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ТОП 

 

В Україні зріс відсоток незадоволених 

роботою влади 

Оцінка дій Президента України, Кабінету 

міністрів та Верховної Ради у порівнянні з 

груднем в лютому погіршилася.

 

 

Окупанти п’ять разів обстріляли сили ООС, 

є загиблий і поранений 

Російські окупаційні війська 27 лютого п'ять 

разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на 

Донбасі, один український 

військовослужбовець загинув, ще один 

поранений.
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Глава ОБСЄ: Мінські домовленості треба 

виконувати без усяких "але і якщо" 

Росія може тільки радіти, що діючий голова 

ОБСЄ, яким зараз є прем’єр-міністр, міністр 

європейських та закордонних справ Албанії 

Еді Рама, не може контролювати все в 

організації, що базується на консенсусі.

 

 

Самопідпал на Банковій: Сумська ОДА не 

може вирішити ―земельне питання‖ 

протестувальника 

Землі, де хотів взяти собі ділянку мешканець 

Сумщини, що вдався до самопідпалу, 

розпаюванню не підлягають.

 

 

Європейські профспілки очікують 

публічності від української трудової 

реформи 

Місія Європейської конфедерації профспілок 

(ЄКП) - Пан'європейської регіональної ради 

Міжнародної конфедерації профспілок (ПЄРР) 

сподівається на публічний процес зміни 

трудового законодавства в Україні.

 

 

Обережно: у Telegram створили фейковий 

канал Укрінформу 

У Telegram створено фейковий канал, який від 

імені нібито Укрінформу публікує неправдиві 

новини.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Конгресмени розбираються, чи тиснув 

Трамп на Україну через Світовий банк 

Деякі американські конгресмени занепокоєні, 

що Білий дім міг підключити наближеного до 

президента Трампа главу Світового Банку 

Девіда Малпасса до тиску на Україну в серпні 

2019 року, коли той зустрічався з президентом 

Зеленським у Києві.

 

 

Росія контролює 400 кілометрів кордону на 

Донбасі – Україна в ОБСЄ 

Підтримання Росією високого рівня насильства 

на Донбасі є можливим лише тому, що РФ 

одноосібно контролює понад 400 км 

українсько-російського кордону.

 

 

Після Brexit: Україна і Британія почали 

офіційні переговори про двосторонню угоду 

Міністерство закордонних справ України 

розпочало офіційні переговори щодо 

укладення з Великою Британією двосторонньої 

угоди про співробітництво, вільну торгівлю та 

партнерство.

 

 

Лавров заявляє, що нічого не чув про 

"нормандську зустріч" у березні 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 

запевняє, що нічого не чув про заплановану на 

кінець березня зустріч глав МЗС 

"нормандського формату" і про це дізнався від 

журналістів.
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Волкер: Росії комфортно продовжувати 

конфлікт на Донбасі 

Колишній спеціальний представник 

Держдепартаменту США у справах України 

Курт Волкер вважає, що попри останні 

домовленості в Нормандському форматі 

Кремль не зацікавлений у мирному 

врегулюванні конфлікту на Донбасі.

 

 

Кулеба в Будапешті говоритиме про 

розблокування діалогу України з НАТО 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і 

євроатлантичної інтеграції України Дмитро 

Кулеба 26 березня планує здійснити візит до 

Угорщини, буде обговорено питання НАТО і 

реалізацію двосторонніх проєктів.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні немає жодного зафіксованого 

факту зараження коронавірусом — 

Скалецька 

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 

заявляє, що в Україні немає жодного 

зафіксованого факту зараження коронавірусом.

 

 

У МЗС підтвердили зараження українки 

коронавірусом в Італії 

Директор Департаменту консульської служби 

МЗС Сергій Погорельцев підтвердив наявність 

коронавірусу у 26-річної українки, яка працює 

в Італії, і запевнив, що її стан некритичний.
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Двох людей з Чернівецької області 

перевіряють на коронавірус - МОЗ 

Міністерство охорони здоров’я України 

досліджує на наявність нового коронавірусу 

зразки двох осіб. 

