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ТОП 

 

Рада збирає позачергове засідання на 

вимогу Зеленського 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков скликає 4 березня позачергове 

засідання парламенту.

 

 

Євросоюз: Анексія Криму - акт, якого ми 

ніколи не визнаємо (ЗАЯВА) 

Євросоюз залишається цілковито відданим 

політиці невизнання анексії Росією Криму, у 

тому числі шляхом обмежувальних заходів.
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Україна наступного тижня отримає експрес-

тести для виявлення коронавірусу 

Міністерство охорони здоров'я очікує на 

швидкі тести щодо виявлення коронавірусу 

Covid-19, які допоможуть встановити діагноз 

за 15-20 хвилин і передбачають використання 

поза межами лабораторії.

 

 

Запальна Масниця та солодкий маркет: як 

цікаво провести зимово-весняні вихідні 

Окрім святкування Масниці, пропонуємо вам 

поринути у безліч подій на межі між останнім 

днем зими та приходом весни!

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Глава МЗС Швеції поїде на Донбас 

В Україні 2-3 березня з робочим візитом 

перебуватиме міністр закордонних справ 

Королівства Швеція Анн Лінде, яка здійснить 

поїздку в район проведення ООС.

 

 

Україна ставить амбітні цілі у візовому 

діалозі з Великою Британією - МЗС 

Україна ставить амбітні цілі у візовому діалозі 

з Великою Британією в рамках роботи над 

новою базовою Угодою про співробітництво, 

вільну торгівлю та партнерство.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886414-ukraina-nastupnogo-tizna-otrimae-testi-dla-viavlenna-koronavirusu-za-1520-hvilin.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2886192-zapalna-masnica-ta-solodkij-market-ak-cikavo-provesti-zimovovesnani-vihidni.html
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Загороднюк — міністру оборони Туреччини: 

Агресія РФ є загрозою для всього світу 

Міністр оборони Андрій Загороднюк висловив 

співчуття міністру нацоборони Турецької 

Республіки Хулусі Акару з приводу загибелі та 

поранення турецьких військових через обстріл 

силами Асада за підтримки збройних сил Росії.

 

 

Глава МЗС Канади наступного тижня 

приїде в Україну 

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-

Філіп Шампань 4 березня прибуде в Україну з 

дводенними візитом.

 

 

Зеленська обговорила з послом Німеччини 

співпрацю в межах "Партнерства Біарріц" 

ФОТО 

Дружина Президента України Олена Зеленська 

та посол Німеччини в Україні Анка 

Фельдгузен обговорили співпрацю в межах 

«Партнерства Біарріц», започаткованого 

країнами G7 для утвердження гендерної 

рівності.

 

 

Новий посол України в Китаї прибув у 

Пекін 

Новопризначений Надзвичайний і 

Повноважний Посол України в Китайській 

Народній Республіці Сергій Камишев прибув 

сьогодні у Пекін.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2886574-zagorodnuk-ministru-oboroni-tureccini-agresia-rf-e-zagrozou-dla-vsogo-svitu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2886566-glava-mzs-kanadi-nastupnogo-tizna-priide-v-ukrainu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2886218-novij-posol-ukraini-v-kitai-pribuv-u-pekin.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2886218-novij-posol-ukraini-v-kitai-pribuv-u-pekin.html


БЕЗПЕКА 

 

Тести чотирьох українців, які повернулися з 

Італії, коронавірусу не виявили 

За результатами лабораторної діагностики 

вірусологічною референс-лабораторією Центру 

громадського здоров’я України, у жодному з 4-

х зразків не виявлено нової коронавірусної 

інфекції.

 

 

Для перевезення хворих готовий 

спеціальний вертоліт - Аваков 

Осіб із підозрою на зараження коронавірусом 

доправлятимуть до медзакладів спеціальним 

гелікоптером Мі-8, який вже заступив на 

цілодобове чергування у ДСНС.

 

 

МОЗ закликає українців не легковажити 

профілактикою грипу 

Грип і надалі забиратиме життя українців, 

якщо вони будуть легковажно ставитися до 

профілактики цього захворювання.

