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ТОП 

 

Прокурор Салонік 3 березня розгляне 

справу екскомандира "Айдару" - МЗС 

Прокурор міста Салоніки, що у Греції, 3 

березня розгляне справу колишнього 

народного депутата 8 скликання Сергія 

Мельничука і ухвалить рішення про утримання 

його під вартою або звільнення.

 

 

Проти високопосадовців режиму Януковича 

активізують розслідування - Рябошапка 

Офіс генерального прокурора і НАБУ 

активізують розслідування справ проти 

колишніх високопосадовців режиму Віктора 

Януковича, що має унеможливити скасування 

відносно них персональних санкцій 

Євросоюзу.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888009-prokuror-salonik-3-berezna-rozglane-spravu-ekskomandira-ajdaru-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888009-prokuror-salonik-3-berezna-rozglane-spravu-ekskomandira-ajdaru-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888009-prokuror-salonik-3-berezna-rozglane-spravu-ekskomandira-ajdaru-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2887976-proti-visokoposadovciv-rezimu-anukovica-aktivizuut-rozsliduvanna-rabosapka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2887976-proti-visokoposadovciv-rezimu-anukovica-aktivizuut-rozsliduvanna-rabosapka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2887976-proti-visokoposadovciv-rezimu-anukovica-aktivizuut-rozsliduvanna-rabosapka.html


 

Нацрада переоформила ліцензії та 

тимчасові дозволи UA|TV на канал "Дім" 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення переоформила ліцензії та 

дозволи на тимчасове мовлення телеканалу 

UA|TV Мультимедійної платформи 

іномовлення України на новий канал …

 

Екскерівник ОП Богдан повернувся до 

адвокатської діяльності ДОКУМЕНТ 

Колишній керівник Офісу Президента Андрій 

Богдан відновив адвокатську діяльність.

  

 

Суд у США відхилив апеляцію фігуристки 

Баюл, яка вимагала стягнути з України $50 

мільйонів 

Апеляційний суд Дев’ятого округу США 

відхилив апеляційну скаргу української 

фігуристки Оксани Баюл, яка вимагала 

стягнути з України 50 млн дол. через нібито 

"порушення принципу сумлінності та …

 

 

В Україну йде різке потепління — прогріє до 

+18° КАРТА 

В Україні 3 березня переважно без опадів, 

вдень до 18° тепла.

  

УКРАЇНА І СВІТ 
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Авіатроща літака МАУ: Пристайко 

анонсував візит іранської делегації з 

―новинами‖ 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

анонсував найближчим часом візит великої 

іранської делегації з новинами у справі про 

збитий український літак в Тегерані.

 

 

Пристайко пояснив, чому затримання у 

Греції стало сюрпризом для Мельничука 

Україна не мала змоги попередити колишнього 

народного депутата 8 скликання Сергія 

Мельничука про внесення його Росією до бази 

Інтерполу, оскільки вона повідомила про це 

Греції на двосторонньому рівні.

 

Український і польський оператори ГТС 

планують укласти угоду 

ТОВ «Оператор ГТС України» та польський 

оператор Gaz-System мають намір укласти 

угоду про взаємодію і запрошують замовників 

послуг надати свої пропозиції.

 

 

Шведський бізнес хоче зрозумілих законів й 

активнішої боротьби з корупцією в Україні 

едські компанії, які працюють на українському 

ринку, наполягають на більш прозорому та 

зрозумілому законодавстві й активнішій 

боротьбі з корупцією в Україні.
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КОРОНАВІРУС 

 

У провінції Хубей залишаються 39 

українців 

У Китаї у провінції Хубей залишається 39 

громадян України, наразі повідомлень про 

інфікування українців новим коронавірусом на 

території КНР немає.

 

 

У Тернополі не підтвердили коронавірус у 

дитини, яка повернулася з Іспанії 

Медики зняли підозру на коронавірусну 

інфекцію у хворої дитини, яка разом із 

батьками приїхала до Тернополя з Іспанії.

