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ТОП 

 

Зеленський: Працюємо, щоб у березні 

провести обмін, а в кінці квітня - 

"нормандську зустріч" 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що зараз триває робота для проведення 

у березні обміну утримуваними особами, а в 

кінці квітня - зустрічі в нормандському 

форматі.

 

 

Шмигаль уточнив свої слова щодо 

постачання води до окупованого Криму 

Уряд України не може подавати воду 

в Крим до повернення його до складу України.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891098-zelenskij-pracuemo-sob-u-berezni-provesti-obmin-a-v-kinci-kvitna-normandsku-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891098-zelenskij-pracuemo-sob-u-berezni-provesti-obmin-a-v-kinci-kvitna-normandsku-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891098-zelenskij-pracuemo-sob-u-berezni-provesti-obmin-a-v-kinci-kvitna-normandsku-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891098-zelenskij-pracuemo-sob-u-berezni-provesti-obmin-a-v-kinci-kvitna-normandsku-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890881-smigal-utocniv-svoi-slova-sodo-postacanna-vodi-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890881-smigal-utocniv-svoi-slova-sodo-postacanna-vodi-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2890881-smigal-utocniv-svoi-slova-sodo-postacanna-vodi-do-okupovanogo-krimu.html


 

Обов’язки генпрокурора виконуватиме 

Віктор Чумак 

Обов’язки генпрокурора виконуватиме Віктор 

Чумак. Відповідна інформація оприлюднена на сайті 

Офісу генпрокурора, повідомляє Укрінформ.

 

 

ЄС офіційно зняв санкції з Азарова і 

Ставицького 

Рішення Ради ЄС про зняття санкцій з 

колишнього прем’єр-міністра України Миколи 

Азарова і ексміністра енергетики та вугільної 

промисловості України Едуарда Ставицького 

офіційно набуло чинності у п’ятницю, 6 

березня.

  

 

Штаб ООС спростовує фейк про повернення 

ЗСУ на ділянку розведення біля 

Петрівського 

Інформація, розповсюджена російськими 

пропагандистськими ЗМІ, про нібито 

повернення українських підрозділів на ділянку 

розведення у районі Богданівка-Петрівське не 

відповідає дійсності.

 

 

На тілах загиблих у Москві шахістів 

знайшли сліди від уколів - російські ЗМІ 

У тілах українських шахістів, 26-річного 

Станіслава Богдановича і 18-річної 

Олександри Вернигори, знайдених мертвими в 

московській квартирі, нібито, зафіксовано 

сліди від ін'єкцій. 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891353-obovazki-genprokurora-vikonuvatime-viktor-cumak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891353-obovazki-genprokurora-vikonuvatime-viktor-cumak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891353-obovazki-genprokurora-vikonuvatime-viktor-cumak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891170-es-oficijno-znav-sankcii-z-azarova-i-stavickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891170-es-oficijno-znav-sankcii-z-azarova-i-stavickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891170-es-oficijno-znav-sankcii-z-azarova-i-stavickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2891407-stab-oos-sprostovue-fejk-pro-povernenna-zsu-na-dilanku-rozvedenna-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2891407-stab-oos-sprostovue-fejk-pro-povernenna-zsu-na-dilanku-rozvedenna-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2891407-stab-oos-sprostovue-fejk-pro-povernenna-zsu-na-dilanku-rozvedenna-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2891407-stab-oos-sprostovue-fejk-pro-povernenna-zsu-na-dilanku-rozvedenna-bila-petrivskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891172-na-tilah-zagiblih-u-moskvi-sahistiv-znajsli-slidi-vid-ukoliv-rosijski-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891172-na-tilah-zagiblih-u-moskvi-sahistiv-znajsli-slidi-vid-ukoliv-rosijski-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891172-na-tilah-zagiblih-u-moskvi-sahistiv-znajsli-slidi-vid-ukoliv-rosijski-zmi.html


 

В Україні вперше можуть обмежити 

використання води - через аномальну зиму 

В Україні можуть обмежити водопостачання 

для користувачів через несприятливі 

гідрометеорологічні умови.

 

 

Феміністична афіша: Марш Жінок, Жіноче 

Ралі та "Малена" 

8 березня – це не про квіти, а про рівні права. 

Зібрали для Вас події, які будуть цікаві і 

жінкам, і чоловікам.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Суд у Гаазі може взятися цьогоріч за справу 

про злочини РФ у Криму і на Донбасі 

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може 

цього року розпочати розслідування злочинів, 

вчинених Росією в Криму і на Донбасі.