 

 

Температурний скринінг проводять на 

східному і західному кордонах України 

Температурний скринінг проводиться і на 

східному, і на західному кордонах України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886510-testi-cotiroh-ukrainciv-aki-povernulisa-z-italii-koronavirusu-ne-viavili.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885948-dla-perevezenna-hvorih-gotovij-specialnij-vertolit-avakov.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886420-temperaturnij-skrining-provodat-na-shidnomu-i-zahidnomu-kordonah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886420-temperaturnij-skrining-provodat-na-shidnomu-i-zahidnomu-kordonah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886420-temperaturnij-skrining-provodat-na-shidnomu-i-zahidnomu-kordonah-ukraini.html


 

Скалецька обіцяє розв'язати проблему 

нестачі медичних масок 

Проблему браку медичних масок в аптеках 

уряд вирішуватиме з їх виробниками, але це не 

знімає з кожного громадянина відповідальності 

за своє здоров'я - та здоров'я довколишніх. 

 

 

В Україні можуть заборонити експорт та 

реекспорт хірургічних масок 

Уряд вивчає можливість заборони експорту та 

реекспорту засобів індивідуального захисту, 

зокрема хірургічних масок.

 

 

МОЗ: коронавірус виявили у п'ятьох 

українців, усі - за кордоном 

Зараження коронавірусом COVID-19 

підтверджено у п'ятьох громадян України, усі 

вони перебувають за межами нашої держави.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив голів РДА у шести 

областях 

Президент Володимир Зеленський ухвалив 

низку кадрових рішень стосовно голів 

районних державних адміністрацій у шести 

областях.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885918-skalecka-obicae-rozvazati-problemu-nestaci-medicnih-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885918-skalecka-obicae-rozvazati-problemu-nestaci-medicnih-masok.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886528-v-ukraini-mozut-zaboroniti-eksport-ta-reeksport-hirurgicnih-masok.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885942-moz-koronavirus-viavili-u-patoh-ukrainciv-usi-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885942-moz-koronavirus-viavili-u-patoh-ukrainciv-usi-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2885942-moz-koronavirus-viavili-u-patoh-ukrainciv-usi-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2886406-zelenskij-priznaciv-goliv-rda-u-sesti-oblastah.html
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Тарута очолив робочу групу в Раді 

У Комітеті з питань економічного розвитку 

створено робочу групу з розробки проєкту 

закону «Про засади державної політики 

сталого розвитку України».

 

 

Українське супутникове ТБ розкодують - 

Зеленський домовився з медіагрупами 

(ФОТО) 

Президент Володимир Зеленський та 

представники українських медіагруп дійшли 

згоди до 16 березня забезпечити запуск 

незакодованих супутникових версій головних 

українських телеканалів.

 

 

Робоча група ВР схвалила законопроєкт про 

всеукраїнський референдум 

Робоча група Верховної Ради з питань 

розробки законопроєктів у сфері народовладдя 

схвалила кінцевий варіант законопроєкту «Про 

всеукраїнський референдум», який планують 

оприлюднити та винести на громадське 

обговорення. 

 

Зеленський ветував скасування закону про 

стройовий статут ЗСУ 

Президент Володимир Зеленський повернув до 

Верховної Ради Закон " "Про визнання таким, 

що втратив чинність, Закону України "Про 

Стройовий статут Збройних Сил України" зі 

своїми пропозиціями.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2886519-taruta-ocoliv-robocu-grupu-v-radi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2886129-roboca-grupa-vr-shvalila-zakonoproekt-pro-vseukrainskij-referendum.html
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ЕКОНОМІКА 

 

В Україні презентували онлайн-платформу 

"Дія.Бізнес" ФОТО 

Міністерство цифрової трансформації України 

у п'ятницю, 28 лютого, презентувало 

платформу для підприємців "Дія.Бізнес".

 

 

Ринок електронних грошей в Україні за рік 

подвоївся 

Обсягів випущених електронних грошей та 

обсяг операцій з ними у 2019 році в Україні 

зріс більш як удвічі.

 

 

Укрзалізниця на голландському аукціоні 

розподілила 40 вагонів 

Укрзалізниця провела перший голландський 

аукціон, на якому реалізувала 5 лотів із 40 

вантажними вагонами-зерновозами.

 

 

Більшість підприємців визнає ситуацію в 

Україні несприятливою для бізнесу — 

експерти 

Згідно із дослідженням Європейської бізнес 

асоціації (European Business Association, EBA), 

69,1% малих підприємців вважають 

економічну ситуацію в Україні несприятливою 

для ведення бізнесу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2886310-v-ukraini-prezentuvali-onlajnplatformu-diabiznes.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2886504-bilsist-pidpriemciv-viznae-situaciu-v-ukraini-nespriatlivou-dla-biznesu-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2886504-bilsist-pidpriemciv-viznae-situaciu-v-ukraini-nespriatlivou-dla-biznesu-eksperti.html


 

В Україні три мільярди зарплатних боргів 

— де найбільше 

Станом на 1 лютого 2020 року заборгованість 

із виплати зарплати в Україні становила 3,034 

млрд грн, що на 16% більше, ніж на аналогічну 

дату минулого року.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Європейські дипломати та колишні бранці 

Кремля підписали листівки політв'язням 

Акредитовані в Україні дипломати країн 

Європи і надалі підтримуватимуть громадян 

України, які незаконно позбавлені волі у Росії, 

в ОРДЛО й анексованому Криму.