 

УКРАЇНА 

 

Марафон проти Сороса на ZIK є 

провокацією — медіаорганізації 

Телемарафон "Тхне Соросом" 28 лютого на 

"ZIK", під час якого обговорювалася діяльність 

Джорджа Сороса та його ―вплив‖ на 

український уряд, парламент, прокуратуру, 

громадські організації, містив "відверто 

маніпулятивні, неправдиві відомості". 

 

 

Гончарук каже, що не писав заяви про 

відставку 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, 

що ніяких заяв про свою відставку не писав.
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Разумков прогнозує, що позачергове 

засідання Ради займе 3-4 години 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

прогнозує, що позачергове засідання 

парламенту, заплановане на 16:00 4 березня, 

триватиме 3-4 години.

 

 

Арахамія вважає, що Гончарук залишиться 

Прем'єром 

Голова парламентської фракції "Слуга народу" 

Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук 

залишиться на посаді Прем'єр-міністра 

України. 

 

 

Телеканал "Дім" мовитиме на весь Донбас, 

щодо Криму є складнощі - Потураєв 

Українська влада готова до того, що сигнал 

нового телеканалу для тимчасово окупованих 

територій намагатимуться глушити.

 

 

Для України менеджмент Козака може бути 

більш небезпечним, ніж Суркова — Клімкін 

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін 

вважає, що у нинішній ситуації менеджмент 

нового "куратора" Кремля з українського 

питання може бути більш небезпечним для 

України, ніж колишнього помічника 

президента РФ Владислава Суркова.
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В уряді може з'явитися посада віцепрем'єра 

з оборони 

У Кабінеті міністрів України може з'явитися 

посада віцепрем'єр-міністра з оборони. 

 

 

В Україні регіональні прокуратури стануть 

обласними – Рябошапка 

В Україні у рамках другого етапу оновлення 

кадрового складу регіональних прокуратур 

також будуть переглянуті їхні функції, 

повноваження та структури.

 

 

Рабінович очолив рейтинг прогульників 

Ради за пів року — ОПОРА 

(ІНФОГРАФІКА) 

Народні депутати від фракцій "Опозиційна 

платформа — За життя", "Батьківщина" та 

―Слуга народу‖ пропустили найбільшу 

кількість голосувань за пів року роботи 

Верховної Ради ІХ скликання.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У МКМС розповіли, яким буде 

фінансування телеканалу ―Дім‖ 

Телеканал для тимчасово окупованих 

територій фінансуватиметься з держбюджету, 

але надалі буде мати комбіноване 

фінансування.
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Антимонопольний комітет відкрив справу 

проти Нафтогазу 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

розпочав розгляд справи проти НАК "Нафтогаз 

України" за ознаками зловживання 

монопольним становищем на ринках 

природного газу.

 

 

Як зростатимуть пенсії в Україні 

ІНФОГРАФІКА 

У Міністерстві соціальної політики 

представили стратегію зростання пенсій, яка 

передбачає поетапне зростання виплат для 

українських пенсіонерів.

 

 

 

В Україні прогнозують помірне зростання 

долара 

Долар на цьому тижні зміцниться по 

відношенню до гривні, готівковий долар у 

банках через тиждень може торгуватися 

близько 24,6/24,9 грн.

 

 

Укроборонпром цьогоріч має рекордне 

держзамовлення - на 30 мільярдів 

Щороку державне оборонне замовлення 

зростає і цього року "обіцяє бути рекордним – 

загалом 30 млрд гривень", що на 37% більше, 

ніж у 2019 році.
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Держборг у січні зменшився майже на $1 

мільярд 

У січні 2020 року сума державного та 

гарантованого державою боргу України 

збільшилась у гривневому еквіваленті на 80,72 

млрд грн та у доларовому еквіваленті борг 

зменшився на 0,94 млрд дол. США.

