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ТОП 

 

Європарламентухваливдоповідьщодо Угоди 

про асоціаціюУкраїна-ЄС 

Європейський парламент у четвер, 11 лютого, 

в цілому та 

більшістюголосівухваливдоповідьщодоімплем

ентаціїУкраїною Угоди про асоціацію з ЄС, 

проєктякоїпідготувавєвродепутатвідполітичної

групиЄвропейськоїнародноїпартіїМіхаель 

Галер.

 

 

Українаочікує на два траншіСвітового 

банку у $700 мільйонів - Мінфін 

Українаочікує два траншіСвітового банку по 

350 мільйонівдоларів для 

отриманняякихнеобхіднеприйняття пакету 

аграрнихзаконів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188561-evroparlament-uhvaliv-dopovid-pro-vikonanna-ugodi-pro-asociaciu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188561-evroparlament-uhvaliv-dopovid-pro-vikonanna-ugodi-pro-asociaciu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188561-evroparlament-uhvaliv-dopovid-pro-vikonanna-ugodi-pro-asociaciu-ukrainaes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188605-ukraina-ocikue-na-dva-transi-svitovogo-banku-u-700-miljoniv-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188605-ukraina-ocikue-na-dva-transi-svitovogo-banku-u-700-miljoniv-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188605-ukraina-ocikue-na-dva-transi-svitovogo-banku-u-700-miljoniv-minfin.html


 

Шмигальрозраховує,що перегляд Угоди про 

асоціаціюУкраїна-ЄС завершиться цьогоріч 

Прем'єр-міністрУкраїни Денис Шмигаль 

розраховує на те, що цього року вдасться 

переглянути Угоду про асоціацію між 

Україною та Європейськи Союзом. 

 

«Слуга народу» висунулаВірастюка на 

довибори у Раду 

Політичнапартія “Слуга народу” 

висуваєукраїнського спортсмена, силача 

ВасиляВірастюка кандидатом у 

народнідепутати на довиборах у Верховну 

Раду на окрузі №87.

 

Зеленський на Донбасіпобував за 

кількасотметріввідлініїзіткненняФОТО 

Президент 

ВолодимирЗеленськийвідвідавпередовувзоніпр

оведенняОпераціїоб'єднаних сил та 

поспілкувався з військовослужбовцями. 

 

 

ОПЗЖ втратилавідсотки у партійному 

рейтингу ОПИТУВАННЯ  

"Європейськасолідарність" очолила рейтинг 

політичнихпартій, за нею йдуть "Опозиційна 

платформа - за життя" і "Слуга народу", при 

цьому ОТЗЖ у 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189081-smigal-rozrahovue-so-pereglad-ugodi-pro-asociaciu-ukrainaes-zaversitsa-cogoric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189081-smigal-rozrahovue-so-pereglad-ugodi-pro-asociaciu-ukrainaes-zaversitsa-cogoric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189081-smigal-rozrahovue-so-pereglad-ugodi-pro-asociaciu-ukrainaes-zaversitsa-cogoric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188808-sluga-narodu-visunula-virastuka-kandidatom-u-narodni-deputati-v-okruzi-87.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188808-sluga-narodu-visunula-virastuka-kandidatom-u-narodni-deputati-v-okruzi-87.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188808-sluga-narodu-visunula-virastuka-kandidatom-u-narodni-deputati-v-okruzi-87.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3188895-zelenskij-na-donbasi-pobuvav-za-kilkasot-metriv-vid-linii-zitknenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3188895-zelenskij-na-donbasi-pobuvav-za-kilkasot-metriv-vid-linii-zitknenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3188895-zelenskij-na-donbasi-pobuvav-za-kilkasot-metriv-vid-linii-zitknenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188772-opzz-vtratila-vidsotki-u-partijnomu-rejtingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188772-opzz-vtratila-vidsotki-u-partijnomu-rejtingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188772-opzz-vtratila-vidsotki-u-partijnomu-rejtingu.html


 

Віталій Кличко став лауреатом почесної 

нагороди від WBC 

Легендарнийукраїнський боксер, "вічний" 

чемпіон світу у суперважкій вазі, член 

Міжнародного залу боксерської слави, мер 

Києва Віталій Кличко став лауреатом почесної 

нагороди Всесвітньоїбоксерської ради (WBC).

