писав 

заяву на звільнення з посади і не обговорював 

своє звільнення з Президентом Володимиром 

Зеленським та можливе призначення на посаду 

колишнього віцепрем'єра Сергія Тігіпка.

 

Бородянський оприлюднив зарплати 

керівництва МКМС за січень 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський оприлюднив розмір зарплат 

керівництва міністерства за січень.
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Ляшко розповів, чим займатиметься як 

головний санітарний лікар 

Головний державний санітарний лікар 

встановлюватиме карантин на території країни, 

прийматиме рішення про обмеження 

навчальних та розважальних заходів у випадку 

занесення на територію країни небезпечних 

інфекцій.

 

 

Кабмін з 1 липня запрацює по-новому — 

змінив регламент 

Кабінет міністрів на засіданні у середу погодив 

зміну внутрішнього регламенту роботи, 

відповідно до яких фокусуватиметься на 

стратегічних середньострокових та 

довгострокових цілях. По-новому Кабмін 

запрацює з 1 липня 2020 року.

 

 

У Мінветеранів назвали три напрямки 

стратегії реінтеграції Криму 

Міністр у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України Оксана Коляда 

вважає основними напрямками стратегії 

реінтеграції Криму освіту, культуру і правду.

 

 

В Оржеля обурилися зарплатою керівника 

Укргідроенерго - більша, ніж у Трампа 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

не підтримує виплати у розмірі $647,8 тис 

керівнику ПрАТ «Укргідроенерго» у минулому 

році.
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Уряд визначився, хто очолить 

Держагентство з туризму 

Кабінет міністрів визначив переможницею 

конкурсу на посаду голови Державного 

агентства розвитку туризму Мар'яну Олеськів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна вводить 50% мита на імпорт 

сталевої продукції з Росії 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 

(МКМТ) вирішила ввести на п'ять років 

антидемпінгове мито у розмірі 50,09% на 

імпорт в Україну з Росії сталевих дротів, тросів 

та канатів.

 

 

Запоріжсталь на третину зменшила 

відрахування до державного бюджету 

ПАТ «Запоріжсталь» за 2019 рік перерахувало 

до державного бюджету України 2,5 млрд грн, 

що на 33% менше, ніж за 2018 рік.

 

 

Укроборонпром хоче, щоб йому списали 4,4 

мільярда ―безнадійного боргу― 

Під час робочої зустрічі керівництва РНБО та 

Укроборонпрому сторони домовилися про 

системну співпрацю з аналізу тенденцій на 

світовому ринку озброєння та можливостей 

для збуту продукції українського ОПК за 

кордоном.
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З 1 квітня платежі через систему Нацбанку 

будуть доступні у режимі 23/7 

Міжбанківські платежі через систему 

електронних платежів Національного банку 

(СЕП) будуть доступні у режимі 23/7 з 1 квітня 

2020 року.

 

 

Уряд пропонує доплачувати понад 500 

гривень за більш пізній вихід на пенсію 

Кабінет міністрів пропонує встановити 

доплати окремим категоріям пенсіонерів за 

більш пізній вихід на пенсію.

 

 

Дешева курятина: споживачі радіють, 

експортери - ―чухають потилиці‖ 

(АНАЛІТИКА) 

Одна з причин зниження внутрішніх цін на 

м’ясо курей і яйця - обмеження постачань до 

ЄС, КНР і низки інших країн через випадок 

пташиного грипу

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна цьогоріч очікує рішення ЄСПЛ 

щодо розгляду ―кримської справи‖ 

Київ очікує отримати цього року рішення 

Європейського суду з прав людини щодо 

прийнятності позову «Україна проти Росії» про 

порушення прав людини в анексованому 

Криму. 
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"Суд" у Криму залишив під вартою 

фігурантів ―другої сімферопольської групи‖ 

У четвер в окупованому Криму так званий суд 

у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга 

сімферопольська група) відхилив апеляційну 

скаргу на подовження арешту Рустему 

Шейхалієву, Тофіку Абдулгазієву, Меджиту 

Абдурахманову, Владлену Абдулкадирову.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа ексмера Ірпеня уже в суді 

Прокуратура направила до суду 

обвинувальний акт стосовно колишнього мера 

міста Ірпінь, що у Київській області.