 

 

Сєверодонецький "Азот" відновлює 

виробництво аміаку й карбаміду 

На Сєвєродонецькому об'єднанні "Азот", що 

входить до групи підприємств азотного бізнесу 

Group DF, розпочато підготовчі роботи по 

запуску цехів виробництва аміаку й карбаміду.

 

Збитки Аграрного фонду за рік перевищили 

3 мільярди 

Аудит фінансової звітності ПАТ "Аграрний 

фонд" виявив факти приховування збитків 

товариства протягом кількох років, внаслідок 

чого за 2019 рік їх загальна сума перевищила 

3,27 млрд грн. 

 

В Україні стартувала кампанія з детінізації 

ринку праці на будівництві 

Державна служба України з питань праці 

(Держпраці) з 2 березня 2020 року розпочинає 

масштабну всеукраїнську кампанію з 

детінізації ринку праці у будівельній галузі.
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В уряді не погодили підвищення цін на 

квитки Укрзалізниці 

АТ "Укрзалізниця" не підвищувала тарифи на 

пасажирські квитки.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Справа Чийгоза: Слідком РФ відкрив 

справу проти українських силовиків 

Російський Слідчий комітет порушив 

кримінальну справу проти співробітників 

українських правоохоронних органів у 

відповідь на кримінальну справу українських 

правоохоронців через незаконне затримання в 

окупованому Криму Ахтема Чийгоза.

 

 

У активіста, який заявив "Крим-це 

Україна", закінчився термін покарання 

В окупованому Криму засудженого до двох 

років умовно за звинуваченням у публічних 

закликах до "порушення територіальної 

цілісності РФ" активіста Сулеймана Кадирова 

звільнили від покарання у зв'язку із 

закінченням випробувального терміну.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Убивство в будинку ексглави МЗС: слідчий 

експеримент зірвали 

Слідчий експеримент у будинку колишнього 

глави МЗС України Леоніда Кожари, де раніше 

знайшли тіло підприємця Сергія Старицького, 

не відбувся у зв'язку із відсутністю подружжя 

Кожар у будинку.
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Назвали ймовірну причину авіакатастрофи, 

у якій загинув ексміністр Кутовий 

Національне бюро з розслідування авіаційних 

подій та інцидентів з цивільними повітряними 

суднами оприлюднило звіт, згідно з яким 

найбільш вірогідною причиною авіакатастрофи 

стала втрата пілотом контролю над 

вертольотом при виконанні маневру після 

попадання в туман.

 

 

Проти експрацівників Укроборонпрому 

розслідують майже 600 кримінальних справ 

Представники "Укроборонпрому" надають 

всебічну підтримку правоохоронним органам, 

які розслідують корупційні оборудки за участю 

колишніх керівників підприємств, що входять 

до складу концерну.

 

 

Киву викликали в ДБР для вручення 

підозри 

Народного депутата з фракції ―Опозиційна 

платформа - за життя‖ Іллю Киву викликали до 

Державного бюро розслідувань для вручення 

повідомлення про підозру.

 

 

По 100 кіло щомісяця: поліція викрила 

найбільший в Україні інтернет-магазин 

наркотиків ФОТО 

Столична поліція викрила найбільшу в Україні 

мережу інтернет-торгівлі наркотиками та 

лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 

100 кілограмів психотропних речовин.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Реформа вторинки: пацієнтові все одно 

доведеться платити в лікарні чи ні? 

АНАЛІТИКА 

Законодавство каже: ні – щодо колосального 

списку послуг. А от медичні заклади з цим 

сперечаються. Реальну відповідь дасть лише 

практика

 

 

Бюджет-2020 не виконуємо другий місяць 

поспіль. Секвестру бути? АНАЛІТИКА 

У лютому Держказна недоотримала 4,2 млрд. 