 

 

В Укрзалізницірозповіли, 

кудиукраїнцінайчастішемандрують на День 

закоханих 

АТ "Укрзалізниця" напередодні Дня святого 

Валентина оприлюднилаінформацію про 5 

найромантичнішихзалізничнихмаршрутівУкраї

ни і їхнітуристичнілокації.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українарозповіла в ОБСЄ про 

зовнішнізагрози 

Українськаделегація при ОБСЄ поінформувала 

країни-учасниці про оцінки зовнішніх загроз, 

передусім з боку Росії, як європейській, так і 

національній

 

 

Шмигальрозраховує на взаємневизнання з 

ЄСелектроннихпослуг 

Українарозраховує на взаємневизнання з 

Європейським Союзом 

електроннихдовірчихпослуг у найближчі роки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3188659-vitalij-klicko-stav-laureatom-pocesnoi-nagorodi-vid-wbc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3188659-vitalij-klicko-stav-laureatom-pocesnoi-nagorodi-vid-wbc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3188659-vitalij-klicko-stav-laureatom-pocesnoi-nagorodi-vid-wbc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3188917-v-ukrzaliznici-rozpovili-kudi-ukrainci-najcastise-mandruut-na-den-zakohanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3188917-v-ukrzaliznici-rozpovili-kudi-ukrainci-najcastise-mandruut-na-den-zakohanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3188917-v-ukrzaliznici-rozpovili-kudi-ukrainci-najcastise-mandruut-na-den-zakohanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3188917-v-ukrzaliznici-rozpovili-kudi-ukrainci-najcastise-mandruut-na-den-zakohanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188752-ukraina-rozpovila-v-obse-pro-zovnisni-zagrozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188752-ukraina-rozpovila-v-obse-pro-zovnisni-zagrozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188752-ukraina-rozpovila-v-obse-pro-zovnisni-zagrozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188712-smigal-rozrahovue-na-vzaemne-viznanna-z-es-elektronnih-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188712-smigal-rozrahovue-na-vzaemne-viznanna-z-es-elektronnih-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188712-smigal-rozrahovue-na-vzaemne-viznanna-z-es-elektronnih-poslug.html


 

Візит в Україну президента 

Єврорадизапланований на 2-3 березня 

Президент Європейськоїради Шарль 

Мішельпланує 2-3 березняприїхати з візитом в 

Україну та відвідатиДонбас.

 

 

Дрони ОБСЄ минулого року 70 

разівпотраплялипідобстріли на Донбасі – 

глава місії 

Спеціальнамоніторинговамісія (СММ) ОБСЄ 

на Донбасі в часи пандемії покладається 

здебільшого на повітряне спостереження з 

дронів, однак за останній рік ці апарати 

піддавалися обстріламблизько 70 разів.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу - 335 випадків COVID-19, 11 

хворих померли 

За минулудобукількістьвиявлениххворих на 

коронавірус становила 335.

 

 

