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ТОП 

 

СБУ оголосила Шарію про підозру у 

держзраді 

Служба безпеки України оголосила 

проросійському блогеру Анатолію Шарію про 

підозру у здійсненні протиправної діяльності 

на шкоду національній безпеці України в 

інформаційній сфері.

  

 

Кулеба про участь Кравчука в ефірі РосТБ: 

Питань щодо його патріотичності бути не 

може 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба вважає, що питань щодо патріотичності 
позиції глави української делегації в ТКГ 

Леоніда Кравчука бути не може попри його 

участь в ефірі росТБ разом із ватажком так 

званої «ДНР». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191589-sbu-ogolosila-sariu-pro-pidozru-u-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191589-sbu-ogolosila-sariu-pro-pidozru-u-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191844-kuleba-pro-ucast-kravcuka-v-efiri-rostb-pitan-sodo-jogo-patrioticnosti-buti-ne-moze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191844-kuleba-pro-ucast-kravcuka-v-efiri-rostb-pitan-sodo-jogo-patrioticnosti-buti-ne-moze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191844-kuleba-pro-ucast-kravcuka-v-efiri-rostb-pitan-sodo-jogo-patrioticnosti-buti-ne-moze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191844-kuleba-pro-ucast-kravcuka-v-efiri-rostb-pitan-sodo-jogo-patrioticnosti-buti-ne-moze.html


 

У Раді з’явився законопроєкт Кабміну про 

НАБУ 

У Верховній Раді зареєстровано проєкт 
закону стосовно приведення статусу 

Національного антикорупційного бюро 

України у відповідність з вимогами 

Конституції.

  

 

Позиція керівництва Євросоюзу щодо 

санкцій проти Росії незмінно тверда - Денис 

Шмигаль, Прем'єр-міністр ІНТЕРВ'Ю 

Очільник уряду приходить на інтервʼю за 
підсумками візиту до Європи зі стосом 
документів. Ось, - каже, гортаючи графіки, 
таблиці, статистичні дані, - готовий кожному 
засвідчити, що це не був «візит ввічливості».

 

В Україні не працюють 19 енергоблоків 

ТЕС - Укренерго назвало причини 
І НФОГР АФІ КА  

Впродовж минулого тижня (8 - 14 оютого) 

споживання електроенергії в Україні частково 
покривалося за рахунок імпорту, оскільки 

велика кількість блоків ТЕС та ТЕЦ 

знаходяться в аварійному ремонті або 

відключені через відсутність палива. 

 

 

Рада збільшила штрафи за п’яне водіння та 

перевищення швидкості 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в 

цілому закон "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності за окремі правопорушення у 

сфері безпеки дорожнього руху".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191452-u-radi-zavivsa-zakonoproekt-kabminu-pro-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191452-u-radi-zavivsa-zakonoproekt-kabminu-pro-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191371-denis-smigal-premerministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191371-denis-smigal-premerministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191371-denis-smigal-premerministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191371-denis-smigal-premerministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3191757-v-ukraini-ne-pracuut-19-energoblokiv-tes-ukrenergo-nazvalo-pricini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3191757-v-ukraini-ne-pracuut-19-energoblokiv-tes-ukrenergo-nazvalo-pricini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3191757-v-ukraini-ne-pracuut-19-energoblokiv-tes-ukrenergo-nazvalo-pricini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3191757-v-ukraini-ne-pracuut-19-energoblokiv-tes-ukrenergo-nazvalo-pricini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191505-rada-zbilsila-strafi-na-pane-vodinna-ta-perevisenna-svidkosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191505-rada-zbilsila-strafi-na-pane-vodinna-ta-perevisenna-svidkosti.html


 

У МОЗ пояснили, чому вакцинація не 

почалась 15 лютого 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 
заявив, що вакцинація від коронавірусної 

хвороби в Україні не почалася з 15 лютого 

через “технічні проблеми логістичного 

характеру”.

 

 

До ювілею Лесі Українки відбудеться 

прем'єра опери «LE» 

У межах масштабного мистецького проєкту 
«Леся Українка: 150 імен» з нагоди 150-річчя 

від дня народження поетеси відбудеться 

прем’єра опери «LE».