 

 

Чубаров закликав в ООН запровадити 

ембарго на всі російські енергоносії 

Для примусу Росії звільнити окуповані 

території на сході України і в Криму 

найефективнішим способом було б 

запровадження нових санкцій проти РФ, в тому 

числі ембарго на поставки енергоносіїв з Росії.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891596-v-ukraini-vperse-mozut-obmeziti-vikoristanna-vodi-cerez-anomalnu-zimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891596-v-ukraini-vperse-mozut-obmeziti-vikoristanna-vodi-cerez-anomalnu-zimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891596-v-ukraini-vperse-mozut-obmeziti-vikoristanna-vodi-cerez-anomalnu-zimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2891073-feministicna-afisa-mars-zinok-zinoce-rali-ta-malena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2891073-feministicna-afisa-mars-zinok-zinoce-rali-ta-malena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2891073-feministicna-afisa-mars-zinok-zinoce-rali-ta-malena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891575-sud-u-gaazi-moze-vzatisa-cogoric-za-spravu-pro-zlocini-rf-u-krimu-i-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891575-sud-u-gaazi-moze-vzatisa-cogoric-za-spravu-pro-zlocini-rf-u-krimu-i-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891575-sud-u-gaazi-moze-vzatisa-cogoric-za-spravu-pro-zlocini-rf-u-krimu-i-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2891629-cubarov-zaklikav-v-oon-zaprovaditi-embargo-na-vsi-rosijski-energonosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2891629-cubarov-zaklikav-v-oon-zaprovaditi-embargo-na-vsi-rosijski-energonosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2891629-cubarov-zaklikav-v-oon-zaprovaditi-embargo-na-vsi-rosijski-energonosii.html


 

Боррель збирається на Донбас, після цього – 

плануватиме візит до Росії 

Високий представник Євросоюзу Жозеп 

Боррель підтвердив намір відвідати Україну і 

регіон Донбасу, після чого, за його словами, 

плануватиме візит до Росії.

 

 

Безвіз з Еквадором набуває чинності 2 

квітня — МЗС 

Угода між урядами України й Еквадору про 

взаємне скасування візових вимог набирає 

чинності 2 квітня.

 

 

Уманський обговорив з МВФ подальшу 

співпрацю 

Міністр фінансів Ігор Уманський провів 

зустріч з постійним представником МВФ в 

Україні Йостою Люнгманом, з яким обговорив 

подальше співробітництво.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Депутата ОПЗЖ ізолювали після зустрічі із 

зараженим коронавірусом французьким 

політиком — Сюмар 

Народного депутата від "Опозиційної фракції 

— За життя" Олега Волошина, який нещодавно 

мав зустріч з парламентарієм Національної 

асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, 

щодо якого підтверджений факт зараження 

коронавірусом, ізолювали.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891395-borrel-zbiraetsa-na-donbas-pisla-cogo-planuvatime-vizit-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891395-borrel-zbiraetsa-na-donbas-pisla-cogo-planuvatime-vizit-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891395-borrel-zbiraetsa-na-donbas-pisla-cogo-planuvatime-vizit-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2891546-bezviz-z-ekvadorom-nabuvae-cinnosti-2-kvitna-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2891546-bezviz-z-ekvadorom-nabuvae-cinnosti-2-kvitna-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2891546-bezviz-z-ekvadorom-nabuvae-cinnosti-2-kvitna-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2891239-umanskij-obgovoriv-z-mvf-podalsu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2891239-umanskij-obgovoriv-z-mvf-podalsu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2891239-umanskij-obgovoriv-z-mvf-podalsu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891364-deputata-opzz-izoluvali-pisla-zustrici-iz-zarazenim-koronavirusom-francuzkim-politikom-sumar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891364-deputata-opzz-izoluvali-pisla-zustrici-iz-zarazenim-koronavirusom-francuzkim-politikom-sumar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891364-deputata-opzz-izoluvali-pisla-zustrici-iz-zarazenim-koronavirusom-francuzkim-politikom-sumar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891364-deputata-opzz-izoluvali-pisla-zustrici-iz-zarazenim-koronavirusom-francuzkim-politikom-sumar.html


 

МОЗ запускає Telegram-канал 

―Коронавірус_інфо‖ 

Міністерство охорони здоров’я України 

запускає Telegram-канал ―Коронавірус_інфо‖ з 

інформацією щодо ситуації з коронавірусом в 

Україні.

