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ТОП 

 

РАДА ПРИЗНАЧИЛА ШМИГАЛЯ 

ПРЕМ’ЄРОМ 

Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром 

України Дениса Шмигаля, який до цього 

обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - 

міністра розвитку громад та територій України.

 

 

РАДА ПРИЗНАЧИЛА НОВИЙ СКЛАД 

КАБМІНУ (СПИСОК) 

Верховна Рада призначила новий склад 

Кабінету міністрів України. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889504-rada-priznacila-smigala-premerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889504-rada-priznacila-smigala-premerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889504-rada-priznacila-smigala-premerom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889861-rada-priznacila-novij-sklad-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889861-rada-priznacila-novij-sklad-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889861-rada-priznacila-novij-sklad-kabminu.html


 

Рада призначила Тарана міністром оборони 

Верховна Рада за поданням Президента 

України Володимира Зеленського призначила 

новим міністром оборони Андрія Тарана.

 

 

Парламент призначив Кулебу главою МЗС 

Верховна Рада України призначила 

віцепрем’єр-міністра з питань європейської і 

євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулебу 

міністром закордонних справ.

 

 

―Слуга народу‖ має свого фаворита на 

посаду генпрокурора 

Депутатська фракція партії "Слуга народу" 

підтримує кандидатуру заступника голови 

Комітету Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса на 

посаду генерального прокурора України.

 

 

У новому уряді чотири посади міністрів 

залишаються вакантними — Шмигаль 

Новопризначений Прем'єр-міністр Денис 

Шмигаль заявив про те, що в новому уряді 

чотири посади міністрів залишилися 

вакантними. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889868-rada-priznacila-tarana-ministrom-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889868-rada-priznacila-tarana-ministrom-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889859-parlament-priznaciv-kulebu-glavou-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889859-parlament-priznaciv-kulebu-glavou-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889791-sluga-narodu-mae-svogo-favorita-na-posadu-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889791-sluga-narodu-mae-svogo-favorita-na-posadu-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889791-sluga-narodu-mae-svogo-favorita-na-posadu-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889852-u-novomu-uradi-cotiri-posadi-ministriv-zalisautsa-vakantnimi-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889852-u-novomu-uradi-cotiri-posadi-ministriv-zalisautsa-vakantnimi-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889852-u-novomu-uradi-cotiri-posadi-ministriv-zalisautsa-vakantnimi-smigal.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

В Україну їдуть дві місії ВООЗ 

В Україну приїдуть дві місії Всесвітньої 

організації охорони здоров'я.

 

 

Катастрофа літака МАУ: Зеленський 

обговорив розслідування з главою МЗС 

Канади 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

міністром закордонних справ Канади Франсуа-

Філіпом Шампанем питання розслідування 

катастрофи українського літака в Ірані та 

виплати компенсацій родинам загиблих у ній.

 

 

В Україні частково покращилася ситуація зі 

свободою - Freedom House 

Минулорічний показник України у рейтингу 

―Свобода у світі‖ покращився на кілька 

пунктів в порівнянні з 2018 роком.

 

 

Україна засуджує "вояж" делегації Сицилії 

до анексованого Криму 

Відвідання делегацією муніципалітетів з 

італійської Сицилії тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим 

догоджає Росії-агресору у її протиправних діях 

і не відповідає політиці Європейського Союзу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889433-v-ukrainu-idut-dvi-misii-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889433-v-ukrainu-idut-dvi-misii-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889520-katastrofa-litaka-mau-zelenskij-obgovoriv-rozsliduvanna-z-glavou-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889520-katastrofa-litaka-mau-zelenskij-obgovoriv-rozsliduvanna-z-glavou-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889520-katastrofa-litaka-mau-zelenskij-obgovoriv-rozsliduvanna-z-glavou-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889520-katastrofa-litaka-mau-zelenskij-obgovoriv-rozsliduvanna-z-glavou-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889253-v-ukraini-castkovo-pokrasilasa-situacia-zi-svobodou-freedom-house.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889253-v-ukraini-castkovo-pokrasilasa-situacia-zi-svobodou-freedom-house.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889253-v-ukraini-castkovo-pokrasilasa-situacia-zi-svobodou-freedom-house.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2889726-ukraina-zasudzue-voaz-delegacii-sicilii-do-aneksovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2889726-ukraina-zasudzue-voaz-delegacii-sicilii-do-aneksovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2889726-ukraina-zasudzue-voaz-delegacii-sicilii-do-aneksovanogo-krimu.html


 

Україна та Франція працюватимуть над 

проєктом із постачання питної води у 

Маріуполі 

Міністерство фінансів України підписало з 

французькою компанією Natixis угоду, що 

передбачає офіційну підтримку урядом 

Франції проєкту з постачання питної води у 

місті Маріуполі вартістю до 64 млн євро.