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Розслідування катастрофи МН17 

продовжать до 1 серпня – Рада 

ратифікувала угоду 

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про 

подальше розслідування причин 

авіакатастрофи малазійського Боїнга.

 

 

Авіакатастрофа в Ірані: Кулеба розраховує 

отримати від Канади викривальний 

аудіозапис 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба розраховує на максимально швидке 

отримання від Канади аудіозапису з імовірною 
участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада 

Заріфа, в в якому йдеться про те, що літак 

рейсу PS752 був збитий навмисно. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191326-u-moz-poasnili-comu-vakcinacia-ne-pocalas-15-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191326-u-moz-poasnili-comu-vakcinacia-ne-pocalas-15-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3191116-do-uvileu-lesi-ukrainki-vidbudetsa-premera-operi-le.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3191116-do-uvileu-lesi-ukrainki-vidbudetsa-premera-operi-le.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191665-rozsliduvanna-katastrofi-mn17-prodovzat-do-1-serpna-rada-ratifikuvala-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191665-rozsliduvanna-katastrofi-mn17-prodovzat-do-1-serpna-rada-ratifikuvala-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191665-rozsliduvanna-katastrofi-mn17-prodovzat-do-1-serpna-rada-ratifikuvala-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191665-rozsliduvanna-katastrofi-mn17-prodovzat-do-1-serpna-rada-ratifikuvala-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191826-aviakatastrofa-v-irani-kuleba-rozrahovue-otrimati-vid-kanadi-vikrivalnij-audiozapis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191826-aviakatastrofa-v-irani-kuleba-rozrahovue-otrimati-vid-kanadi-vikrivalnij-audiozapis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191826-aviakatastrofa-v-irani-kuleba-rozrahovue-otrimati-vid-kanadi-vikrivalnij-audiozapis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191826-aviakatastrofa-v-irani-kuleba-rozrahovue-otrimati-vid-kanadi-vikrivalnij-audiozapis.html


 

Україна приєдналася до рішення ЄС 

розширити санкції проти режиму в Сирії 

Україна приєдналася до рішення Ради ЄС 
щодо запровадження обмежувальних заходів 

проти осіб та установ у зв’язку із ситуацією в 

Сирії.

 

 

Рада ратифікувала угоду з Польщею про 

спільне утримання прикордонних мостів 

Верховна Рада 16 лютого прийняла 
законопроєкт №0079 «Про ратифікацію Угоди 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про утримання 
прикордонних дорожніх мостових об'єктів на 

українсько-польському державному кордоні». 

 

Посол Німеччини прокоментувала захист 

інформпростору в Україні 

Україна, захищаючи інформаційний простір 

від гібридних інформаційних атак, має 
знаходити баланс між протидією їм і захистом 

демократії, свободи слова і самовираження.

 

 

Євросоюз започатковує два проєкти з 

протидії фейкам в Україні 

Європейський Союз цього року планує 
розпочати два проєкти з протидії дезінформації 

в Україні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191593-ukraina-priednalasa-do-risenna-es-rozsiriti-sankcii-proti-rezimu-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191593-ukraina-priednalasa-do-risenna-es-rozsiriti-sankcii-proti-rezimu-v-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191601-rada-ratifikuvala-ugodu-z-polseu-pro-spilne-utrimanna-prikordonnih-mostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191601-rada-ratifikuvala-ugodu-z-polseu-pro-spilne-utrimanna-prikordonnih-mostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191561-posol-nimeccini-prokomentuvala-zahist-informprostoru-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191561-posol-nimeccini-prokomentuvala-zahist-informprostoru-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191461-evrosouz-zapocatkovue-dva-proekti-z-protidii-fejkam-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191461-evrosouz-zapocatkovue-dva-proekti-z-protidii-fejkam-v-ukraini.html


 

Рейс з українськими туристами із Занзібару 

приземлився в Борисполі 

Рейс SkyUp PQ 1972 з українськими 
туристами, які не могли вилетіти з Занзібару з 

13 лютого, приземлився в міжнародному 

аеропорті "Бориспіль".