 

 

МАУ пропонує безкоштовно змінити дату 

вильоту до/з Італії 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

не скасовує авіасполучення з Італією через 

поширення коронавірусу Covid-2019 та 

пропонує безкоштовно змінювати дату вильоту 

до та з Італії в межах терміну придатності 

квитка.

 

 

"Щоб припинити кіпіш і шабаш": Волошин 

заявляє, що здоровий, але тиждень посидить 

удома 

Народний депутат від "Опозиційної фракції - 

За життя" Олег Волошин стверджує, що 

результати експрес-тестів по всіх вірусах 

респіраторної групи у нього негативні, але він 

має намір до наступного четверга 

дотримуватися домашнього режиму.

 

 

У школах Івано-Франківська діти пишуть 

диктанти про коронавірус 

У школах Івано-Франківська діти пишуть 

тематичні диктанти, як поводитися у випадку 

підозри на інфікування коронавірусом.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891562-moz-zapuskae-telegramkanal-koronavirusinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891562-moz-zapuskae-telegramkanal-koronavirusinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891562-moz-zapuskae-telegramkanal-koronavirusinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891203-mau-proponue-bezkostovno-zminiti-datu-vilotu-doz-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891203-mau-proponue-bezkostovno-zminiti-datu-vilotu-doz-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891203-mau-proponue-bezkostovno-zminiti-datu-vilotu-doz-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891500-sob-pripiniti-kipis-i-sabas-volosin-zaavlae-so-zdorovij-ale-tizden-posidit-udoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891500-sob-pripiniti-kipis-i-sabas-volosin-zaavlae-so-zdorovij-ale-tizden-posidit-udoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891500-sob-pripiniti-kipis-i-sabas-volosin-zaavlae-so-zdorovij-ale-tizden-posidit-udoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891500-sob-pripiniti-kipis-i-sabas-volosin-zaavlae-so-zdorovij-ale-tizden-posidit-udoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2891430-u-skolah-ivanofrankivska-diti-pisut-diktanti-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2891430-u-skolah-ivanofrankivska-diti-pisut-diktanti-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2891430-u-skolah-ivanofrankivska-diti-pisut-diktanti-pro-koronavirus.html


УКРАЇНА 

 

―Дійдемо до всіх‖: Зеленський сказав, хто на 

черзі після міністрів 

Президент Володимир Зеленський пообіцяв 

після змін в уряді переглянути кадрові рішення 

в наглядових радах та на інших державних 

посадах.

 

 

Голова Меджлісу вважає заяву Шмигаля 

про воду для Криму "ударом у спину" 

Заява новопризначеного Прем'єр-міністра 

Дениса Шмигаля щодо можливості подачі води 

в тимчасово окупований Крим була негативно 

сприйнята Меджлісом кримськотатарського 

народу.

 

 

Новий міністр оборони має 11 банківських 

рахунків 

Міністр оборони Андрій Таран за минулий рік 

отримав 313 тисяч гривень зарплати, понад 184 

тисячі гривень пенсії та 10 тисяч 250 гривень 

соціальної допомоги. Також він має 11 

банківських рахунків.

 

 

Призначення генпрокурора: Іонушас назвав 

можливу дату позачергової Ради 

Позачергове засідання Верховної Ради щодо 

призначення нового генерального прокурора 

може відбутися не раніше, ніж наступного 

пленарного тижня протягом 17-20 березня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891181-dijdemo-do-vsih-zelenskij-skazav-hto-na-cerzi-pisla-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891181-dijdemo-do-vsih-zelenskij-skazav-hto-na-cerzi-pisla-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891181-dijdemo-do-vsih-zelenskij-skazav-hto-na-cerzi-pisla-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2891123-golova-medzlisu-vvazae-zaavu-smigala-pro-vodu-dla-krimu-udarom-u-spinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2891123-golova-medzlisu-vvazae-zaavu-smigala-pro-vodu-dla-krimu-udarom-u-spinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2891123-golova-medzlisu-vvazae-zaavu-smigala-pro-vodu-dla-krimu-udarom-u-spinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891109-novij-ministr-oboroni-mae-11-bankivskih-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891109-novij-ministr-oboroni-mae-11-bankivskih-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2891109-novij-ministr-oboroni-mae-11-bankivskih-rahunkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891307-priznacenna-genprokurora-ionusas-nazvav-mozlivu-datu-pozacergovoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891307-priznacenna-genprokurora-ionusas-nazvav-mozlivu-datu-pozacergovoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891307-priznacenna-genprokurora-ionusas-nazvav-mozlivu-datu-pozacergovoi-radi.html


 

Лазебна задекларувала чотири квартири, 

будинок та два елітні авто 

Марина Лазебна, як кандидат на посаду 

міністра соціальної політики, задекларувала 

чотири квартири та житловий будинок, два 

автомобілі преміум-класу та дохід від бізнесу 

0,5 млн грн.

