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ТОП 

 

Рада звільнила генпрокурора Руслана 

Рябошапку 

Верховна Рада України висловила недовіру 

генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

 

 

Новий склад уряду - Інфографіка 

Верховна Рада 277 голосами затвердила новий 

склад Кабінету Міністрів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889460-rada-zvilnila-genprokurora-ruslana-rabosapku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889460-rada-zvilnila-genprokurora-ruslana-rabosapku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2889460-rada-zvilnila-genprokurora-ruslana-rabosapku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890500-novij-sklad-uradu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890500-novij-sklad-uradu-infografika.html


 

Кабмін відкликав законопроєкт "Про 

працю" 

Кабінет міністрів відкликав проєкт Закону про 

працю №2708, яким планувалося запровадити 

нове трудове законодавство. 

 

 

 

 

 

Українське питання може знову стати 

причиною турбулентності внутрішньої 

політики Сполучених Штатів 

(АНАЛІТИКА) 

Супервівторок на американських виборах є одним із 
вирішальних етапів, коли більшість кандидатів на 
внутріпартійних виборах відсіюються, а коло фаворитів 
звужується до двох-трьох претендентів на перемогу.

 

Рада ЄС продовжила санкції проти 10 

чиновників режиму Януковича 

Рада ЄС оприлюднила у четвер рішення 

продовжити ще на рік, до 6 березня 2021 року, 

обмежувальні заходи проти службових осіб 

часів режиму Януковича, причетних до 

зловживань, що призвели до втрати Україною 

бюджетних фондів.

 

 

Зеленський — евакуйованим: Ви 

запам’ятаєте Нові Санжари на все життя 

Президент Володимир Зеленський привітав 

евакуйованих із Уханя українських й 

іноземних громадян із завершенням обсервації 

та висловив задоволення відсутністю серед них 

жодного випадку коронавірусу.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890390-kabmin-vidklikav-zakonoproekt-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890390-kabmin-vidklikav-zakonoproekt-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890390-kabmin-vidklikav-zakonoproekt-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2890161-vibori-v-ssa-dvoe-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2890161-vibori-v-ssa-dvoe-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2890161-vibori-v-ssa-dvoe-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2890161-vibori-v-ssa-dvoe-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2890161-vibori-v-ssa-dvoe-proti-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890285-rada-es-prodovzila-sankcii-proti-10-cinovnikiv-rezimu-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890285-rada-es-prodovzila-sankcii-proti-10-cinovnikiv-rezimu-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890285-rada-es-prodovzila-sankcii-proti-10-cinovnikiv-rezimu-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890362-zelenskij-evakujovanim-vi-zapamataete-novi-sanzari-na-vse-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890362-zelenskij-evakujovanim-vi-zapamataete-novi-sanzari-na-vse-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890362-zelenskij-evakujovanim-vi-zapamataete-novi-sanzari-na-vse-zitta.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз готовий до співпраці з новим 

урядом України ЗАЯВА 

Євросоюз очікує від нового українського уряду 

такої самої рішучості у просуванні реформ, яку 

мав попередній Кабінет міністрів під 

керівництвом Олексія Гончарука, і готовий 

співпрацювати та допомагати у їх 

продовженні.

 

 

Україна вважає провокацією намір РФ 

провести в Осло конференцію щодо Криму 

Україна розглядає ініціативу щодо так званої 

конференції з питань Криму, запланованої 

наприкінці березня в столиці Норвегії, як 

чергову спробу Росії надати видимість 

легітимності своїм незаконним намаганням 

анексувати півострів.

 

 

Росія остаточно спростила видачу паспортів 

українцям і білорусам 

Держдума РФ прийняла в остаточному читанні 

закон, що спрощує отримання громадянства 

РФ громадян України та Білорусі.

 

 

ЄС зробив заяву щодо мирного 

врегулювання на Донбасі 

Євросоюз в черговий раз закликав Росію 

проявити такий же конструктивний підхід та 

таку ж політичну волю, як це робить Україна, у 

переговорах щодо мирного врегулювання 

конфлікту на Донбасі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890523-evrosouz-gotovij-do-spivpraci-z-novim-uradom-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890523-evrosouz-gotovij-do-spivpraci-z-novim-uradom-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890523-evrosouz-gotovij-do-spivpraci-z-novim-uradom-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890665-ukraina-vvazae-provokacieu-namir-rf-provesti-v-oslo-konferenciu-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890665-ukraina-vvazae-provokacieu-namir-rf-provesti-v-oslo-konferenciu-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890665-ukraina-vvazae-provokacieu-namir-rf-provesti-v-oslo-konferenciu-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2890545-rosia-ostatocno-sprostili-vidacu-pasportiv-ukraincam-i-bilorusam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2890545-rosia-ostatocno-sprostili-vidacu-pasportiv-ukraincam-i-bilorusam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2890545-rosia-ostatocno-sprostili-vidacu-pasportiv-ukraincam-i-bilorusam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890660-es-zrobiv-zaavu-sodo-mirnogo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890660-es-zrobiv-zaavu-sodo-mirnogo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890660-es-zrobiv-zaavu-sodo-mirnogo-vreguluvanna-na-donbasi.html


 

Катастрофа літака МАУ: Данілов анонсував 

візит делегації з Ірану 

Секретар РНБО Олексій Данілов очікує на 

делегацію з Ірану, щоб з'ясувати, що насправді 

змінилось у питанні збитого українського 

літака.