 

 

Японці асоціюють з Україною здебільшого 

Чорнобиль і війну з РФ — експерти 
ДОСЛІ ДЖЕ ННЯ  

Україну мало знають у Японії, серед 

упізнаваних об’єктів жителі цієї країни 

називають Софійський собор, Майдан, фільм 

Олександра Довженка “Земля”, борщ і козаків.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні - 3 143 нові випадки коронавірусу 
ІНФОГРАФІКА  

В Україні станом на 16 лютого лабораторно 

підтверджено 1 276 618 випадків COVID-19, із 

них за добу - 3 143. 

 

Україна отримала документи для реєстрації 

вакцини Pfizer 

Україна отримала необхідні документи від 

компанії Pfizer для реєстрації її COVID-
вакцини та планує провести дозвільні 

процедури впродовж наступних днів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191281-rejs-z-ukrainskimi-turistami-iz-zanzibaru-prizemlivsa-v-borispoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191281-rejs-z-ukrainskimi-turistami-iz-zanzibaru-prizemlivsa-v-borispoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191616-aponci-asociuut-z-ukrainou-zdebilsogo-cornobil-i-vijnu-z-rf-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191616-aponci-asociuut-z-ukrainou-zdebilsogo-cornobil-i-vijnu-z-rf-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191616-aponci-asociuut-z-ukrainou-zdebilsogo-cornobil-i-vijnu-z-rf-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191616-aponci-asociuut-z-ukrainou-zdebilsogo-cornobil-i-vijnu-z-rf-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191200-v-ukraini-3-143-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191200-v-ukraini-3-143-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191749-ukraina-otrimala-dokumenti-dla-reestracii-vakcini-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191749-ukraina-otrimala-dokumenti-dla-reestracii-vakcini-pfizer.html


 

Карантин в Україні планують продовжити 

до травня – Мокан 

Кабінет Міністрів розгляне повернення до 
адаптивного карантину на найближчому 

засіданні уряду 17 лютого. 

 

 

Степанов не виключає, що вакцинація 

почнеться на початку наступного тижня 

Міністр охорони здоров’я України Максим 
Степанов заявив, що, за результатами останніх 

переговорів з постачальниками вакцин, робити 

щеплення в Україні почнуть наприкінці 

нинішнього – на початку наступного тижня.

 

 

Масову COVID-вакцинацію вважають 

необхідною понад 40% українських медиків 
ДОСЛІ ДЖЕ ННЯ  

Масове тестування населення на корнавірус 

вважають необхідним 45% медиків, 40,6% 

медпрацівнків переконані у необхідності 

вакцинації.

 

 

Пацієнти в коридорах та їдальнях: у лікарні 

Франківська не лишилося вільних COVID-

ліжок 

В Івано-Франківській Центральній міській 

клінічній лікарні (ЦМКЛ), яка приймає хворих 
з коронавірусом, задіяні всі ліжка. Пацієнти 

лежать у коридорах, їдальнях і кабінетах 

лікарів.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191699-karantin-v-ukraini-planuut-prodovziti-do-travna-mokan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191699-karantin-v-ukraini-planuut-prodovziti-do-travna-mokan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191736-stepanov-ne-viklucae-so-vakcinacia-pocnetsa-na-pocatku-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191736-stepanov-ne-viklucae-so-vakcinacia-pocnetsa-na-pocatku-nastupnogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191760-masovu-covidvakcinaciu-vvazaut-neobhidnou-ponad-40-ukrainskih-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191760-masovu-covidvakcinaciu-vvazaut-neobhidnou-ponad-40-ukrainskih-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191760-masovu-covidvakcinaciu-vvazaut-neobhidnou-ponad-40-ukrainskih-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191760-masovu-covidvakcinaciu-vvazaut-neobhidnou-ponad-40-ukrainskih-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191382-pacienti-v-koridorah-ta-idalnah-u-likarni-frankivska-ne-lisilosa-vilnih-covidlizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191382-pacienti-v-koridorah-ta-idalnah-u-likarni-frankivska-ne-lisilosa-vilnih-covidlizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191382-pacienti-v-koridorah-ta-idalnah-u-likarni-frankivska-ne-lisilosa-vilnih-covidlizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191382-pacienti-v-koridorah-ta-idalnah-u-likarni-frankivska-ne-lisilosa-vilnih-covidlizok.html


УКРАЇНА 

 

Підозра Шарію не може бути причиною 

ліквідації його партії – ОПОРА 

Факт вручення Службою безпеки України 
підозри блогеру Анатолію Шарію не може 

бути причиною для припинення дільності 

“Партії Шарія”, неофіційним лідером якої він 

є. 