 

 

Нацкомісія попереджає про шахраїв з 

неіснуючого "Українського народного 

банку" 

Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку (НКЦПФР) попереджає про 

діяльність неіснуючого "Українського 

народного банку", який називає себе 

"інвестиційним проєктом" та пропонує 

інвестувати в акції.

 

 

Слідство розсекречує понад 500 матеріалів у 

справі Шеремета 

У справі вбивства Павла Шеремета триває 

процес розсекречення матеріалів понад 500 

негласних слідчих (розшукових) дій, 

інформують представники групи слідчих, які 

здійснюють досудове розслідування.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Списки 3 тисяч осіб, які готові воювати в 

Криму, я передав Джемілєву в лютому 2014 

року - Ахтем Чийгоз, колишній 

політв'язень, заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу (ІНТЕРВ'Ю) 

Шість років тому, 26 лютого 2014 року, під стінами 
Верховної Ради АР Крим пройшов багатотисячний 
мітинг, значення якого ще оцінять у новітній історії 
України.

 

 

Сурков ніхто, звати його ніяк і нічого нам 

невідомого він не сказав (АНАЛІТИКА) 

Інтерв’ю п. Суркова, екс-куратора 

«укрпитання» в Кремлі, звісно, було помічене 

в Україні. Але чи варто так перейматися через 

цей словесний потік?

 

 

Будапештський меморандум. ―Нікчемний‖ 

чи все ж впливовий (АНАЛІТИКА) 

Мова не лише про гарантії безпеки України, а 

й про сам режим нерозповсюдження ядерної 

зброї

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Музичні відкриття 2019 року. Інфографіка 

Щороку в українському шоу-бізнесі 

з’являються десятки нових імен, які 

підкорюють аудиторію своїми хітами. Вони 

беруть участь у відборі на Євробачення й 

гучно заявляють про себе на українській сцені.
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Facebook заборонив рекламу з обіцянками 

вилікувати від коронавірусу 

Соцмережа Facebook посилила свої правила 

щодо реклами, згідно з якими 

заборонятиметься розміщувати оголошення з 

обіцянками вилікувати від коронавірусу 

(COVID-19).

  

 

"Новий канал" оскаржує внесення 

російської ведучої Варнави до "чорного 

списку" 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження у справі за позовом ТОВ 

«Новий канал» до Служби безпеки України та 

Міністерства культури, молоді та спорту 

України щодо внесення російської ведучої 

Катерини Варнави до переліку осіб, які 

створюють загрозу нацбезпеці.

 

У школах вивчатимуть предмет "Захист 

України" 

Відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений 

предмет “Захист України” замість “Захисту 

Вітчизни”.

 

 

Укрпошта знову відправляє посилки до 

Китаю після двох тижнів перерви 

Із 26 лютого, після 2 тижнів перерви, АТ 

"Укрпошта" відновило приймання всіх видів 

експортних відправлень до Китаю.
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На Berlinale фільм "Земля блакитна, ніби 

апельсин" зібрав аншлаг (ФОТО, ВІДЕО) 

На Берлінському міжнародному кінофестивалі 

в рамках програми Generation 14plus Berlinalе 

відбулася європейська прем’єра стрічки 

української кінорежисерки Ірини Цілик "Земля 

блакитна, ніби апельсин". 

 

 

На платформі ДІЯ презентували новий курс 

―Смартфон для батьків‖ 

Міністерство цифрової трансформації України 

презентувало новий курс на освітній платформі 

Дія. Цифрова освіта. 

 

Студенти на лінії зіткнення 

отримуватимуть соціальну стипендію 

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 

26 лютого погодив нарахування соціальної 

стипендії студентам на лінії зіткнення.

 

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