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ТОП 

 

Гризлов не зміг відповісти на питання 

Кравчука про допуск інспекції МАГАТЕ на 

Донбас 

Очільник російської делегації у Тристоронній 
контактній групі (ТКГ) з врегулювання 

ситуації на Донбасі Борис Гризлов не зміг 
відповісти на запитання глави української 
делегації Леоніда Кравчука щодо допуску 
інспекції МАГАТЕ на окуповані території.

 

 

ВАКС скасував постанову, що зупинила 

досудове слідство у справі Азарова 

Вищий антикорупційний суд задовольнив 
клопотання захисника колишнього Прем'єр-
міністра України Миколи Азарова і скасував 
постанову детектива про зупинення 
досудового розслідування щодо нього.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192644-grizlov-ne-zmig-vidpovisti-na-pitanna-kravcuka-pro-dopusk-inspekcii-magate-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192644-grizlov-ne-zmig-vidpovisti-na-pitanna-kravcuka-pro-dopusk-inspekcii-magate-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192644-grizlov-ne-zmig-vidpovisti-na-pitanna-kravcuka-pro-dopusk-inspekcii-magate-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192644-grizlov-ne-zmig-vidpovisti-na-pitanna-kravcuka-pro-dopusk-inspekcii-magate-na-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192531-vaks-skasuvav-postanovu-so-zupinila-dosudove-slidstvo-u-spravi-azarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192531-vaks-skasuvav-postanovu-so-zupinila-dosudove-slidstvo-u-spravi-azarova.html


 

Кабмін схвалив план заходів із вшанування 

учасників Революції Гідності на 2021—2025 

роки 

Кабінет міністрів затвердив план заходів із 
вшанування подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні на 2021-2025 роки.

 

 

Як зросли штрафи за п'яне водіння та 

перевищення швидкості ІНФ ОГР АФ ІКА  

Відповідний законопроєкт підтримали 325 
народних депутатів 

 

 

Скандал в університеті Драгоманова: у 

лекціях одіозної професорки знайшли масу 

порушень 

Члени робочої групи Національного 

педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова знайшли низку порушень в 
онлайн лекціях, які професор Євгенія 
Більченко проводила під час дистанційного 
навчання. 

 

 

В Україні продовжили карантин до 30 

квітня 

Кабінет міністрів схвалив постанову про 
встановлення в Україні адаптивного карантину 
до 30 квітня, встановлено 4 рівня 
епіднебезпеки та показники їх визначення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192343-kabmin-shvaliv-plan-zahodiv-iz-vsanuvanna-ucasnikiv-revolucii-gidnosti-na-20212025-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192343-kabmin-shvaliv-plan-zahodiv-iz-vsanuvanna-ucasnikiv-revolucii-gidnosti-na-20212025-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192343-kabmin-shvaliv-plan-zahodiv-iz-vsanuvanna-ucasnikiv-revolucii-gidnosti-na-20212025-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192343-kabmin-shvaliv-plan-zahodiv-iz-vsanuvanna-ucasnikiv-revolucii-gidnosti-na-20212025-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192450-strafi-za-vodinna-napidpitku-ta-perevisenna-svidkosti-zbilseno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192450-strafi-za-vodinna-napidpitku-ta-perevisenna-svidkosti-zbilseno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192292-v-universiteti-dragomanova-znajsla-porusenna-u-lekciah-bilcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192292-v-universiteti-dragomanova-znajsla-porusenna-u-lekciah-bilcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192292-v-universiteti-dragomanova-znajsla-porusenna-u-lekciah-bilcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192292-v-universiteti-dragomanova-znajsla-porusenna-u-lekciah-bilcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192354-v-ukraini-prodovzili-karantin-do-30-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192354-v-ukraini-prodovzili-karantin-do-30-kvitna.html


 

Під Харковом перекинувся рейсовий 

автобус, 10 постраждалих 

У смт Коротич під Харковом перекинувся 
рейсовий автобус, постраждали 10 пасажирів. 

 

На матч «Динамо» - «Брюгге» пускатимуть 

глядачів 

Квитки продаватимуть лише онлайн, каси не 
працюватимуть.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна винесе питання обшуків і 

затримань у Криму на Генасамблею ООН 

Міністерство закордонних справ України 
висловило рішучий протест у зв’язку з 
черговою хвилею незаконних політично 
мотивованих обшуків і затримань в тимчасово 

окупованому Криму, здійснених російською 
окупаційною владою. 