 

 

Качура і Новинський очолили нове 

міжфракційне об'єднання у Раді 

У Верховній Раді створили два нових 

міжфракційних об'єднання.

 

 

Венедіктова обіцяє цьогоріч вирок у справі 

про розстріли на Інститутській 

У 2020 році за процесуального керівництва 

прокурорів повідомлено про підозру у справах 

Майдану 42 особам, що втричі більше, ніж у 
2019 році, серед них 24 працівники органів 

внутрішніх справ, троє прокурорів, п‘ятеро 

суддів, десятеро цивільних осіб. 

 

Степанов каже, що інтерес НАБУ до вакцин 

- політична гра 

Міністерство охорони здоров'я отримало 
вимогу від Національного антикорупційного 

бюро про надання інформації про перемовини 

з виробниками вакцин проти коронавірусу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191729-pidozra-sariu-ne-moze-buti-pricinou-likvidacii-jogo-partii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191729-pidozra-sariu-ne-moze-buti-pricinou-likvidacii-jogo-partii-opora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191634-kacura-i-novinskij-ocolili-nove-mizfrakcijne-obednanna-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191634-kacura-i-novinskij-ocolili-nove-mizfrakcijne-obednanna-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191353-venediktova-obicae-cogoric-virok-u-spravi-pro-rozstrili-na-institutskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191353-venediktova-obicae-cogoric-virok-u-spravi-pro-rozstrili-na-institutskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191308-nabu-vimagae-vid-moz-informaciu-pro-peremovini-z-virobnikami-vakcin-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191308-nabu-vimagae-vid-moz-informaciu-pro-peremovini-z-virobnikami-vakcin-vid-koronavirusu.html


 

Держохорона пояснила, чому не надала 

відео про кнопкодавство із зали Ради 

В Управлінні державної охорони заявляють, 
що не підтвержували факт зникнення відео з 

сесійної зали Верховної Ради. 

 

Головою наглядової ради НСТУ обрали 

Світлану Остапу 

Наглядова рада Національної суспільної 

телерадіокомпанії України обрала 16 лютого 

свого голову та секретаря. 

 

У Львові під офіс Козака принесли шини та 

«закривавлені» іграшки 

У Львові відбулася акція протесту проти 

бізнесу власника телеканалів NewsOne, ZIK та 

«112 Україна» народного депутата Тараса 
Козака, учасники якої вимагали розширити 

санкції проти нього.

 

ЕКОНОМІКА 

 

ДТЕК звернувся до уряду щодо імпорту 

електроенергії з РФ та Білорусі 

Група компаній «ДТЕК» закликає уряд 

підтримати національних виробників 
електроенергії та вирішити питання обмеження 

імпорту електроенергії з РФ та Білорусі для 

приватних компаній. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191838-derzohorona-poasnila-comu-ne-nadala-video-pro-knopkodavstvo-iz-zali-radi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3191523-dtek-zvernuvsa-do-uradu-sodo-importu-elektroenergii-z-rf-ta-bilorusi.html


 

Найвищі тарифи в Україні: щодо компанії 

«Лубнигаз» відкрили кримінальну справу 

Правоохоронці відкрили кримінальне 
провадження щодо АТ "Лубнигаз", пов'язане з 

тарифами.

 

 

Тепер готівкою та онлайн: як змінилися 

субсидії з 2019 року 

В Україні 95% коштів на оплату житлово-

комунальних послуг субсидіанти отримують у 

готівковій формі. 

 

 

Британія зможе експортувати рибу в 

Україну 

Департамент навколишнього середовища, 
продовольства та сільських справ Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії (DEFRA) узгодив сертифікат для 

ввезення рибних продуктів до України. 

