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ТОП 

 

«Комп’ютер хабара не бере»: Зеленський 

підтримав стратегію цифрової 

трансформації 

Президент Володимир Зеленський підтримує 

стратегію цифрової трансформації України на 

наступні три роки. 

 

 

Розстріл Майдану: ДБР визначило коло 

причетних до вбивств Нігояна, 

Жизневського і Сеника 

Слідчі Державного бюро розслідувань у 

справах Майдану окреслили коло осіб, які 

можуть бути причетними до вбивства 

учасників Революції Гідності Сергія Нігояна, 

Михайла Жизневського і Романа Сеника. 
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Нафтогаз затвердив стратегію розвитку до 

2025 року — Коболєв назвав головний 

месидж 

Група Нафтогаз презентує свою бізнес-

стратегію, яка визначає етапи розвитку і 

трансформації компанії до 2025 року, та була 

затверджена Наглядовою радою компанії.  

 

Україна спростовує російський фейк про 

відновлення залізничного сполучення з 

Кримом 

Представництво Президента України в АР 

Крим спростувало російський фейк про 

відновлення залізничного сполучення з 

півостровом.

 

До 12 років тюрми: Рада посилила 

покарання за дитячу порнографію 

Верховна Рада посилила відповідальність за 

виробництво та поширення дитячої 

порнографії.

 

Посадовців Медсил ЗСУ викрили на 

закупівлі непридатних апаратів ШВЛ 

ФОТО 

Державним бюро розслідувань викрито 
злочинну діяльність службових осіб під час 

закупівлі за бюджетні кошти апаратів штучної 

вентиляції легенів для потреб Збройних сил 

України. 
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Адаптивний карантин: які обмеження 

діятимуть в різних зонах. Інфографіка 

бінет міністрів схвалив постанову про 
встановлення в Україні адаптивного карантину 

до 30 квітня, встановлено 4 

рівня епіднебезпеки та показники їх 

визначення. 

 

 

Небесній Сотні присвятили монументальну 

графіку «Архистратиг Михаїл» ФОТО 

На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 

презентували присвячений їм монументальний 

графічний твір Олександра Ком’яхова 

«Архистратиг Михаїл».

 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна головуватиме у Стратегії ЄС для 

Дунайського регіону — Чернишов 

Україна стане першою країною - не членом 

ЄС, яка головуватиме у Стратегії 
Європейського Союзу для Дунайського 

регіону. 

 

 

Підготовка диверсій та шпигунство: 

Україна повідомила в ОБСЄ про мережу 

агентів ФСБ 

Українська місія при ОБСЄ поінформувала 
делегації країн-учасниць про викриття 

Службою безпеки України мережі агентів ФСБ 

РФ, які, зокрема, планували диверсії на 
аеродромі на Миколаївщині та викрадення 

екскомандувача Сил спецоперацій.
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Для імплементації «Мінська» потрібні 

додаткові зусилля і політична воля сторін – 

ОБСЄ ЗАЯВА 

Спецпредставник Діючого голови ОБСЄ Хайді 

Грау вважає, що для імплементації Мінських 

домовленостей знадобляться додаткові зусилля 

і політична воля сторін.

 

 

Голови єврейських громад закликали 

Київраду підтримати проєкт меморіалу у 

Бабиному Яру 

Голови єврейських громад України закликають 

Київську міську раду підтримати проєкт 

створення меморіалу у Бабиному Яру. 

 

Кувейтська «The Times» розповіла про 

український онлайн-проєкт щодо Криму 

Газета "The Times, Kuwait" розповіла про 

новий онлайн-проєкт, який змальовує Крим 

очима видатних українців. 

 

Посли G7 вітають зобов’язання України 

задля завершення перегляду програми МВФ 

Посли країн «Великої сімки» на зустрічі з 
міністром фінансів Сергієм Марченком 

привітали зобов’язання України вжити 

необхідних заходів для завершення перегляду 

програми МВФ. 
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Українців Чехії закликали вказати 

національність під час перепису населення 
ВІДЕО  

Громадська організація «Українська ініціатива 
в Чеській Республіці» закликала українців 

Чехії відзначити свою національність у 

весняному переписі населення, обов’язковому 

як для корінних жителів, так і для іноземців.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Кличко назвав райони з найбільшою 

кількістю нових випадків «корони» 
І НФОГР АФІ КА  

У столиці виявили за минулу добу 513 хворих 

на COVID-19.

 

 

Коли Україна отримає вакцини: у ЮНІСЕФ 

говорять про кінець лютого - початок 

березня 

Вакцину Pfizer в межах глобальної ініціативи 
COVAX можуть доставити наприкінці лютого 

- на початку березня.