 

 

Разумков не виключає перенесення ПА 

НАТО у Києві через коронавірус 

Наразі Україна продовжує підготовку до 

Парламентської асамблеї НАТО, яка 

відбудеться в Києві 22-25 травня.

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні введуть обмежувальні заходи 

через коронавірус 

Міністерство охорони здоров'я 

запроваджуватиме обмежувальні заходи у 

зв’язку з коронавірусом.

  

 

Українці, яка відмовилася від евакуації з 

Уханя, пропонують лишити песика в 

посольстві 

Ураїнці Анастасії Зінченко, яка відмовилася в 

лютому евакуйовуватися з Уханя через песика, 

запропонували повертатися додому, 

залишивши собаку в посольстві до надання 

Китаєм дозволу вивозити тварин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890231-katastrofa-litaka-mau-danilov-anonsuvav-vizit-delegacii-z-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890231-katastrofa-litaka-mau-danilov-anonsuvav-vizit-delegacii-z-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890231-katastrofa-litaka-mau-danilov-anonsuvav-vizit-delegacii-z-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890488-razumkov-ne-viklucae-perenesenna-pa-nato-u-kievi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890488-razumkov-ne-viklucae-perenesenna-pa-nato-u-kievi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890488-razumkov-ne-viklucae-perenesenna-pa-nato-u-kievi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890338-v-ukraini-vvedut-obmezuvalni-zahodi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890338-v-ukraini-vvedut-obmezuvalni-zahodi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890338-v-ukraini-vvedut-obmezuvalni-zahodi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890370-ukrainci-aka-vidmovilasa-vid-evakuacii-z-uhana-proponuut-lisiti-pesika-v-posolstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890370-ukrainci-aka-vidmovilasa-vid-evakuacii-z-uhana-proponuut-lisiti-pesika-v-posolstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890370-ukrainci-aka-vidmovilasa-vid-evakuacii-z-uhana-proponuut-lisiti-pesika-v-posolstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890370-ukrainci-aka-vidmovilasa-vid-evakuacii-z-uhana-proponuut-lisiti-pesika-v-posolstvi.html


 

Двох українців, які хочуть евакуюватися з 

Китаю, доставить австрійська авіакомпанія 

Про бажання евакуюватися з Китаю наразі 

заявило двоє громадян України, їх доправлять 

на Батьківщину літаком компанії "Австрійські 

авіалінії".

 

Університет Шевченка вводить 

обмежувальні заходи через коронавірус 

ДОКУМЕНТ 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка з 10 березня обмежить 

проведення масових заходів і закордонні 

поїздки працівників і студентів як запобіжний 

захід у зв'язку з ситуацією щодо поширення 

коронавірусу.

 

 

В Одесі через загрозу коронавірусу двічі на 

день дезінфікують міський транспорт 

У межах профілактичних заходів проти 

поширення коронавірусу в Одесі посилили 

контроль за чистотою у 

міськелектротранспорті.

 

УКРАЇНА 

 

Шмигаль провів перше засідання нового 

Кабміну 

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль провів перше установче засідання 

нового Кабінету міністрів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890368-dvoh-ukrainciv-aki-hocut-evakuuvatisa-z-kitau-dostavit-avstrijska-aviakompania.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890368-dvoh-ukrainciv-aki-hocut-evakuuvatisa-z-kitau-dostavit-avstrijska-aviakompania.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890368-dvoh-ukrainciv-aki-hocut-evakuuvatisa-z-kitau-dostavit-avstrijska-aviakompania.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2890709-universitet-sevcenka-vvodit-obmezuvalni-zahodi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2890709-universitet-sevcenka-vvodit-obmezuvalni-zahodi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2890709-universitet-sevcenka-vvodit-obmezuvalni-zahodi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2890709-universitet-sevcenka-vvodit-obmezuvalni-zahodi-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2890273-v-odesi-cerez-zagrozu-koronavirusu-dvici-na-den-dezinfikuut-miskij-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2890273-v-odesi-cerez-zagrozu-koronavirusu-dvici-na-den-dezinfikuut-miskij-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2890273-v-odesi-cerez-zagrozu-koronavirusu-dvici-na-den-dezinfikuut-miskij-transport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890632-smigal-proviv-perse-zasidanna-novogo-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890632-smigal-proviv-perse-zasidanna-novogo-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890632-smigal-proviv-perse-zasidanna-novogo-kabminu.html


 

Зеленський розповів, що буде з посадою 

першого віцепрем'єра 

Концепція запровадження посади першого 

віцепрем'єр-міністра наразі обговорюється, бо 

йдеться про структурне питання.