 

 

Оборонні відомства України та Фінляндії 

обговорили співпрацю 

Делегація Міністерства оборони України під 

час візиту до Фінляндії обговорила 

двостороннє співробітництво на 2020 рік.

 

 

Зеленський підписав закон про ратифікацію 

угоди з Литвою щодо трудової міграції 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про ратифікацію угоди між урядами 

України і Литви про працевлаштування та 

співробітництво у сфері трудової міграції.

КОРОНАВІРУС 

 

Коронавірус у Чернівцях: від трешу в 

соцмережах до пікету під будинком хворого 

Як живе місто після офіційного підтвердження 

у чернівчанина недуги, викликаної 

коронавірусом Covid-19

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889471-ukraina-ta-francia-pracuvatimut-nad-proektom-iz-postacanna-pitnoi-vodi-u-mariupoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889471-ukraina-ta-francia-pracuvatimut-nad-proektom-iz-postacanna-pitnoi-vodi-u-mariupoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889471-ukraina-ta-francia-pracuvatimut-nad-proektom-iz-postacanna-pitnoi-vodi-u-mariupoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889471-ukraina-ta-francia-pracuvatimut-nad-proektom-iz-postacanna-pitnoi-vodi-u-mariupoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889576-oboronni-vidomstva-ukraini-ta-finlandii-obgovorili-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889576-oboronni-vidomstva-ukraini-ta-finlandii-obgovorili-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889576-oboronni-vidomstva-ukraini-ta-finlandii-obgovorili-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889281-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-ratifikaciu-ugodi-z-litvou-sodo-trudovoi-migracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889281-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-ratifikaciu-ugodi-z-litvou-sodo-trudovoi-migracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889281-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-ratifikaciu-ugodi-z-litvou-sodo-trudovoi-migracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889493-koronavirus-u-cernivcah-vid-tresu-v-socmerezah-do-piketu-pid-budinkom-hvorogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889493-koronavirus-u-cernivcah-vid-tresu-v-socmerezah-do-piketu-pid-budinkom-hvorogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889493-koronavirus-u-cernivcah-vid-tresu-v-socmerezah-do-piketu-pid-budinkom-hvorogo.html


 

Перший випадок коронавірусу в Україні 

розслідуватимуть спільно з Румунією 

Україна проведе спільне епідемічне 

розслідування з Румунією стосовно зараження 

жителя Чернівців Covid-19.

 

 

Ляшко пояснив, що робити після контакту з 

хворим на коронавірус 

Вирішувати, кого необхідно ізолювати, мають 

лікарі.

 

 

У Чернівцях госпіталізували ще трьох 

людей з підозрою на коронавірус 

У Чернівцях до інфекційного відділення 

обласної лікарні госпіталізували ще трьох осіб 

із ознаками ГРВІ та історією подорожей 

країнами, в яких зафіксовані випадки 

коронавірусу. 

 

У Чернігові шиють спецодяг для захисту 

лікарів від коронавірусу 

Одне з підприємств Чернігова розпочало 

пошив спецодягу для захисту лікарів від 

коронавірусу.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889464-persij-vipadok-koronavirusu-v-ukraini-rozsliduvatimut-spilno-z-rumunieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889464-persij-vipadok-koronavirusu-v-ukraini-rozsliduvatimut-spilno-z-rumunieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889464-persij-vipadok-koronavirusu-v-ukraini-rozsliduvatimut-spilno-z-rumunieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889537-lasko-poasniv-so-robiti-pisla-kontaktu-z-hvorim-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889537-lasko-poasniv-so-robiti-pisla-kontaktu-z-hvorim-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2889537-lasko-poasniv-so-robiti-pisla-kontaktu-z-hvorim-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889399-u-cernivcah-gospitalizuvali-se-troh-ludej-z-pidozrou-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889399-u-cernivcah-gospitalizuvali-se-troh-ludej-z-pidozrou-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889399-u-cernivcah-gospitalizuvali-se-troh-ludej-z-pidozrou-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889545-u-cernigovi-siut-specodag-dla-zahistu-likariv-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889545-u-cernigovi-siut-specodag-dla-zahistu-likariv-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2889545-u-cernigovi-siut-specodag-dla-zahistu-likariv-vid-koronavirusu.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський затвердив структуру плану 

оборони України 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

структуру плану оборони України.

 

 

Шмигаль заробив понад 3,3 мільйона за рік 

Новопризначений Прем'єр-міністр України 

Денис Шмигаль за 2019 рік отримав у 

сукупності більше 3,3 млн гривень доходів.

 

 

Три квартири, понад мільйон зарплати і 

жодного авто — декларація Авакова 

Міністр внутрішніх справ України Арсен 

Аваков за 2019 рік отримав 1120887 грн 

зарплати, проте, не має жодного автомобіля.