 

 

На Закарпатті 500 нових випадків 

коронавірусу – найбільше з початку 

пандемії 

На Закарпатті рекордна кількість хворих на 

COVID-19 за добу з початку пандемії: за 

минулу добу, 17 лютого, в області зафіксовано 

500 нових інфікованих. 
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На Вінниччині зафіксували рекордний 

добовий приріст хворих на COVID-19 

На Вінниччині у четвер, 18 лютого, 
зафіксовано рекордний добовий приріст 

хворих на COVID-19 - 514 нових лабораторно 

підтверджених випадків. Область вийшла на 

друге місце серед регіонів країни за кількістю 

захворілих на добу.

 

 

В Україні посилять карантинні обмеження 

та контроль за їх дотриманням 

Державна комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

ухвалила посилити карантинні обмеження та 

контроль за їх дотриманням, а також 
підвищити спроможність медичної системи 

приймати більшу кількість хворих. 

 

COVID-вакцинація: як оплачуватимуть 

роботу мобільних бригад 

У Програмі медичних гарантій на 2021 рік 
передбачено пакет послуг з проведення 

вакцинації від COVID-19: за перший місяць 

медзаклади, в яких створено мобільні бригади 

з вакцинації, отримають 8 тис/грн, в 

подальшому 

 

В українській армії – 539 хворих із 

коронавірусом 

У Збройних силах України за добу, 17 лютого, 

зареєстрували 57 нових випадків інфікування 

коронавірусом. Загалом, станом на 18 лютого, 

у ЗСУ хворіє 539 осіб.
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Постковідний синдром: як не впасти в 

депресію 

Відмова вірити в саме існування коронавірусу 

– це тип психологічного захисту 

УКРАЇНА 

 

НАБУ заявляє, що урядовий законопроєкт 

позбавить бюро незалежності 

Урядовий законопроєкт про внесення змін до 

закону "Про Національне антикорупційне 

бюро" позбавить відомство незалежності. 

 

Рада призначила суддю КСУ: що про нього 

відомо 

Верховна Рада призначила на посаду судді 

Конституційного суду Віктора Кичуна. 

 

 

Подоляк уточнив, що СБУ перевірила 

бенефіціарів усіх телеканалів, а не лише 

«1+1» 

Перевірка телеканалу "1+1" з боку Служби 

безпеки України не є ситуативною: спеціальну 

перевірку складу бенефіціарів пройшли всі 

телеканали.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3193119-postkovidnij-sindrom-ak-ne-vpasti-v-depresiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3193119-postkovidnij-sindrom-ak-ne-vpasti-v-depresiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192864-nabu-zaavlae-so-uradovij-zakonoproekt-pozbavit-buro-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192864-nabu-zaavlae-so-uradovij-zakonoproekt-pozbavit-buro-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193065-rada-priznacila-suddu-ksu-so-pro-nogo-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193065-rada-priznacila-suddu-ksu-so-pro-nogo-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193208-sbu-perevirila-beneficiariv-usih-telekanaliv-ne-lise-11-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193208-sbu-perevirila-beneficiariv-usih-telekanaliv-ne-lise-11-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193208-sbu-perevirila-beneficiariv-usih-telekanaliv-ne-lise-11-podolak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193208-sbu-perevirila-beneficiariv-usih-telekanaliv-ne-lise-11-podolak.html


 

На Банковій не бачать підстав закривати 

інші телеканали, хоч деякі й «виглядають 

дивно» 

Радник керівника Офісу Президента Михайло 

Подоляк не вбачає наразі зв'язку між історією 

із санкціями проти телеканалів з так званого 

"пулу Медведчука" з іншими українськими 

телеканалами.

 

 

КСУ розглядатиме подання Денісової щодо 

медреформи у письмовій формі 

Конституційний суд розглядатиме подання 
Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини Людмили Денісової щодо медичної 

реформи у формі письмового провадження.

 

 

Радник Єрмака виступає за створення 

нацагентства з контрпропаганди 

Радник керівника Офісу Президента Михайло 

Подоляк вважає, що для ефективної 

контрпропаганди потрібна робота структури на 
кшталт національного агентства стратегічних 

комунікацій, яке інтегруватиме модераційні 

функції з єдиного голосу всередині країни.

 

Марки про армію 23 лютого не 

випускатимуть - Укрпошта перенесла дату 

Укрпошта переносить дату введення в обіг 

поштових марок «Збройні Сили України. 

Сухопутні війська» з 23 лютого на 14 березня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192995-na-bankovij-ne-bacat-pidstav-zakrivati-insi-telekanali-hoc-deaki-j-vigladaut-divno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192995-na-bankovij-ne-bacat-pidstav-zakrivati-insi-telekanali-hoc-deaki-j-vigladaut-divno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192995-na-bankovij-ne-bacat-pidstav-zakrivati-insi-telekanali-hoc-deaki-j-vigladaut-divno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192995-na-bankovij-ne-bacat-pidstav-zakrivati-insi-telekanali-hoc-deaki-j-vigladaut-divno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193213-ksu-rozgladatime-podanna-denisovoi-sodo-medreformi-u-pismovij-formi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193213-ksu-rozgladatime-podanna-denisovoi-sodo-medreformi-u-pismovij-formi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193097-radnik-ermaka-vistupae-za-stvorenna-nacagentstva-z-kontrpropagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193097-radnik-ermaka-vistupae-za-stvorenna-nacagentstva-z-kontrpropagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193314-marki-pro-armiu-23-lutogo-ne-vipuskatimut-ukrposta-perenesla-datu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193314-marki-pro-armiu-23-lutogo-ne-vipuskatimut-ukrposta-perenesla-datu.html