 

 

Посол ФРН анонсувала участь високих 

гостей у святкуванні 30-річчя Незалежності 

України 

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен 
анонсувала участь німецьких посадовців 

високого рівня у святкуванні 30-річчя 
Незалежності України і 80-річчя трагедії 
Бабиного Яру. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192197-pid-harkovom-perekinuvsa-rejsovij-avtobus-10-postrazdalih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192197-pid-harkovom-perekinuvsa-rejsovij-avtobus-10-postrazdalih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3192489-na-matc-dinamo-brugge-puskatimut-gladaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3192489-na-matc-dinamo-brugge-puskatimut-gladaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3192327-ukraina-vinese-pitanna-obsukiv-i-zatriman-u-krimu-na-genasambleu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3192327-ukraina-vinese-pitanna-obsukiv-i-zatriman-u-krimu-na-genasambleu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192456-posol-frn-anonsuvala-ucast-visokih-gostej-u-svatkuvanni-30ricca-nezaleznosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192456-posol-frn-anonsuvala-ucast-visokih-gostej-u-svatkuvanni-30ricca-nezaleznosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192456-posol-frn-anonsuvala-ucast-visokih-gostej-u-svatkuvanni-30ricca-nezaleznosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192456-posol-frn-anonsuvala-ucast-visokih-gostej-u-svatkuvanni-30ricca-nezaleznosti-ukraini.html


 

Мішель: ЄС захищатиме територіальну 

цілісність України та Грузії 

Євросоюз захищатиме територіальну цілісність 
України та Грузії. 

 

Україна й Північна Македонія домовилися 

розвивати туризм – МЗС 

Україна та Північна Македонія підписали 
Меморандуму про співпрацю та взаємодію у 
сфері туризму між Національною туристичною 

організацією України та Агенцією з розвитку 
та підтримки туризму Республіки Північна 
Македонія. 

 

В Австрії вийде книга про Україну 

авторства українського посла 

Посол України в Австрії Олександр Щерба у 

квітні представить на розсуд читачів 
англомовну книгу про українське політичне 
життя «Ukraine vs. Darkness: Undiplomatic 
Thoughts» («Україна проти тьми. 
Недипломатичні думки»).

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу виявили 366 випадків 

коронавірусу, 14 хворих померли 

У Києві за минулу добу, 16 лютого, 
підтвердили ще 366 випадків захворювання на 
коронавірус. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192472-misel-es-zahisatime-teritorialnu-cilisnist-ukraini-ta-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192472-misel-es-zahisatime-teritorialnu-cilisnist-ukraini-ta-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3192624-ukraina-j-pivnicna-makedonia-domovilisa-rozvivati-turizm-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3192624-ukraina-j-pivnicna-makedonia-domovilisa-rozvivati-turizm-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3192187-v-avstrii-vijde-kniga-pro-ukrainu-avtorstva-ukrainskogo-posla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3192187-v-avstrii-vijde-kniga-pro-ukrainu-avtorstva-ukrainskogo-posla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3192082-u-kievi-za-dobu-viavili-366-vipadkiv-koronavirusu-14-hvorih-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3192082-u-kievi-za-dobu-viavili-366-vipadkiv-koronavirusu-14-hvorih-pomerli.html


 

Адаптивний карантин запровадять з 

наступного тижня – Шмигаль 

Кабінет Міністрів у середу ухвалить рішення, 
яким подовжить дію карантинних обмежень в 
Україні: таким чином, із наступного тижня 
буде діяти адаптивний карантин. 

 

 

МОЗ запустило сайт про COVID-

вакцинацію 

Міністерство охорони здоров'я України 
спільно з партнерами запустили окремий 
інформаційний портал з питань вакцинації 

проти COVID-19. 

 

Яким COVID-вакцинам довіряють українці 
ОПИ ТУВ АННЯ  

В Україні найбільшою довірою населення 
користується американо-німецька вакцина 
проти COVID-19 Pfizer/BioNTech (23%), у 
трійку лідерів також входять шведсько-
британська AstraZeneca/Oxford (16%) та 

американська Moderna (12%). 