 

 

 

Комітет Ради підтримав проєкт постанови 

про недовіру Рябошапці 

Комітет Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності підтримав проєкт 

постанови про висловлення недовіри 

генеральному прокурору Руслану Рябошапці 

(№3154).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889496-zelenskij-zatverdiv-strukturu-planu-oboroni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889496-zelenskij-zatverdiv-strukturu-planu-oboroni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889496-zelenskij-zatverdiv-strukturu-planu-oboroni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889814-smigal-zarobiv-ponad-33-miljona-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889814-smigal-zarobiv-ponad-33-miljona-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889745-tri-kvartiri-ponad-miljon-zarplati-i-zodnogo-avto-deklaracia-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889745-tri-kvartiri-ponad-miljon-zarplati-i-zodnogo-avto-deklaracia-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889745-tri-kvartiri-ponad-miljon-zarplati-i-zodnogo-avto-deklaracia-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889543-komitet-radi-pidtrimav-proekt-postanovi-pro-nedoviru-rabosapci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889543-komitet-radi-pidtrimav-proekt-postanovi-pro-nedoviru-rabosapci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889543-komitet-radi-pidtrimav-proekt-postanovi-pro-nedoviru-rabosapci.html


 

Зеленський у Раді поспілкувався з 

Порошенком та Гончаренком 

Президент Володимир Зеленський 

поспілкувався в сесійній залі парламенту з 

народними депутатами від фракції 

"Європейська солідарність" Петром 

Порошенком та Олексієм Гончаренком.

 

 

Рябошапка пов'язав бажання відправити 

його у відставку зі справами "Укрнафти" 

Народні депутати, які ініціювали збір підписів 

за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки, 

пов’язані з людьми, компанії яких фігурують у 

кримінальних справах.

 

 

Уряд призначив нового очільника 

Держпраці 

Кабінет міністрів України призначив Ігоря 

Дегнеру головою Державної служби з питань 

праці.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський: За дві місяці нового року 

невиконання держбюджету — майже 16 

мільярдів 

Президент України Володимир Зеленський 

розкритикував уряд під керівництвом Олексія 

Гончарука за неефективну боротьбу із 

контрабандою та падіння рівня промисловості.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889880-zelenskij-u-radi-pospilkuvavsa-z-porosenkom-ta-goncarenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889880-zelenskij-u-radi-pospilkuvavsa-z-porosenkom-ta-goncarenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889880-zelenskij-u-radi-pospilkuvavsa-z-porosenkom-ta-goncarenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889604-rabosapka-povazav-bazanna-vidpraviti-jogo-u-vidstavku-zi-spravami-ukrnafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889604-rabosapka-povazav-bazanna-vidpraviti-jogo-u-vidstavku-zi-spravami-ukrnafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889604-rabosapka-povazav-bazanna-vidpraviti-jogo-u-vidstavku-zi-spravami-ukrnafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2889269-urad-priznaciv-novogo-ocilnika-derzpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2889269-urad-priznaciv-novogo-ocilnika-derzpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2889269-urad-priznaciv-novogo-ocilnika-derzpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2889640-prezident-za-dvi-misaci-novogo-roku-nevikonanna-derzbudzetu-majze-16-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2889640-prezident-za-dvi-misaci-novogo-roku-nevikonanna-derzbudzetu-majze-16-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2889640-prezident-za-dvi-misaci-novogo-roku-nevikonanna-derzbudzetu-majze-16-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2889640-prezident-za-dvi-misaci-novogo-roku-nevikonanna-derzbudzetu-majze-16-milardiv.html


 

Євросоюз зняв заборону на експорт м’яса 

птиці з України 

Європейська комісія скасувала заборону на 

імпорт та транзит територією ЄС продукції 

птахівництва з України.

 

 

У Нацбанку розповіли, як економічне 

сповільнення Китаю "зачепить" Україну 

Вже є перші сигнали того, що китайська 

економіка сповільнюється, і це впливає на 

економіку торговельних партнерів Китаю. 

Однак Україна, швидше за все, виявиться не в 

першій групі впливу з огляду на структуру 

вітчизняного експорту.

 

 

Уряд спрямував 654 мільйони на виплату 

зарплат шахтарям 

Уряд 4 березня 2020 року спрямував 654 млн 

грн на погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати перед шахтарями дев'яти 

підприємств.

 

 

Київміськбуд почав роботи ще на двох 

об'єктах Укрбуду 

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла 

ще два недобудовані житлові комплекси ТОВ 

"Укрбуд Девелопмент" та поновила будівельні 

роботи на них.
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В Україні може значно подорожчати часник 

- через коронавірус 

В Україні можуть значно зрости ціни на 

часник, оскільки його імпортують переважно з 

Китаю та Ірану.