Кличко анонсував контракт назакупівлю 1 

мільйона доз COVID-вакцини 

Столичнавладарозраховуєнайближчим часом 

підписати контракт на закупівлю 1 мільйона 

доз вакцинипротикоронавірусу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188703-vizit-v-ukrainu-prezidenta-evroradi-zaplanovanij-na-23-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188703-vizit-v-ukrainu-prezidenta-evroradi-zaplanovanij-na-23-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188703-vizit-v-ukrainu-prezidenta-evroradi-zaplanovanij-na-23-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3189029-droni-obse-minulogo-roku-70-raziv-potraplali-pid-obstrili-na-donbasi-glava-misii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3189029-droni-obse-minulogo-roku-70-raziv-potraplali-pid-obstrili-na-donbasi-glava-misii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3189029-droni-obse-minulogo-roku-70-raziv-potraplali-pid-obstrili-na-donbasi-glava-misii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3189029-droni-obse-minulogo-roku-70-raziv-potraplali-pid-obstrili-na-donbasi-glava-misii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188594-u-kievi-za-dobu-335-vipadkiv-covid19-11-hvorih-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188594-u-kievi-za-dobu-335-vipadkiv-covid19-11-hvorih-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188594-u-kievi-za-dobu-335-vipadkiv-covid19-11-hvorih-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188660-klicko-anonsuvav-kontrakt-na-zakupivlu-1-miljona-doz-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188660-klicko-anonsuvav-kontrakt-na-zakupivlu-1-miljona-doz-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188660-klicko-anonsuvav-kontrakt-na-zakupivlu-1-miljona-doz-covidvakcini.html


 

Київрада виділила 140 мільйонів на COVID-

вакцинацію 

Київська міська рада підтримала рішення про 

виділення 140 мільйонів гривень із міського 

бюджету на вакцинацію киян.

 

УКРАЇНА 

 

МЗС України вітає доповідь 

Європарламенту щодо Угоди про асоціацію 

Міністерствозакордонних справ України вітає 

ухвалену сьогодні переконливою більшістю 

Європейського Парламенту доповідь щодо 

імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. 

 

На Банковійрозповіли, 

чогоочікуютьвідзасідання Ради асоціації 

Українарозраховує,щосьогоднішнє засідання 

Ради асоціації Україна-ЄС стане точкою 

відліку для реалізації практичних 

домовленостей жовтневого саміту лідерів. 

 

 

Донбасперебуває на 

межіекологічноїкатастрофи через «ядерну» 

шахту – Кравчук 

Російськіставленики на тимчасово окупованій 

території Донбасу, а також безпосередньо 

Москва уникають вкрай необхідних заходів із 

запобігання радіоактивному забрудненню на 

сходіУкраїни.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188908-kiivrada-vidilila-140-miljoniv-na-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188908-kiivrada-vidilila-140-miljoniv-na-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188908-kiivrada-vidilila-140-miljoniv-na-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188620-mzs-ukraini-vitae-dopovid-evroparlamentu-sodo-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188620-mzs-ukraini-vitae-dopovid-evroparlamentu-sodo-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188620-mzs-ukraini-vitae-dopovid-evroparlamentu-sodo-ugodi-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188698-na-bankovij-rozpovili-cogo-ocikuut-vid-zasidanna-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188698-na-bankovij-rozpovili-cogo-ocikuut-vid-zasidanna-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188698-na-bankovij-rozpovili-cogo-ocikuut-vid-zasidanna-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3189073-donbas-perebuvae-na-mezi-ekologicnoi-katastrofi-cerez-adernu-sahtu-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3189073-donbas-perebuvae-na-mezi-ekologicnoi-katastrofi-cerez-adernu-sahtu-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3189073-donbas-perebuvae-na-mezi-ekologicnoi-katastrofi-cerez-adernu-sahtu-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3189073-donbas-perebuvae-na-mezi-ekologicnoi-katastrofi-cerez-adernu-sahtu-kravcuk.html


 

Довибориу Раду: «Слуга народу» 

визначиласьіз кандидатом на Донеччині 

Партія “Слуга народу” висунула голову 

Покровської районної державної адміністрації 

Андрія Бондаренка кандидатом у народні 

депутати на довиборах у Верховну Раду в 

окрузі №50 на Донеччині. 

 

 

«Слуги» у понеділоквирішать, 

чивисуватиВітренкаутретє – Корнієнко 

Народнідепутативід «Слуги народу» на 

засіданні фракції в понеділок, 15 лютого, 

остаточно вирішать питання щодо висування 

Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - 

міністра енергетики втретє. 