  

 

Стало відомо, хто очолив Одеську митницю 

За підсумками відкритого конкурсу новим 

керівником Одеської митниці Державної 

митної служби 5 березня призначено Михайла 

Грібанова.

 

 

Фракція "Слуги народу" обговорить з 

Прем'єром кандидатуру Гришиної на 

міністра освіти 

Фракція партії "Слуга народу" на засіданні у 

четвер обговорить з Прем'єр-міністром 

Денисом Шмигалем кандидатуру Юлії 

Гришиної на посаду міністра освіти.

  

 

Дубілет ще не знає, чи продовжить 

працювати в уряді 

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро 

Дубілет повідомив, що обговорюватиме, у 

якому форматі він зможе продовжити 

працювати в уряді.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890549-zelenskij-rozpoviv-so-bude-z-posadou-persogo-vicepremera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890549-zelenskij-rozpoviv-so-bude-z-posadou-persogo-vicepremera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890549-zelenskij-rozpoviv-so-bude-z-posadou-persogo-vicepremera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890693-stalo-vidomo-hto-ocoliv-odesku-mitnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890693-stalo-vidomo-hto-ocoliv-odesku-mitnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890697-frakcia-slugi-narodu-obgovorit-z-premerom-kandidaturu-grisinoi-na-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890697-frakcia-slugi-narodu-obgovorit-z-premerom-kandidaturu-grisinoi-na-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890697-frakcia-slugi-narodu-obgovorit-z-premerom-kandidaturu-grisinoi-na-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890697-frakcia-slugi-narodu-obgovorit-z-premerom-kandidaturu-grisinoi-na-ministra-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890235-dubilet-se-ne-znae-ci-prodovzit-pracuvati-v-uradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890235-dubilet-se-ne-znae-ci-prodovzit-pracuvati-v-uradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2890235-dubilet-se-ne-znae-ci-prodovzit-pracuvati-v-uradi.html


 

Нацрада не змогла зібратися через 

"кадровий" указ Президента - немає 

кворуму 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення перенесла заплановане на 5 

березня засідання, оскільки незадовго до його 

початку вийшли укази Президента про кадрову 

ротацію у Нацраді.

 

ЕКОНОМІКА 

 

АМКУ дозволив концесію порту “Херсон” 

Антимонопольний комітет дозволив концесію 

в порту "Херсон", оскільки вона не призводить 

до монополізації на товарних ринках України.

 

 

Зеленський підписав зміни до Податкового 

кодексу щодо видобутку бурштину 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про зменшення ставки рентної плати за 

користування надрами для видобування 

бурштину.

 

 

Обрали компанію, яка постачатиме 

сировину для ОПЗ 

На конкурсі з відбору компанії з постачання 

давальницької сировини для Одеського 

припортового заводу, що завершився 5 

березня, найкращу цінову пропозицію на 

переробку тонни карбаміду надала компанія 

"Укрнафтобуріння".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890400-nacrada-ne-zmogla-zibratisa-cerez-kadrovij-ukaz-prezidenta-nemae-kvorumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890400-nacrada-ne-zmogla-zibratisa-cerez-kadrovij-ukaz-prezidenta-nemae-kvorumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890400-nacrada-ne-zmogla-zibratisa-cerez-kadrovij-ukaz-prezidenta-nemae-kvorumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2890400-nacrada-ne-zmogla-zibratisa-cerez-kadrovij-ukaz-prezidenta-nemae-kvorumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890411-amku-dozvoliv-koncesiu-portu-herson.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890411-amku-dozvoliv-koncesiu-portu-herson.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890372-zelenskij-pidpisav-zmini-do-podatkovogo-kodeksu-sodo-vidobutku-burstinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890372-zelenskij-pidpisav-zmini-do-podatkovogo-kodeksu-sodo-vidobutku-burstinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890372-zelenskij-pidpisav-zmini-do-podatkovogo-kodeksu-sodo-vidobutku-burstinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890725-obrali-kompaniu-aka-postacatime-sirovinu-dla-opz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890725-obrali-kompaniu-aka-postacatime-sirovinu-dla-opz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890725-obrali-kompaniu-aka-postacatime-sirovinu-dla-opz.html


 

НБУ оновив перелік системно важливих 

банків (СПИСОК) 

Національний банк здійснив щорічний 

перегляд переліку системно важливих банків. 