 

 

Турецькі фахівці обирають на Херсонщині 

місця під будівництво житла для 

переселенців 

На Херсонщині працює команда з Туреччини, 

обираючи ділянки, де будуватимуть житло для 

внутрішньо переміщених осіб.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

―Граната‖ і заручники у суді: одеська 

поліція розповіла про інцидент ФОТО, 

ВІДЕО 

Затриманий, який погрожував підірвати зал 

Приморського суду, після перемовин з 

керівником Головного управління Нацполіції в 

Одеській області Олегом Бехом віддав предмет 

схожий на гранату. 
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Адвокати Порошенка збираються 

позиватися до ЄСПЛ 

Справи ДБР за заявами представників “п’ятої 

колони” Кремля покликані чинити політичний 

тиск на лідера опозиційної партії Петра 

Порошенка.

 

 

ВАКС відсторонив від посади голову 

Чернівецької облради 

ВАКС задовольнила апеляцію прокурора САП 

та відсторонила голову Чернівецької облради, 

підозрюваного в отриманні хабара за сприяння 

в передачі в оренду оздоровчого комплексу, 

від займаної посади.

 

 

Фігуранту справи про викрадення 

євромайданівців оголосили підозру 

Прокурори Офісу Генпрокурора повідомили 

про підозру учаснику злочинної організації, дії 

якої в період січня-лютого 2014 року були 

спрямовані на протидію мирним акціям 

протесту, викрадення та …

 

 

СБУ у Києві викрила "земельну" оборудку 

на сотні гектарів ФОТО 

Служба безпеки України викрила факт 

незаконного заволодіння сотнями гектарів 

земель столичної громади, за сприяння 

колишнього керівництва Головного управління 

Держгеокадастру в Києві, посадових осіб ДАБІ 

та ряду комунальних підприємств, що …
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

КремлеЗМІ намагаються поєднати фейки 

про Євромайдан і коронавірус — 

EuvsDisinfo 

Російські дезінформатори активно 

використовують занепокоєння у світі навколо 

спалаху коронавірусу.

 

 

Кінець епохи «золотих» ОВДП, або Як 

коронавірус "підточив" гривню 

АНАЛІТИКА 

Українські ОВДП втрачають популярність: 

іноземці злякалися коронавірусу. Але ж це був 

ключовий інструмент Мінфіну! Що тепер 

буде?

 

 

Коронавірус? Готовність номер 1! Польські 

практики (АНАЛІТИКА) 

Основна зброя у боротьбі з епідемією – 

збереження спокою і виконання рекомендацій 

фахівців

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Вийшов офіційний трейлер фільму Сенцова 

та Сеітаблаєва ―Номери‖ ВІДЕО 

Презентовано перший офіційний трейлер 

фільму “Номери” режисерів Олега Сенцова та 

Ахтема Сеітаблаєва.
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Екшн про "Черкаси", ріки "пальонки" та 

"Соловей" на Євробаченні (ФОТО 

ТИЖНЯ) 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

Нового ―Петрика П’яточкіна‖ відібрали для 

найбільшого анімаційного форуму Європи 

Проєкт повнометражного анімаційного фільму 

студії КАПІ “23 образи Петрика П’яточкіна” 

(міжнародна назва “Trouble Nubble Gum”) 

відібрано від України для участі у пітчингу на 

21-ий міжнародний форум Cartoon Movie, що 

відбудеться в місті Бордо (Франція) 3 - 5 

березня 2020 року.

 

На Житомирщині розроблять туристичні 

маршрути, пов’язані з Лесею Українкою 

У Новограді-Волинському на Житомирщині, 

де народилася українська письменниця і 

поетеса Леся Українка, розроблять 

туристично-екскурсійні маршрути, пов'язані з 

її життям та творчістю.

 

На Буковині для туристів облаштували 

Королівський водоспад 

На території Банилівського лісництва в 

Чернівецькій області відкрили нову 

туристичну локацію – "Королівський 

водоспад".

 

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