 

Реформа СБУ: у Радізареєстрували пакет 

поправок 

Народнідепутатизареєстрували в парламенті 

пакет поправок до ухваленого в 

першомучитаннізаконопроєкту №3196-д 

щодовдосконаленняорганізаційно-правових 

засад діяльностіСлужбибезпекиУкраїни.

 

 

Закарпатськамитницяотримала нового 

керівника 

Закарпатськумитницюочолив Михайло Товт. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188831-dovibori-u-radu-sluga-narodu-viznacilas-iz-kandidatom-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188831-dovibori-u-radu-sluga-narodu-viznacilas-iz-kandidatom-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188831-dovibori-u-radu-sluga-narodu-viznacilas-iz-kandidatom-na-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188961-slugi-u-ponedilok-virisat-ci-visuvati-vitrenka-utrete-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188961-slugi-u-ponedilok-virisat-ci-visuvati-vitrenka-utrete-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188961-slugi-u-ponedilok-virisat-ci-visuvati-vitrenka-utrete-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188805-reforma-sbu-u-radi-zareestruvali-paket-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188805-reforma-sbu-u-radi-zareestruvali-paket-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188805-reforma-sbu-u-radi-zareestruvali-paket-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188750-zakarpatska-mitnica-otrimala-novogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188750-zakarpatska-mitnica-otrimala-novogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188750-zakarpatska-mitnica-otrimala-novogo-kerivnika.html


 

ОАСК скасувавперейменування проспекту 

Бандери - Київготуєапеляцію 

Окружнийадміністративний суд міста Києва 

визнав протиправним та скасував рішення 

Київської міської ради «Про перейменування 

вулиць, проспектів та провулків у місті Києві». 

 

Покарання за сексизм: 

комітетрекомендуєРадівідсторонитиРудика 

на п'ятьзасідань 

КомітетВерховної Ради з питань Регламенту, 

депутатськоїетики та 

організаціїроботиВерховної Ради 

Українирекомендував парламенту 

ухвалитирішення

 

 

«Медзакупівлі» відповіли на обвинувачення 

МОЗ: Документинадалиіззатримкою 

У держпідприємстві «Медзакупівлі» заявили, 

що з травняминулого року 

попереджалиМіністерствоохорониздоров'я про 

ризики для проведеннязакупівельліків та 

медвиробів, а такожзазначили, 

щонеобхіднідокументи для цього МОЗ 

надалоіззначноюзатримкою.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Шмигаль у Брюсселізустрівся з 

Шефчовичем - про щодомовилисьФОТО  

Прем'єр-

міністрДенисШмигальдомовивсяізвіцепрезиде

нтомЄврокомісіїМарошемШефчовичемпроакт

ивнішезалученняУкраїнидопромисловихальянс

івЄвропейськогоСоюзу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188705-oask-skasuvav-perejmenuvanna-prospektu-banderi-kiiv-gotue-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188705-oask-skasuvav-perejmenuvanna-prospektu-banderi-kiiv-gotue-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188705-oask-skasuvav-perejmenuvanna-prospektu-banderi-kiiv-gotue-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188865-pokaranna-za-seksizm-komitet-rekomendue-radi-vidstoroniti-rudika-na-pat-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188865-pokaranna-za-seksizm-komitet-rekomendue-radi-vidstoroniti-rudika-na-pat-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188865-pokaranna-za-seksizm-komitet-rekomendue-radi-vidstoroniti-rudika-na-pat-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188865-pokaranna-za-seksizm-komitet-rekomendue-radi-vidstoroniti-rudika-na-pat-zasidan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188731-medzakupivli-vidpovili-na-obvinuvacenna-moz-dokumenti-nadali-iz-zatrimkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188731-medzakupivli-vidpovili-na-obvinuvacenna-moz-dokumenti-nadali-iz-zatrimkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188731-medzakupivli-vidpovili-na-obvinuvacenna-moz-dokumenti-nadali-iz-zatrimkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188857-smigal-u-brusseli-zustrivsa-z-sefcovicem-pro-so-domovilis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188857-smigal-u-brusseli-zustrivsa-z-sefcovicem-pro-so-domovilis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188857-smigal-u-brusseli-zustrivsa-z-sefcovicem-pro-so-domovilis.html