 

 

Промінвестбанк продали на аукціоні за 269 

мільйонів 

Пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк", 

дочірнього банку російського 

"Внешэкономбанк", було продано у розмірі 

99,7726% на фондовій біржі ПФТС за 268,7 

млн грн.

 

МХП відновлює експорт курятини до 

Євросоюзу з 7 березня 

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський 

хлібопродукт" (МХП) відновлює експорт 

продукції птахівництва до країн ЄС з 7 

березня.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Криму "свідка Єгови" засудили до шести 

років колонії 

У Джанкої суд виніс вирок представнику 

релігійної організації "Свідки Єгови" Сергію 

Філатову - 6 років колонії загального режиму. 

Ялтинський міський суд засудив ще одного 

представника організації до штрафу в розмірі 

400 тисяч рублів.
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Тридцять днів я знаходилася у підвалі 

«МГБ ДНР» з упевненістю, що мене 

розстріляють - Марина Чуйкова, колишня 

полонена (ІНТЕРВ'Ю) 

З Мариною Чуйковою, яка провела в ув'язненні 650 
днів, і одним з її синів Савою ми зустрічаємося в центрі 
Харкова. 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

На Полтавщині викрили на хабарі 

чиновника Мін'юсту 

На Полтавщині СБУ підозрює в отриманні 

хабаря держвиконавця одного з міськвідділів 

державної виконавчої служби Північно-

Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції, якого влітку минулого 

року Служба вже затримувала за аналогічне 

правопорушення.

 

 

Ватажку казаків "ЛНР" дали десять років 

тюрми 

За матеріалами Служби безпеки України на 

Запоріжжі до десяти років ув’язнення 

засуджено ватажка «Свердловського 

казацького полку ЛНР».

 

 

Ексдиректора лісгоспу, якому дзвонив 

Зеленський, залишили під нічним домашнім 

арештом 

Колишнього керівника ДП «Гутянський 

лісгосп» Віктора Сису, якого підозрюють у 

хабарництві, оборудках з деревиною та 

службовій недбалості, суд залишив під 

частковим домашнім арештом - з 22:00 години 

до 07:00.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Одеський кінофестиваль та “Книжковий 

Арсенал” оголосили пітчинг книжок для 

екранізацій 

Одеський міжнародний кінофестиваль та Х 

Міжнародний фестиваль “Книжковий 

Арсенал” започатковують спільний проєкт 

Book Pitch з метою пошуку українських творів 

для майбутніх екранізацій.

 

 

Співаку та флейтисту з РФ на три роки 

заборонили в’їзд в Україну 

Учора у двох пунктах пропуску «Бориспіль» та 

«Жуляни» прикордонники Окремого 

контрольно-пропускного пункту «Київ» 

виявили та не пропустили в Україну двох 

громадян - артистів з РФ.

 

 

Херсонщина запропонувала туристам 

"впустити вітер у голову" ФОТО 

Херсонщина планує стати туристичною 

меккою для українських відпочивальників, 

приваблюючи їх унікальними природними 

особливостями й активним відпочинком

 

 

У поїздах далекого сполучення 

чергуватимуть поліцейські 

Національна поліція України спільно з АТ 

“Укрзалізниця” розпочала пілотний проєкт з 

супроводу пасажирських поїздів № 122/121 

Миколаїв — Київ — Рівне та № 24/23 Одеса — 

Москва. Поїзди були обрані через найбільшу 

кількість зафіксованих правопорушень.
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В Україні з квітня запустять автофіксацію 

порушень ПДР - на фото і відео 

В Україні завершено період підготовки до 

запровадження автоматичної фотовідеофіксації 

порушень ПДР на дорогах всієї країни.

 

 

SkyUp відкрив продаж квитків за 

спецтарифом на рейси до Праги та Тель-

Авіву 

Український лоукостер SkyUp пропонує 

спеціальні тарифи на квитки до Праги та Тель-

Авіву. Рейси виконуються із аеропорту 

Запоріжжя.

 

Українська шаблістка Харлан отримала 

власну копію ляльки Барбі (ФОТО, ВІДЕО) 

Українська шаблістка Ольга Харлан увійшла 

до десятки спортивних зірок, що стали 

рольовими моделями для ляльок Barbie і 

частиною міжнародного проекту Barbie Dream 

Gap. 

 

 

 

У Чорнобильській зоні з'являться повітряні 

маршрути для туристів 

ДП "Центр організаційно-технічного і 

інформаційного забезпечення управління 

зоною відчуження" планує у 2020 році 

відкрити декілька нових туристичних 

маршрутів у Чорнобильській зоні, зокрема 

повітряні подорожі.

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