 

 

Дотації на видобуток вугілля зросли у 3,7 

раза – Мінекоенерго (ГРАФІК) 

Протягом 2016-2019 років на державних 

шахтах України видобуток зменшився майже 

вдвічі, водночас розмір дотації на 1 тонну 

вугільної продукції зросла майже в 3,7 раза.

 

 

Укрзалізниця виставила на ―голландські 

аукціони‖ 2020 вагонів 

Укрзалізниця оголосила 196 ―голландських 

аукціонів‖ на 2020 вантажних вагонів. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

―Друга бахчисарайська справа‖: Денісова 

заявляє про погіршення здоров’я у 

фігурантів 

Уповноважена ВР із прав людини Людмила 

Денісова вимагає від російської колеги Тетяни 

Москалькової забезпечити надання 

кваліфікованої медичної допомоги незаконно 

утримуваним кримським татарам.
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Окупанти визнали кримського татарина 

―терористом‖ і відправили до психлікарні 

В окупованому Криму підконтрольний Росії 

Ялтинський міський суд визнав винним Юнуса 

Машаріпова у виготовленні вибухових речовин 

і відправив його на примусове лікування до 

психіатричної лікарні.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа ―Краяна‖: п'ять мільйонів застави 

депутату Бабенку залишили без змін 

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін 

заставу в розмірі 5 мільйонів 255 тисяч 

гривень, встановлену для депутата Одеської 

облради, який є одним з чотирьох 

підозрюваних у справі розтрати бюджетних 

коштів при купівлі адмінбудівель колишнього 

заводу "Краян".

 

 

Окружний адмінсуд визначився, хто 

розглядатиме ―заяву Гончарука‖ 

Суддя Окружного адміністративного суду 

міста Києва Наталія Клименчук розглядатиме 

заяву громадянина Олексія Гончарука про 

забезпечення позову.

 

 

У будинку Кожари провели слідчий 

експеримент - юристи 

Поліцейські провели у будинку ексглави МЗС 

України Леоніда Кожари і його дружини, де 

раніше знайшли тіло підприємця Сергія 

Старицького, слідчий експеримент. 
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СБУ повідомила про підозру двом 

бойовикам ―ДНР‖ 

Служба безпеки України повідомила про 

підозру двом учасникам незаконних збройних 

формувань, які раніше були затримані 

військовослужбовцями підрозділів операції 

Об’єднаних сил з інтервалом у кілька днів. 

 

Лідера злодійського клану "Кобу 

Руставського" відправили під арешт на 40 

діб 

Дарницький районний суд міста Києва 

відправив до слідчого ізолятора "злодія в 

законі" "Кобу Руставського" на 40 діб.

 

 

Розкрадання службового бензину: ДБР 

провело 13 обшуків в Нацполіції 

Вінниччини 

На Вінниччині у середу ДБР провело 13 

обшуків у посадовців головного управління 

Нацполіції області у справі про привласнення 

групою осіб паливно-мастильних матеріалів, 

вчиненого за попередньою змовою.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Денис Шмигаль - 18-й прем'єр-міністр 

України ІНФОГРАФІКА 

На спеціальному засіданні Верховної Ради за 

його кандидуру проголосував 291 народний 

депутат.
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4 основні помилки уряду Гончарука, які 

коштували йому портфелів АНАЛІТИКА 

Узагальнимо прорахунки Кабміну – не для 

того, аби ―добити‖ ―лежачих‖ урядовців, а щоб 

застерегти від помилок їхніх наступників...

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Говоримо з фронтменом гурту "Без 

обмежень" (ПОДКАСТ) 

Рок-співак Сергій Танчинець розповів про свої 

цінності, на кого ставив у нацвідборі до 

Євробачення та вікові обмеження для 

одруження.

 

 

―Молодість‖ започатковує міжвузівський 

кінофестиваль 

Кінофестиваль ―Молодість‖ вже цьогоріч хоче 

запустити окремий проєкт — міжвузівський 

фестиваль студентських фільмів.

 

 

Нова пісня alyona alyona стала саундтреком 

до фільму ―Пульс ВІДЕО 

Офіційним саундтреком спортивної драми 

―Пульс‖, прем’єра якої запланована на 19 

березня, стала пісня GO! у виконанні 

української реперки alyona alyona.
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У запорізькому ботанічному саду розквітли 

первоцвіти 

Через аномально теплу зиму та ранню весну у 

запорізькому міському ботсаду на місяць 

раніше розквітли первоцвіти.

 

 

У Рівному з'являться стилізовані 

вказівники до таємничих підземель 

На в'їздах до обласного центру Рівненщини 

встановлять оригінальні вказівники з 

підсвіткою, що вказуватимуть напрям до 

"Таємничих підземель Рівного".

 

 

Зелених зон у Києві за останні п'ять років 

стало більше на 800 гектарів 

За останні 5 років у Києві площа зелених зон 

збільшилася на 800 гектарів.
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