 

Українадомовилася з ЄС про нові правила 

автобуснихперевезень - у 

Брюсселіпідписали документ 

Криклійпідписав протокол до Угоди 

INTERBUS, якийрозширюєїїдію на 

регулярніпасажирськіавтобусніперевезення. 

Українцізможутьотримувативіднаціональнихав

тобуснихперевізниківкращіпослугизавдякивпр

овадженнюєвропейських практик та вимог.

 

Вітренко сказав, за 

рахунокчогоУкраїнапоповнюєдефіцитвугілл

я 

Дефіцитвугілля, якийсклався на складах ТЕС у 

поточному опалювальномуперіоді, 

Українанасьогоднізаповнює за 

рахуноквласноговидобутку, а також - закупок 

вугілля в Казахстані. 

 

 

Нацбанкдовів у судах 

законністьрішеньщодо «непрозорих» банків 

Національний банк довів у судах 

законністьусіхрішеньщодовиведення з ринку 

банків за непрозору структуру власності. 

 

 

Мільйонні борги Донецькоблгазу: Оператор 

ГТС просить перевіритипідприємство 

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) 

звернулося до правоохороннихорганів з 

проханнямнадатиправовуоцінкудіяльності 

ПАТ «Донецькоблгаз» через борги 

підприємства. 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188934-ukraina-domovilasa-z-es-pro-novi-pravila-avtobusnih-perevezen-u-brusseli-pidpisali-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188934-ukraina-domovilasa-z-es-pro-novi-pravila-avtobusnih-perevezen-u-brusseli-pidpisali-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188934-ukraina-domovilasa-z-es-pro-novi-pravila-avtobusnih-perevezen-u-brusseli-pidpisali-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188934-ukraina-domovilasa-z-es-pro-novi-pravila-avtobusnih-perevezen-u-brusseli-pidpisali-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188877-vitrenko-skazav-za-rahunok-cogo-ukraina-popovnue-deficit-vugilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188877-vitrenko-skazav-za-rahunok-cogo-ukraina-popovnue-deficit-vugilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188877-vitrenko-skazav-za-rahunok-cogo-ukraina-popovnue-deficit-vugilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188877-vitrenko-skazav-za-rahunok-cogo-ukraina-popovnue-deficit-vugilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188814-nacbank-doviv-u-sudah-zakonnist-risen-sodo-neprozorih-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188814-nacbank-doviv-u-sudah-zakonnist-risen-sodo-neprozorih-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188814-nacbank-doviv-u-sudah-zakonnist-risen-sodo-neprozorih-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188843-miljonni-borgi-doneckoblgazu-operator-gts-prosit-pereviriti-pidpriemstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188843-miljonni-borgi-doneckoblgazu-operator-gts-prosit-pereviriti-pidpriemstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188843-miljonni-borgi-doneckoblgazu-operator-gts-prosit-pereviriti-pidpriemstvo.html


 

Інфляція у січні: хто (чи що) її розганяє та 

як Україна має цим скористатися 
АНАЛІТИКА 

Зростанняспоживчихцінприскорилося. Покищо 

у прийнятнихмежах, відкриваючи для 

економіки «вікноможливостей»

 

 

ПриватизаціяактивівУкрспирту: Фонд 

держмайнапризначив на березень два 

аукціони 

Два онлайн-аукціони з приватизації окремого 

майна - Вишняківського та Дубов’язівського 

місць провадження діяльності та зберігання 

спирту ДП 

 

 

«Золоті» кури: чичекаєукраїнців нова 

хвиляподорожчанням’яса та яєць? 