 

Головний санлікар розповів, які тест-

системи використовують в Україні 

Україна використовує тест-системи для 

виявлення наявності коронавірусної інфекції 

COVID-19, які передані Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я та закуплені 

Центром громадського здоров'я. 

 

Як убезпечити себе від зараження 

коронавірусом. Інфографіка 

У Міністерстві охорони здоров’я зібрали 

найпопулярніші питання про новий 

коронавірус і підготували відповіді. Відтак 

Укрінформ підготував інфографіку з порадами, 

як убезпечити себе від зараження вірусом.

 

 

Відрізнити одразу симптоми грипу та 

коронавірусу неможливо — МОЗ 

Симптоми грипу та коронавірусу неможливо 

відрізнити одразу.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 

державне оборонне замовлення 

Президент України Володимир Зеленський 

своїм указом ввів у дію рішення Ради 

національної безпеки й оборони України про 

оборонне замовлення на три роки.

 

 

Віцеадмірал ВМС пояснив, чому не 

затопили кораблі під час захоплення Криму 

Росією 

У 2014 році під час захоплення Криму росіяни 

провокували українських моряків застосувати 

зброю, щоб мати привід здійснити вторгнення 

вже на материкову Україну.

 

 

Генштаб ЗСУ спростовує звільнення 

Хомчака: Це російський фейк 

У Генеральному штабі Збройних сил України 

спростовують інформацію про звільнення 

Руслана Хомчака з посади начальника 

Генштабу ЗСУ.

 

 

Бадрак вважає, що Україна має 

зосередитись на створенні бойових роботів 

В питанні переозброєння Україна повинна 

зробити акцент на новітніх технологіях та 

створенні бойових роботів.
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"Геть зі Львова": Активісти змусили 

Королевську піти із засідання в ОДА 

Громадські активісти у Львові змусили 

залишити засідання в ОДА народного депутата 

та заступника голови Комітету ВР з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів 

Наталію Королевську.

 

Петро Ющенко через плагіат позбувся 

ступеня доктора наук 

Атестаційна колегія Міносвіти і науки 

скасувала рішення спеціалізованих учених рад 

про присудження наукових ступенів доктора та 

кандидата наук трьом особам.

ЕКОНОМІКА 

 

Гончарук оголосив війну тіньовому бізнесу: 

Кожного з таких хитрунів ми виявимо 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

заявляє, що бізнес, який ухиляється від сплати 

податків, зустріне жорсткий опір держави.

 

 

Ліквідація тіньового ринку ПДВ заощаджує 

державі щомісяця 1-2 мільярди 

Вдосконалена система моніторингу 

податкових ризиків при реєстрації податкових 

накладних з ПДВ дає змогу державі економити 

близько 1-2 млрд гривень щомісяця.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2885551-aktivisti-zmusili-korolevsku-piti-iz-zasidanna-u-lvivskij-oda.html
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Коронавірус "гальмує" торгову інтеграцію 

України і Китаю - Кулеба 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і 

євроатлантичної інтеграції України Дмитро 

Кулеба вважає, що ситуація з поширенням 

коронавірусу сповільнює процеси, пов'язані з 

запланованою торговою інтеграцією України і 

Китаю.

 

 

Ціни на українську кукурудзу знижуються 

через коронавірус 

Експортні ціни на українську кукурудзу 

продовжують знижуватися з початку лютого, 

зокрема, у зв'язку з поширенням коронавірусу

 

 

Маркарова каже, що підвищення податку 

на доходи зажене зарплати у "тінь" 

У Міністерстві фінансів не підтримують 

скасування військового податку та підвищення 

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для 

високих зарплат.