 

На Прикарпатті в деяких лікарнях уже не 

вистачає кисню для COVID-пацієнтів - 

Степанов 

В Івано-Франківській області захворюваність 

на COVID-19 зросла на 28,8%, завантаженість 
лікарень становить майже 100%, у деяких 
медзакладах уже не вистачає кисню.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192256-v-ukraini-karantin-prodovzat-do-30-kvitna-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192256-v-ukraini-karantin-prodovzat-do-30-kvitna-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192242-moz-zapustilo-sajt-pro-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192242-moz-zapustilo-sajt-pro-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192405-akim-covidvakcinam-doviraut-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192405-akim-covidvakcinam-doviraut-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192251-na-prikarpatti-v-deakih-likarnah-uze-ne-vistacae-kisnu-dla-covidpacientiv-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192251-na-prikarpatti-v-deakih-likarnah-uze-ne-vistacae-kisnu-dla-covidpacientiv-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192251-na-prikarpatti-v-deakih-likarnah-uze-ne-vistacae-kisnu-dla-covidpacientiv-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192251-na-prikarpatti-v-deakih-likarnah-uze-ne-vistacae-kisnu-dla-covidpacientiv-stepanov.html


 

В Україні вакцинацію рекомендують 

відкласти на пів року тим, хто перехворів на 

COVID-19 

Перенесена коронавірусна хвороба не є 
протипоказанням для вакцинації.

УКРАЇНА 

 

Зеленський увів Лапутіну до складу РНБО 

Президент Володимир Зеленський увів 
міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну до 
персонального складу Ради національної 

безпеки і оборони. 

 

Рада планує спростити заочне засудження 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 
законопроєкт, який вносить зміни до 
Кримінального процесуального кодексу, 
зокрема щодо спрощення процедур 

 

Венедіктова каже, що в Україні бракує 30% 

прокурорів 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 
розраховує, що у березні 2021 року реформа 
прокуратура буде завершена.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192509-v-ukraini-vakcinaciu-rekomenduut-vidklasti-na-piv-roku-tim-hto-perehvoriv-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192509-v-ukraini-vakcinaciu-rekomenduut-vidklasti-na-piv-roku-tim-hto-perehvoriv-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192509-v-ukraini-vakcinaciu-rekomenduut-vidklasti-na-piv-roku-tim-hto-perehvoriv-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192509-v-ukraini-vakcinaciu-rekomenduut-vidklasti-na-piv-roku-tim-hto-perehvoriv-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192385-zelenskij-uviv-laputinu-do-skladu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192385-zelenskij-uviv-laputinu-do-skladu-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192201-rada-planue-sprostiti-zaocne-zasudzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192201-rada-planue-sprostiti-zaocne-zasudzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192557-venediktova-kaze-so-v-ukraini-brakue-30-prokuroriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192557-venediktova-kaze-so-v-ukraini-brakue-30-prokuroriv.html


 

Раді не вдалося покарати депутата Рудика 

за сексизм 

Депутати не підтримали пропозицію Комітету 
з питань регламенту, депутатської етики та 
організації роботи ВР позбавити Сергія Рудика 
права брати участь у п'яти пленарних 

засіданнях за сексистські висловлювання на 
адресу Мар'яни Безуглої.

 

 

Україна зможе використати досвід 

Словаччини із перепису населення - 

Немчінов 

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов не 
виключає, що Україна згодом зможе врахувати 

та використати досвід Словаччини щодо 
перепису населення, коли готуватиме свій.

 

 

Ткаченко: Великий виклик для МКІП - 

закінчити будівництво Музею Голодомору 

Міністр культури й інформаційної політики 

Олександр Ткаченко заявив, що значним 
викликом для МКІП є завершення будівництва 
Музею Голодомору.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Транзит газу до ЄС: Газпром запросив 

додаткових потужностей в українській 

«трубі» 