Підприємціскаржаться на дорогі корми й 

суцільнізбитки. Вони абопрацюватимуть «у 

мінус», абопопросять нас 

додатковорозщедритися

 

 

У Черніговізапрацював перший в Україні 

центр креативноїекономікиВІДЕО 

У Чернігові, у 

приміщенніобласногохудожнього музею ім. Г. 

Галагана, 

відбуласяпрезентаціянещодавноствореного в 

містіінноваційно-інформаційного центру 

креативноїекономіки "РодзинкиУкраїни".

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188670-inflacia-u-sicni-hto-ci-so-ii-rozganae-ta-ak-ukraina-mae-cim-skoristatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188670-inflacia-u-sicni-hto-ci-so-ii-rozganae-ta-ak-ukraina-mae-cim-skoristatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188670-inflacia-u-sicni-hto-ci-so-ii-rozganae-ta-ak-ukraina-mae-cim-skoristatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188670-inflacia-u-sicni-hto-ci-so-ii-rozganae-ta-ak-ukraina-mae-cim-skoristatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188789-privatizacia-aktiviv-ukrspirtu-fond-derzmajna-priznaciv-na-berezen-dva-aukcioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188789-privatizacia-aktiviv-ukrspirtu-fond-derzmajna-priznaciv-na-berezen-dva-aukcioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188789-privatizacia-aktiviv-ukrspirtu-fond-derzmajna-priznaciv-na-berezen-dva-aukcioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188789-privatizacia-aktiviv-ukrspirtu-fond-derzmajna-priznaciv-na-berezen-dva-aukcioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188776-zoloti-kuri-ci-cekae-ukrainciv-nova-hvila-podorozcanna-masa-ta-aec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188776-zoloti-kuri-ci-cekae-ukrainciv-nova-hvila-podorozcanna-masa-ta-aec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188776-zoloti-kuri-ci-cekae-ukrainciv-nova-hvila-podorozcanna-masa-ta-aec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3189023-u-cernigovi-zapracuvav-persij-v-ukraini-centr-kreativnoi-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3189023-u-cernigovi-zapracuvav-persij-v-ukraini-centr-kreativnoi-ekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3189023-u-cernigovi-zapracuvav-persij-v-ukraini-centr-kreativnoi-ekonomiki.html


 

Київрадазвернулася до 

Кабмінущодопередачістолиці Гостиного 

двору 

Київськаміська рада підтрималазвернення до 

КабінетуМіністрівщодоневідкладноїпередачібу

дівлі Гостиного двору в 

комунальнувласністьгромадистолиці. 

 

Проїзд у маршруткахКиївщини з 15 лютого 

можеподорожчати на 10-25% 

Вартістьпроїзду у 

громадськомутранспортіКиївськоїобластізрост

е з 15 лютого, на деяких маршрутах 

подорожчанняможескластивід 10 до 25%.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У справіДжемілєварозглянули два томи 

«доказів» обвинувачення 

В окупованомуКримув так 

званомуАрмянському міському суді відбулося 

19-е засідання у «справі» лідера 

кримськотатарського народу Мустафи 

Джемілєва, в ході якого були розглянуті 

«докази» обвинувачення, які містяться в 3-му і 

4-му томах кримінальноїсправи.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд скасуваввиправдувальнийвирок 