гривень. У січні цей показник перевищив 13 

млрд. Утім, радіти позитивній тенденції, 

мабуть, зарано

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Телеканал "Дім" співпрацюватиме з 

чотирма медіагрупами 

Контент для нового телеканалу для тимчасово 

окупованих територій України формуватимуть 

чотири медіагрупи.

 

 

Реєстрація на ЗНО: де найбільший ажіотаж 

та інші ―вражаючі цифри‖ 

Станом на 2 березня на зовнішнє незалежне 

оцінювання (ЗНО) зареєструвалися 167 522 

особи, які замовили 554 539 тестувань.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886622-reforma-vtorinki-pacientovi-vse-odno-dovedetsa-platiti-v-likarni-ci-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886622-reforma-vtorinki-pacientovi-vse-odno-dovedetsa-platiti-v-likarni-ci-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886622-reforma-vtorinki-pacientovi-vse-odno-dovedetsa-platiti-v-likarni-ci-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2886622-reforma-vtorinki-pacientovi-vse-odno-dovedetsa-platiti-v-likarni-ci-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888084-budzet2020-ne-vikonuemo-drugij-misac-pospil-sekvestru-buti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888084-budzet2020-ne-vikonuemo-drugij-misac-pospil-sekvestru-buti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2888084-budzet2020-ne-vikonuemo-drugij-misac-pospil-sekvestru-buti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888031-telekanal-dim-spivpracuvatime-z-cotirma-mediagrupami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888031-telekanal-dim-spivpracuvatime-z-cotirma-mediagrupami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2888031-telekanal-dim-spivpracuvatime-z-cotirma-mediagrupami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2887903-reestracia-na-zno-de-najbilsij-aziotaz-ta-insi-vrazauci-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2887903-reestracia-na-zno-de-najbilsij-aziotaz-ta-insi-vrazauci-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2887903-reestracia-na-zno-de-najbilsij-aziotaz-ta-insi-vrazauci-cifri.html


 

Понад 400 продуктів в меню: бойові частини 

ЗСУ перейшли на нову систему харчування 

Усі бойові частини Збройних Сил України з 1 

березня перейшли на нову систему харчування 

за каталогом, який містить понад 400 

найменувань продуктів.

 

 

До проєкту "Озеленення України" 

долучилися 10 тисяч волонтерів 

Близько 100 освітніх закладів та понад 10 

тисяч волонтерів вже приєдналися до проєкту 

"Озеленення України", в рамках якого в 

Україні 21 березня буде висаджено мільйон 

дерев.

 

 

Пляж Азовського узбережжя вперше 

отримає міжнародну відзнаку 

Екологічний сертифікат "Блакитний прапор" 

цьогоріч уперше може отримати один із 

пляжів, розташованих у курортній Кирилівці 

Запорізької області.

 

 

Порцеляна і трейлер до ―Мавки‖: в Острозі 

відкрили виставку до 150-річчя Лесі 

Українки (ФОТО, ВІДЕО) 

На Рівненщині до 150-річчя народження Лесі 

Українки почали демонструвати трейлер 

мультфільму "Мавка".
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Український ресторан - у п’ятірці 

найромантичніших місць для побачень у 

Варшаві 

Ресторан української кухні ―Канапа‖ у Варшаві 

потрапив до п’ятірки найромантичніших місць 

для побачень за версією польського 

журналу Vogue.

 

 

У мережі ІКЕА продають картину, зроблену 

зі світлини українки в Ірландії 

У мережі магазинів ІКЕА у всьому світі 

продається картина, надрукована з фотографії 

авторства українки з Ірландії Тетяни Маришко 

(Tanya Maryshko).

 

 

Усик замикає четвірку "мільйонерів" серед 

українських боксерів за доходами в 2019 

році 

Колишній абсолютний чемпіон світу в 

крузервейті український боксер Олександр 

Усик минулого року провів лише один бій у 

суперважкій вазі й заробив 1,2 мільйона 

доларів.
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