Російський Газпром замовив «Нафтогазу 
України» додаткові потужності на березень для 
транспортування газу до країн ЄС через 
високий попит цього опалювального сезону. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192141-radi-ne-vdalosa-pokarati-deputata-rudika-za-seksizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192141-radi-ne-vdalosa-pokarati-deputata-rudika-za-seksizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192434-ukraina-zmoze-vikoristati-dosvid-slovaccini-iz-perepisu-naselenna-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192434-ukraina-zmoze-vikoristati-dosvid-slovaccini-iz-perepisu-naselenna-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192434-ukraina-zmoze-vikoristati-dosvid-slovaccini-iz-perepisu-naselenna-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192434-ukraina-zmoze-vikoristati-dosvid-slovaccini-iz-perepisu-naselenna-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3192228-tkacenko-velikij-viklik-dla-mkip-zakinciti-budivnictvo-muzeu-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3192228-tkacenko-velikij-viklik-dla-mkip-zakinciti-budivnictvo-muzeu-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192591-tranzit-gazu-do-es-gazprom-zaprosiv-dodatkovih-potuznostej-v-ukrainskij-trubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192591-tranzit-gazu-do-es-gazprom-zaprosiv-dodatkovih-potuznostej-v-ukrainskij-trubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192591-tranzit-gazu-do-es-gazprom-zaprosiv-dodatkovih-potuznostej-v-ukrainskij-trubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192591-tranzit-gazu-do-es-gazprom-zaprosiv-dodatkovih-potuznostej-v-ukrainskij-trubi.html


 

Уряд схвалив шість постанов для запуску 

закону про оборонні закупівлі 

Кабінет міністрів 17 лютого прийняв шість з 
десяти постанов уряду щодо імплементації 
Закону України "Про оборонні закупівлі", 
розроблених Міністерством з питань 

стратегічних галузей промисловості України.

 

 

BIM-технології у будівництві: Кабмін 

затвердив концепцію до 2025 року 

Кабінет Міністрів затвердив концепцію 

впровадження технологій будівельного 
інформаційного моделювання (BIM-
технологій) до 2025 року та план її реалізації. 

 

 

Суд дозволив Укрзалізниці стягнути з WOG 

35 мільйонів за підвищення ціни на дизель 

ВС залишив без змін рішення суду першої 
інстанції, яким задоволено позовні вимоги 
НАБУ та визнано недійсними додаткові угоди 

про підняття ціни на паливо для ТОВ «Вог 
Аеро Джет» (договір з ПАТ «Укрзалізниця») 
загалом на суму близько 35 млн грн.

 

В Україні варто побудувати три нові блоки 

АЕС - Міненерго 

У Міністерстві енергетики вважають 
доцільним побудувати три нові атомні 
енергоблоки - два на Хмельницькій атомній 

станції і один - на Рівненській, якими будуть 
заміщені блоки АЕС, термін експлуатації яких 
наразі спливає.
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Кабмін доручив UkraineInvest 

супроводжувати проекти зі значними 

інвестиціями 

Кабінет Міністрів визначив Офіс із залучення 
та підтримки інвестицій (UkraineInvest)  
установою, уповноваженою на здійснення 

супроводу інвестора із значними інвестиціями.

 

Криклій анонсував підтримку авіагалузі на 

500 мільйонів 

Міністерство інфраструктури хоче 

запропонувати проєкт Закону, у якому буде 
закладена ідея підтримки авіаційної галузі на 
суму орієнтовно 500 мільйонів гривень. 

 

В Україні торік поменшало банкоматів, 

натомість зросла кількість POS-терміналів – 

НБУ ОГЛЯД  

У 2020 році кількість банкоматів зменшилась 
на 1175 штук, та становила на кінець грудня 
34,8 тисячі штук. 

 

 

«Податок на Google»: Ткаченко каже, що 

інтернет-користувачі не постраждають 

Заплановане стягнення ПДВ з нерезидентів за 
надання електронних послуг не зачепить 
інтернет-користувачів, а стосуватиметься 
великих компаній.
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МОЗ додало 33 нові позиції до програми 

«Доступні ліки» 

Міністерство охорони здоров’я затвердило 
новий Реєстр лікарських засобів, які 
підлягають реімбурсації.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Після обшуків окупанти затримали шістьох 

кримських татар - Денісова 

Сьогодні вранці, 17 лютого, в тимчасово 
окупованому Росією Криму проходили масові 
обшуки у домоволодіннях активістів 
«Кримської солідарності». Є інформація про 
шістьох затриманих. 

 

Політв'язню Абдуллаєву знову продовжили 

термін у ШІЗО 

Українському політв'язню в РФ Теймуру 
Абдуллаєву, якого утримують у ВК-2 (м. 
Салават), укотре продовжили термін тримання 
в штрафному ізоляторі. До ШІЗО також 
відправили його брата Узеїра Абдуллаєва, який 
перебуває у ВК-16 (також у Салаваті).