Труханову 

АпеляційнапалатаВищогоантикорупційногосуд

ускасувалавиправдувальнийвирокодеськомуме

руГеннадіюТрухановуійогоспільникамусправіп

ророзкрадання 92 

млнгрнпідзакупівліОдеськоюміськоюрадоюбуд

івельзаводу “Краян”. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188714-kiivrada-zvernulasa-do-kabminu-sodo-peredaci-stolici-gostinogo-dvoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188714-kiivrada-zvernulasa-do-kabminu-sodo-peredaci-stolici-gostinogo-dvoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188714-kiivrada-zvernulasa-do-kabminu-sodo-peredaci-stolici-gostinogo-dvoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188714-kiivrada-zvernulasa-do-kabminu-sodo-peredaci-stolici-gostinogo-dvoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188611-proizd-u-marsrutkah-kiivsini-z-15-lutogo-moze-podorozcati-na-1025.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188611-proizd-u-marsrutkah-kiivsini-z-15-lutogo-moze-podorozcati-na-1025.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188611-proizd-u-marsrutkah-kiivsini-z-15-lutogo-moze-podorozcati-na-1025.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189067-u-spravi-dzemileva-rozglanuli-dva-tomi-dokaziv-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189067-u-spravi-dzemileva-rozglanuli-dva-tomi-dokaziv-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189067-u-spravi-dzemileva-rozglanuli-dva-tomi-dokaziv-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189008-sud-skasuvav-vipravduvalnij-virok-truhanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189008-sud-skasuvav-vipravduvalnij-virok-truhanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189008-sud-skasuvav-vipravduvalnij-virok-truhanovu.html


 

Шахрайство на $100 тисяч: заступнику 

директора Украерорухуоголосилипідозру 

Заступнику директора «Украероруху» 

повідомили про підозру у шахрайстві на 100 

тис. доларів.

 

 

СБУ викрила на Київщиніосередок 

ІДІЛВІДЕО 

На Київщині Служба 

безпекиУкраїнивикрилаосередокміжнародноїт

ерористичноїорганізації «Ісламська держава».

 

 

Експерту, якийдопоміг «приватизувати» 

нафтопровід, оголосилипідозру – СБУ 

Детективи НАБУ спільнозіслідчими СБУ 

задокументувалипротиправнідіїексперта, 

замовнівисновкиякогосприяли незаконному 

виведенню з 

державноївласностістратегічногооб’єктанафтог

азовоїінфраструктури.

 

 

В Одесі напали на журналістів, якізнімали 

сюжет про безакцизний продаж сигарет 

На одеському ринку «Північний» групаосіб 

вчинила напад на журналістівСьомого 

телеканалу ІгоряГвоздєва таВіктораНадюка, 

якізнімаливідеосюжет для проєкту 

«Нормально» про нелегальнуторгівлю 

сигаретами. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188760-sahrajstvo-na-100-tisac-zastupniku-direktora-ukraeroruhu-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188760-sahrajstvo-na-100-tisac-zastupniku-direktora-ukraeroruhu-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188760-sahrajstvo-na-100-tisac-zastupniku-direktora-ukraeroruhu-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188528-sbu-vikrila-na-kiivsini-oseredok-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188528-sbu-vikrila-na-kiivsini-oseredok-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188528-sbu-vikrila-na-kiivsini-oseredok-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188862-ekspertu-akij-dopomig-privatizuvati-naftoprovid-ogolosili-pidozru-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188862-ekspertu-akij-dopomig-privatizuvati-naftoprovid-ogolosili-pidozru-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188862-ekspertu-akij-dopomig-privatizuvati-naftoprovid-ogolosili-pidozru-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188678-v-odesi-napali-na-zurnalistiv-aki-znimali-suzet-pro-bezakciznij-prodaz-sigaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188678-v-odesi-napali-na-zurnalistiv-aki-znimali-suzet-pro-bezakciznij-prodaz-sigaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188678-v-odesi-napali-na-zurnalistiv-aki-znimali-suzet-pro-bezakciznij-prodaz-sigaret.html


 

Заручникисміттєвоїквартири 

Троєдітей проживали в антисанітарнихумовах 

з волірідноїматері, чибагатьохцетурбувало?

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як зменшити “вагу” харчів у 

структурівитратукраїнцівАНАЛІТИКА 

Ми “проїдаємо” найбільше і серед європейців, 

і навіть порівняно з громадянами 

пострадянських держав. Заробляти більше – це 

реально? 