 

В Україні зменшилося виробництво молока 

За січень 2021 року виробництво молока в 

Україні зменшилось на 2,3% порівняно із 

січнем 2020 року, до 531,6 тис. тонн. 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191716-najvisi-tarifi-v-ukraini-sodo-kompanii-lubnigaz-vidkrili-kriminalnu-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191716-najvisi-tarifi-v-ukraini-sodo-kompanii-lubnigaz-vidkrili-kriminalnu-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191549-teper-gotivkou-ta-onlajn-ak-zminilisa-subsidii-z-2019-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191549-teper-gotivkou-ta-onlajn-ak-zminilisa-subsidii-z-2019-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3191339-britania-zmoze-eksportuvati-ribu-v-ukrainu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3191682-v-ukraini-zmensilosa-virobnictvo-moloka.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Касаційний суд у РФ залишив у силі вирок 

історику Дмитрієву - 13 років в’язниці 

Третій касаційний суд загальної юрисдикції в 
Санкт-Петербурзі залишив у силі вирок главі 

карельського відділення правозахисного 

центру «Меморіал» Юрію Дмитрієву, який 

відкрив урочище Сандармох. 

 

Консули відвідали шістьох українських 

політв’язнів у Росії 

Представники Консульства України в Ростові-

на-Дону минулого тижня відвідали шістьох 
громадян України - мешканців окупованого 

Криму, які наразі утримуються у колоніях 

Ставропольського краю РФ. 

 

У Криму окупанти «зшили» 176 справ за 

небажання служити в армії РФ 

У січні окупанти в Криму винесли 13 нових 

вироків за "ухилення" від служби в армії РФ.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Адвокат повідомив про загострення в 

Антоненка хвороби судин 

Обвинувачений у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета Андрій 
Антоненко має загострення хвороби із 

судинами, і у нього почалася руйнація зубів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3191795-kasacijnij-sud-u-rf-zalisiv-u-sili-virok-istoriku-dmitrievu-13-rokiv-vaznici.html/
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3191795-kasacijnij-sud-u-rf-zalisiv-u-sili-virok-istoriku-dmitrievu-13-rokiv-vaznici.html/
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3191685-konsuli-vidvidali-sistoh-ukrainskih-politvazniv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3191685-konsuli-vidvidali-sistoh-ukrainskih-politvazniv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3191514-u-krimu-okupanti-zsili-176-sprav-za-nebazanna-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3191514-u-krimu-okupanti-zsili-176-sprav-za-nebazanna-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191671-advokat-povidomiv-pro-zagostrenna-v-antonenka-hvorobi-sudin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191671-advokat-povidomiv-pro-zagostrenna-v-antonenka-hvorobi-sudin.html


 

Голову ОАСК Вовка втретє дозволили 

примусово привести до суду 

Вищий антикорупційний суд утретє 
задовольнив клопотання про примусовий 

привід голови Окружного адміністративного 

суду Києва Павла Вовка на судове засідання 

для обрання запобіжного заходу. 

 

У суді пояснили, чому підозрюваного у 

вбивстві Окуєвої звільнили з-під варти 

Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор 

Редькін був звільнений під домашній арешт, 
оскільки термін його перебування під вартою 

перевищив гранично допустимий. 

 

На Донеччині взяли під варту двох агентів 

ФСБ, які збирали секретні дані про 

озброєння 

На Донеччині взяли під варту двох громадян 

України, завербованих ФСБ РФ, які збирали 

секретні дані про військове озброєння ЗСУ.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чому горять готелі в курортній Одесі? 

Апарт-готель на 24 номери "маскувався" в 

курортній Аркадії під дачний будиночок 

генерала-відставника 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191776-golovu-oask-vovka-vtrete-dozvolili-primusovo-privesti-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191776-golovu-oask-vovka-vtrete-dozvolili-primusovo-privesti-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191822-u-sudi-poasnili-comu-pidozruvanogo-u-vbivstvi-okuevoi-zvilnili-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191822-u-sudi-poasnili-comu-pidozruvanogo-u-vbivstvi-okuevoi-zvilnili-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3191532-na-doneccini-vzali-pid-vartu-dvoh-agentiv-fsb-aki-zbirali-sekretni-dani-pro-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3191532-na-doneccini-vzali-pid-vartu-dvoh-agentiv-fsb-aki-zbirali-sekretni-dani-pro-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3191532-na-doneccini-vzali-pid-vartu-dvoh-agentiv-fsb-aki-zbirali-sekretni-dani-pro-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3191532-na-doneccini-vzali-pid-vartu-dvoh-agentiv-fsb-aki-zbirali-sekretni-dani-pro-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191468-comu-gorat-goteli-v-kurortnij-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191468-comu-gorat-goteli-v-kurortnij-odesi.html