 

 

 

Експорт української риби торік збільшився 

на 25% (ІНФОГРАФІКА) 

У 2019 році експорт української риби та 

продукції з водних біоресурсів збільшився на 

25% - до 11,8 тис тонн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2885382-koronavirus-galmue-torgovu-integraciu-ukraini-i-kitau-kuleba.html
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Державна зернова корпорація уклала 44 

угоди під аграрні розписки 

Державна продовольчо-зернова корпорація 

України уклала 44 угоди на поставку зерна 

майбутнього врожаю під товарні аграрні 

розписки.

 

 

Антимонопольний комітет дозволив 

концесію порту "Ольвія" 

Антимонопольний комітет України надав 

дозвіл на концесію у порту "Ольвія" у місті 

Миколаєв.

 

 

Україна другий рік поспіль посідає шосте 

місце серед світових виробників курятини 

Протягом 2018 - 2019 років Україна 

утримувала шосте місце серед світових 

виробників курятини, зберігаючи при цьому 

тенденцію до зростання обсягів виробництва.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

У справі Гандзюк провели десять обшуків і 

оголосили нові підозри 

Чотирьом фігурантам справи про вбивство 

активістки Катерина Гандзюк оголосили нові 

підозри. Також було проведено десять 

обшуків.
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У прокуратурі пояснили, чому закрили 

справи проти Вілкула та Колєснікова 

Справи щодо народних депутатів VIII 

скликання ВР від партії "Опозиційний блок" 

Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, 

які перебували під слідством закрили у зв'язку 

із закінченням терміну давності.

 

 

Костинський не позиватиметься до "112 

Україна" через фейк 

Член Нацради з питань телебачення і 

радіомовлення Сергій Костинський не планує 

подавати до суду на телеканал "112 Україна" 

через поширення мовником недостовірної 

інформації стосовно нього.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

План "холодної" деокупації від ―Голосу‖: 

наскільки він реалістичний 

Факт наявності стратегії, як відзначають 

експерти, це вже добре. Але водночас 

наголошують на “сірості” документа, себто 

його недосконалості

 

 

Люстрація: мріяли як краще, а вийшло 

якось ―невдобно‖. І небезпечно 

(АНАЛІТИКА) 

Україна, як цивілізована держава, змушена 

виконувати рішення ЄСПЛ. А це не лише 

мільярдні компенсації люстрованим...
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Українців ласкаво просять до Польщі 

Польське керівництво мало не рушники 

стелить для українських трудових мігрантів. А 

наше що?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Оголосили імена лауреатів Шевченківської 

премії 2020 року 

Комітет з Національної премії України імені 

Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2020 

року.

 

 

За рік витрати на комуналку зросли у 46% 

українців ОПИТУВАННЯ 

У 46% українців витрати на оплату послуг 

ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з 

січнем 2019 року, у 39% - не змінилися або 

зменшилися.

 

 

У Києві запустили "пілот" учнівського е-

квитка 

Перші 36 столичних шкіл стали учасниками 

пілотного проєкту Київської міської державної 

адміністрації з використання електронних 

учнівських квитків.
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У поліції запрацювали «телефони довіри» з 

метою детінізації економіки 

У кожній області України запрацювали 

"телефони довіри" поліції для повідомлень 

громадян щодо правопорушень у сферах 

незаконного використання надр, обігу тютюну, 

тощо.

 

 

Воронцовський маяк і Одеський порт 

отримали статус туристичних об'єктів 

(ВІДЕО) 

Одеський порт разом із розташованим на його 

території Воронцовським маяком офіційно 

стали туристичними об’єктами. 

 

В Україні заборонили ретрансляцію трьох 

російських телеканалів 

Нацрада вилучила з Переліку іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України, 

телеканали "Еврокино", "Топшоп ТВ" і 

"Зоопарк".

 

 

У Запоріжжі пам’ятник Леніну пустили з 

молотка за 375 тисяч 

Бронзову скульптуру пролетарського вождя 

В.І.Леніна вагою 5,5 т, яка стояла в місті 

Сновську Чернігівської області, з другої 

спроби продали через систему PROZORRO за 

375 тис грн.
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