 

 

Частка російського телевізійного продукту 

впала до 4% - Костинський 

У 2019 році завдяки європейським квотам 

вплив телевізійного продукту країни агресора 

досяг історичного мінімуму, а частка 

українського телевізійного контенту досягнула 

77 %.

 

 

Нацрада позапланово перевірить ZIK через 

телемарафон ―Тхне Соросом‖ 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення призначила позапланову виїзну 

перевірку телеканалу ZIK.

 

 

У Федорова - ―на руках‖ $200 тисяч готівки 

Новопризначений віцепрем'єр-міністр — 

міністр цифрової трансформації України 

Михайло Федоров за 2019 рік отримав у 

сукупності понад 4,9 млн грн доходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891269-lazebna-zadeklaruvala-cotiri-kvartiri-budinok-ta-dva-elitni-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2891269-lazebna-zadeklaruvala-cotiri-kvartiri-budinok-ta-dva-elitni-avto.html
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БЕЗПЕКА  

 

Зеленський дав Путіну рік на завершення 

війни на Донбасі — інакше вийде з 

―Мінська‖ 

У Президента РФ Володимира Путіна є рік на 

те, щоб припинити розпочату майже шість 

років тому війну на сході України. Якщо цього 

не буде зроблено, Президент України 

Володимир Зеленський вийде з мінського 

процесу. 

 

 

Біля Кримського підірвалася БМП з 

військовими: один загинув, троє поранені 

Поблизу населеного пункту Кримське 

Луганської області внаслідок підриву БМП на 

невідомому вибуховому пристрої один 

український військовослужбовець загинув, ще 

троє зазнали травм.

 

Військовим збираються обмежити 

―активність‖ у соцмережах — МОУ 

Гібридна інформаційна війна проти військових 

небезпечна своєю непередбачуваністю та 

дешевизною. 

 

 

Новий міністр оборони посилить розвідку і 

зосередиться на озброєнні — експерт 

З призначенням міністром оборони Андрія 

Тарана посилиться військова розвідка, 

військово-технічне співробітництво й 

закупівля нових озброєнь, вважає Михайло 

Самусь, заступник директора Центру 

дослідження армії, конверсії та роззброєння 

(ЦДАКР) з міжнародних питань.
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ЕКОНОМІКА 

 

У Києві можуть зупинити газопостачання — 

Оператор ГТС 

ТОВ "Оператор ГТС України" звернувся до 

НКРЕКП з вимогою здійснити перевірку 

дотримання Київгазом ліцензійних умов. На 

сьогодні Київгаз - єдиний оператор ГРМ, що не 

уклав з ОГТСУ договір на постачання газу.

 

Гривня різко подорожчала 

Національний банк України на п'ятницю, 6 

березня 2020 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 15 копійок - до 24,7413 грн за долар 

проти 24,8908 грн за долар у четвер. 

 

ПриватБанк готується продати курорт 

"Буковель" - ЗМІ 

ПриватБанк готується до продажу найбільшого 

в Україні гірськолижного курорту "Буковель"; 

банку належать дві третини комплексу.

 

 

Компанія YASNO долучилась до 

євроініціативи "15 зобов’язань перед 

споживачами" 

Ініціативу міжнародної асоціації Eurelectric "15 

зобов’язань перед споживачами" підписали у 

Брюсселі 92 європейські енергопостачальні 

компанії, зокрема й українська YASNO.