 

Монумент Батьківщина-Мати може бути 

символом таким, як статуя Свободи в США 

- ZINAIDA, українська художниця 

ІНТЕРВ'Ю 

Приспані стародавні українські символи, 
розбуджені подихом сучасності, можуть не 
лише відкрити нам давно забуту могутню 
силу, а й відтворені сучасними засобами – 

набути нових сенсів та …

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Якою буде безбар’єрна Україна: експерти 

почали розробку профільної Нацстратегії 

Відбулася серія онлайн-засідань робочих груп 

із розробки проєкту Національної стратегії зі 
створення безбар’єрного простору, яка 

реалізується з ініціативи дружини Президента 

України Олени Зеленської. 

 

У метро Києва запустять модернізований 

поїзд: які «фішки» побачать пасажири ФОТО 

Перший поїзд, модернізований силами КП 

«Київський метрополітен», найближчими 

днями запрацює на синій лінії. 

 

Видавці підтримали дитячого письменника 

Сашка Дерманського, якого «хейтили» в 

соцмережах ЗАЯВА  

Видавництво «Наш Формат» з 15 до 21 лютого 

оголосило «тижнем Дерманського», щоб 
підтримати дитячого письменника, який 

потрапив під хвилю інтернет-булінгу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3190616-zinaida-ukrainska-hudoznica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3190616-zinaida-ukrainska-hudoznica.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191830-akou-bude-bezbarerna-ukraina-eksperti-pocali-rozrobku-profilnoi-nacstrategii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191830-akou-bude-bezbarerna-ukraina-eksperti-pocali-rozrobku-profilnoi-nacstrategii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3191512-vidavci-pidtrimali-ditacogo-pismennika-saska-dermanskogo-akogo-hejtili-v-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3191512-vidavci-pidtrimali-ditacogo-pismennika-saska-dermanskogo-akogo-hejtili-v-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3191512-vidavci-pidtrimali-ditacogo-pismennika-saska-dermanskogo-akogo-hejtili-v-socmerezah.html


 

Ткаченко закликає не віддавати Росії 

Гоголя та Малевича: Вони - наш 

культурний спадок 

Україна повинна поборотися з Росією за свою 

культурну спадщину, зокрема за Гоголя і 

Малевича. Їхні імена мають функціонувати в 

нашому культурному та інформаційному 

просторі. 

 

 

Виклик «швидкої»: у яких випадках можна 

і треба дзвонити «103» 

Змінами до Програми медичних гарантій 
(ПМГ) у 2021 році передбачено раннє 

інформування бригадами екстреної 

меддопомоги про стан та підозру на 

захворювання пацієнта. 

 

Херсонщина пропонує туристам зимові 

прогулянки на байдарках 

На Херсонщині представили відео про зимові 

прогулянки на байдарках трьома локаціями 

області.

 

 

У Чернівцях поліцейські здійснили мрію 

хлопчика з невиліковною хворобою 

У Чернівцях поліцейські виконали мрію 10-

річного хлочика з невиліковною хворобою – 

прийняли до лав патрульних. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3191724-tkacenko-zaklikae-ne-viddavati-rosii-gogola-ta-malevica-voni-nas-kulturnij-spadok.html
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Шевченківська Фундація обрала щорічну 

книжкову закладку 

Переможцем щорічного конкурсу від 
Української канадської фундації ім.Тараса 

Шевченка на ескіз Шевченкової книжкової 

закладки став українсько-канадський митець 

Валерій Семенко.

 

Луцьк претендуватиме на звання «столиці 

підземель» у Європі 

Луцьк хочуть перетворити на європейську 

"столицю підземель" завдяки проєкту з 
реконструкції вежі Чорторийських та 

відкриттю нових привабливих для 

мандрівників локацій. 
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