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Верховний Суд підтвердив вирок агенту 

спецслужб РФ — 12 років тюрми 

Верховний Суд підтвердив вирок викритому в 

Харкові організатору агентурної мережі 
російської військової розвідки у вигляді 12 
років позбавлення волі за скоєння державної 
зради. 
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Розстріл Майдану: суд дозволив заочне 

слідство щодо ексглави міліції Києва 

Київський апеляційний суд надав дозвіл на 
здійснення спеціального досудового 
розслідування стосовно колишнього 
начальника Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ у місті Києві.

 

 

ВРП відкрила дисциплінарну справу 

стосовно суддів ВАКС 

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради 
правосуддя відкрила дисциплінарну справу 
стосовно суддів Вищого антикорупційного 

суду Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі 
Федорак.

 

 

Службовців Укрзалізниці підозрюють у 

розтраті понад 4,5 мільйона держкоштів 

Правоохоронці викрили розтрату службовими 

особами Укрзалізниці понад 4,5 мільйона 
гривень державних коштів. 

 

 

В Україні накрили хакерів, які атакували 

150 компаній Європи та США 

Кіберфахівці Служби безпеки України 
заблокували діяльність транснаціонального 
злочинного хакерського угруповання, яке 
здійснювало втручання у комп’ютерні мережі 
компаній країн Європи та США.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чому Україна досі не в НАТО? 

АНАЛІТИКА 

Колонка міністра закордонних справ України 

Дмитра Кулеби для Атлантичної ради

 

 

Наслідки «перемир’я»: 11 загиблих від 

початку 2021-го, 5 з яких – від підривів 

АНАЛІТИКА 

Диверсійні групи окупанта проникають крізь 
українську лінію оборони і мінують позиції 
ЗСУ

 

 

Документи свідчать, що упродовж 300 років 

Київська митрополія підпорядковувалася 

Москві неканонічно - Олесь Кульчинський, 

тюрколог, сходознавець, перекладач 

ІНТЕРВ'Ю 

У листопаді минулого року стало сенсацією 
віднайдення оригіналу Брест-Литовського 

мирного договору в одному з давніх 
османських архівів у Туреччині. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Посол ФРН прогнозує, що українці не 

зможуть користуватися безвізом з ЄС ще 

кілька місяців 

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен 
прогнозує, що дія безвізового режиму між 
Україною та країнами Європейського Союзу, 

яку було припинено через пандемію 
коронавірусу, не відновиться протягом ще 
декількох місяців. 
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В Україні поскаржитись на погану екологію 

можна через SaveEcoBot 

До чатботу з екологічним даними SaveEcoBot 
додали функцію, яка допоможе громадянам 
правильно створити та надіслати скаргу на 
екологічне забруднення. 

 

«Не знаю, что такоє тістечко»: у кафе 

Дніпра клієнтці відмовили в обслуговуванні 

українською 

У Дніпрі звільнили співробітницю кафе, яка 
відмовилася обслуговувати клієнтку 
українською мовою. 

 

 

Вийшов міжнародний трейлер українського 

фільму-учасника 71-го Berlinale ТРЕЙЛЕР  

Автори фільму «Стоп-Земля» презентували 
міжнародний трейлер стрічки, що бере участь 
у конкурсній програмі Берлінале-2021. 

 

 

Як працюватимуть заклади освіти на 

адаптивному карантині - роз'яснення МОН 

У разі встановлення в регіоні «червоного» 
рівня епідемічної небезпеки дитсадки, 

спецзаклади освіти та початкова школа 
працюватимуть у звичному режимі. 
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Турецький лоукостер цього літа 

доставлятиме туристів на курорти з 4 міст 

України 

Авіакомпанія Pegasus Airlines розширила 
кількість маршрутів на період літнього 
туристичного сезону й почала продаж квитків 

на рейси з чотирьох українських міст на три 
турецькі курорти.

 

Українці зможуть реєструвати нові 

автомобілі одразу в салонах 

Уряд підтримав постанову, якою 
запроваджується реєстрація нових авто прямо 
в автосалонах, щоб людина одразу могла 
отримати номерні знаки і техпаспорт. 

 

 

Чим годуватимуть школярів після реформи 
ІНФ ОГР АФ ІКА 

Близько 50% учнів наразі не користуються 
шкільними їдальнями
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