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2891228-u-kievi-mozut-zupiniti-gazopostacanna-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2891228-u-kievi-mozut-zupiniti-gazopostacanna-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2891228-u-kievi-mozut-zupiniti-gazopostacanna-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890920-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2474.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2890920-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2474.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2891551-privatbank-gotuetsa-prodati-kurort-bukovel-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2891551-privatbank-gotuetsa-prodati-kurort-bukovel-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2891551-privatbank-gotuetsa-prodati-kurort-bukovel-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2891367-kompania-yasno-dolucilas-do-evroiniciativi-15-zobovazan-pered-spozivacami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2891367-kompania-yasno-dolucilas-do-evroiniciativi-15-zobovazan-pered-spozivacami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2891367-kompania-yasno-dolucilas-do-evroiniciativi-15-zobovazan-pered-spozivacami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2891367-kompania-yasno-dolucilas-do-evroiniciativi-15-zobovazan-pered-spozivacami.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У список на обмін включили 86 кримських 

татар — Денісова 

У підготовлений Україною на найближчий 

обмін список із 200 осіб включено 86 

незаконно ув’язнених кримських татар.

 

 

Росія відмовилася пускати до політв'язня 

Яцкіна українського консула 

Російська сторона відмовила в запиті на 

відвідування політв'язня Івана Яцкіна 

українським консулом у Москві.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ оголосило підозри у справі про 93 

мільйони збитків Одеському припортовому 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро України оголосили чотирьом особам про 

підозру у завданні 93,3 млн грн збитків АТ 

"Одеський припортовий завод".

 

 

Законопроєкт "не про Ситника": Качура і 

Дубінський пропонують звільняти главу 

НАБУ за корупцію 

Народний депутат із фракції "Слуга народу" 

Олександр Качура розповів, що його спільний 

з Олександром Дубінським законопроєкт № 

3180 передбачає звільнення керівника НАБУ за 

корупцію, але запевняє, що законопроєкт не 

матиме зворотної сили, і чинного директора 

бюро не зможуть за ним звільнити.
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Порошенко прийшов до ДБР - вимагає 

порушити справу проти Дубінського 

П’ятий президент Петро Порошенко разом зі 

своїми адвокатами й народними депутатами 

від партії ―Європейська солідарність‖ прийшов 

до Державного бюро розслідувань.

 

 

Депутата-учасника бійки у Жмеринській 

міськраді відпустили під домашній арешт 

Вінницький апеляційний суд змінив одному з 

учасників бійки у Жмеринській міській раді – 

депутату міськради Юрію Сокуренку 

запобіжний захід із тримання під вартою на 

нічний арешт.

 

 

Справа Майдану: суд заочно арештував 

двох екскерівників силових відомств 

Печерський райсуд столиці заочно 

заарештував у рамках розслідування справи 

Майдану двох колишніх керівників 

правоохоронних органів.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Мета у держав-учасниць JIT одна – винні у 

катастрофі МН17 мають бути покарані - 

Гюндуз Мамедов, заступник генерального 

прокурора України ІНТЕРВ’Ю 

9 березня у Нідерландах стартують слухання у справі 
МН17. На покарання винних у трагедії та початок чи не 
найбільш унікального судового процесу рідні загиблих у 
катастрофі чекають уже майже шість років.
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За п’ять місяців ми вивели проблему 

Чорноморського регіону в топ-тему для 

міжнародних партнерів - Аліна Фролова, 

заступниця міністра оборони України 

ІНТЕРВ’Ю 

Запис інтерв'ю з заступницею міністра оборони Аліною 

Фроловою відбувся напередодні кадрових ротацій в 

уряді. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленська, Світоліна та alyona alyona: ―НВ‖ 

назвав ТОП-100 успішних жінок 

Суспільно-політичний журнал ―Новое время‖ 

опублікував рейтинг ТОП-100 успішних жінок 

України.

 

Світовий конґрес українців закликає 

долучитися до флешмобу з нагоди дня 

народження Шевченка 

Світовий конґрес українців (СКУ) запрошує 

долучитися до флешмобу #GlobalShevchenko з 

нагоди дня народження видатного 

українського поета, художника Тараса 

Шевченка.

 

SkyUp пропонує 8% знижки на квитки за 

всіма напрямками 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 

пропонує 8% знижки на квитки на всі рейси, 

що виконуватимуться з 6 березня до 28 жовтня. 
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ЦВК і Facebook посилять боротьбу з 

дезінформацією ФОТО 

Представники Центральної виборчої комісії та 

Facebook обговорили актуальні питання 

реалізації публічних політик та правил 

соцмережі в Україні, у тому числі щодо 

виборів та протидії дезінформації.

 

 

У закарпатському дендропарку масово 

розквітнув шафран 

На Закарпатті у дендропарку "Березинка", що 

розташований неподалік Мукачева, масово 

розквітнув шафран (крокус).

 

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