 

«Північний потік-2»: у Німеччині 

поплутали трубу з історією 

Путінськийгазопровідпродовжує нести розбрат 

у країнах Заходу 

 

Вишити, щобвижити 

Як переселенка з Ясинуватоївишиваєльолі для 

новонароджених на Донбасі

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188257-zarucniki-smittevoi-kvartiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188257-zarucniki-smittevoi-kvartiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188367-ak-zmensiti-vagu-harciv-u-strukturi-vitrat-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188367-ak-zmensiti-vagu-harciv-u-strukturi-vitrat-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188367-ak-zmensiti-vagu-harciv-u-strukturi-vitrat-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188794-pivnicnij-potik2-u-nimeccini-poplutali-trubu-z-istorieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188794-pivnicnij-potik2-u-nimeccini-poplutali-trubu-z-istorieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188794-pivnicnij-potik2-u-nimeccini-poplutali-trubu-z-istorieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3188512-visiti-sob-viziti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3188512-visiti-sob-viziti.html


 

В Україні за останні десять 

роківдокторськідисертаціїзахистилипонад 

4,7 тисячжінокЕКСКЛЮЗИВ  

У період з 2011 по 2020 роки науковуступінь 

доктора наук в Україніотримали 4 тисячі 703 

жінки, кандидатськідисертаціїзахистили 33 

тисячі 422 жінки.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Шкарлет: 

Юристимаютьдатичіткевизначення, 

щотакеплагіат 

Міністросвіти та науки Сергій Шкарлет 

вважає, що визначення, що таке плагіат у 

наукових роботах маютьдатиюристи. 

 

 

На Київщинірозквітнемайже 4-мільйонне 

поле тюльпанів 

Майжечотиримільйонитюльпаніврізнихсортів і 

кольоріврозквітнутьнавесні на 

територіїдендрологічного парку "Добропарк" 

поблизу села Мотижин на Київщині.

 

 

МКІП запустив сайт «Леся Українка: 150 

імен» 

Міністерствокультури та інформаційної 

політики і агенція Postmen створили офіційний 

сайт ювілейного року ЛесіУкраїнки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188986-v-ukraini-za-ostanni-desat-rokiv-doktorski-disertacii-zahistili-ponad-47-tisac-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188986-v-ukraini-za-ostanni-desat-rokiv-doktorski-disertacii-zahistili-ponad-47-tisac-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188986-v-ukraini-za-ostanni-desat-rokiv-doktorski-disertacii-zahistili-ponad-47-tisac-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188986-v-ukraini-za-ostanni-desat-rokiv-doktorski-disertacii-zahistili-ponad-47-tisac-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188898-skarlet-uristi-maut-dati-citke-viznacenna-so-take-plagiat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188898-skarlet-uristi-maut-dati-citke-viznacenna-so-take-plagiat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188898-skarlet-uristi-maut-dati-citke-viznacenna-so-take-plagiat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188898-skarlet-uristi-maut-dati-citke-viznacenna-so-take-plagiat.html
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Mastercard працюватиме з кількома 

криптовалютами вже цьогоріч 

Платіжна система Mastercard почне працювати 

з кількома криптовалютами вже цього року.

 

 

Як українціоцінюютьзаборону 

«телеканалівМедведчука» - КМІС 
ОПИТУВАННЯ 

Заборонутрьохпроросійськихтелеканаліввважа

ютьнеобхіднимкроком 34,6% українців, тоді як 

40,8% вважаютьцейкрокпомилковим, водночас 

43% українцівпідтримуютьцерішення та 40,3% 

– не підтримують.

 

 

Україна внесла до «чорного списку» 

російськихакторів з 

пропагандистськогофільму «Крим» 

Перелікосіб, якістановлять загрозу 

національній безпеці, поповнився прізвищами 

сімох російських акторів та музикантів. 

 

 

Через негодувжеобмежилирух на дорогах 

восьми областей та у КиєвіСПИСОК 

Станом на 14 годину на автошляхах восьми 

областей та у Києві через 

негодуобмеженорухвеликовагового та 

великогабаритного автотранспорту.
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