 

Креативні індустрії: Ткаченко розповів про 

11 програм МКІП 

Культура є головною складовою 

консолідованого суспільства.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Промисловий діалог Україна-ЄС 

відбудеться у березні – Тарас Качка 

Україна та Європейський Союз проведуть 

промисловий діалог 16-17 березня 2021 року.  

 

Коболєв — про газ для населення: Нафтогаз 

хоче не менше 30% усіх споживачів 

НАК "Нафтогаз України" до 2025 року планує 

постачати природний газ на роздрібному ринку 
щонайменше третині усіх споживачів в 

Україні. 

 

 

Венедіктова про справи ПриватБанку: Я не 

можу їх блокувати апріорі 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 
заявила, що не може блокувати кримінальні 

провадження групи “Приват” апріорі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193348-kreativni-industrii-tkacenko-rozpoviv-pro-11-program-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193348-kreativni-industrii-tkacenko-rozpoviv-pro-11-program-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192982-promislovij-dialog-ukrainaes-vidbudetsa-u-berezni-taras-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192982-promislovij-dialog-ukrainaes-vidbudetsa-u-berezni-taras-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192914-kobolev-pro-gaz-dla-naselenna-naftogaz-hoce-ne-mense-30-usih-spozivaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192914-kobolev-pro-gaz-dla-naselenna-naftogaz-hoce-ne-mense-30-usih-spozivaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192958-venediktova-pro-spravi-privatbanku-a-ne-mozu-ih-blokuvati-apriori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192958-venediktova-pro-spravi-privatbanku-a-ne-mozu-ih-blokuvati-apriori.html


 

Земельна реформа і не тільки: Шмигаль 

назвав першочергові завдання уряду 

Серед першочергових завдань уряду на 2021 
рік є завершення земельної реформи та 

проведення «Великої приватизації». 

 

АМКУ дозволив «Сільпо» придбати мережу 

«Фуршет» 

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ 

"СІЛЬПО-ФУД" (група "Фоззі") на набуття 
контролю над активами мережі супермаркетів 

"Фуршет".

 

 

Колишній завод Більшовик можуть 

приватизувати у червні – ФДМУ ФОТО 

АТ «Перший київський машинобудівний 

завод» (колишній завод «Більшовик») може 
бути приватизований у червні 2021 року, якщо 

Верховна Рада зніме заборону на продаж 

великих держкомпаній.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ звинуватило Печерський суд у 

втручанні в «газове» розслідування 

Національне антикорупційне бюро заявило, що 
Печерський районний суд м. Києва незаконно 

втрутився в розслідування бюро щодо 

розкрадання газу, що належав НАК «Нафтогаз 

України». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193087-zemelna-reforma-i-ne-tilki-smigal-nazvav-persocergovi-zavdanna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193087-zemelna-reforma-i-ne-tilki-smigal-nazvav-persocergovi-zavdanna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193100-amku-dozvoliv-silpo-pridbati-merezu-furset.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193100-amku-dozvoliv-silpo-pridbati-merezu-furset.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193207-kolisnij-zavod-bilsovik-mozut-privatizuvati-u-cervni-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193207-kolisnij-zavod-bilsovik-mozut-privatizuvati-u-cervni-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193346-nabu-zvinuvatilo-pecerskij-sud-u-vtrucanni-v-gazove-rozsliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193346-nabu-zvinuvatilo-pecerskij-sud-u-vtrucanni-v-gazove-rozsliduvanna.html


 

Справу про заочне слідство щодо 

Януковича відклали до 1 березня 

Печерський райсуд міста Києва переніс 
розгляд клопотання щодо надання дозволу на 

здійснення заочного слідства у справі щодо 

організації розстрілів активістів Євромайдану 

щодо експрезидента Віктора Януковича на 1 

березня. 

 

 

Експосадовця Укртрансгазу підозрюють у 

спричиненні компанії шкоди майже на 64 

мільйони 

Екскерівнику структурного підрозділу однієї з 
філій ПАТ «Укртрансгаз» повідомлено про 

підозру за фактом службової недбалості, що 

спричинила шкоду на 63,9 млн грн.

 

 

Лікарку-садистку з Рівного знайшли та 

вручили підозру 

Поліцейські встановили місцезнаходження 

лікарки-стоматолога з Рівного, щодо якої 

розслідується п’ять кримінальних проваджень. 

 

СБУ заявляє про потужну DDOS-атаку на її 

сайт 

У Службі безпеки України заявляють, що сайт 
відомства працює з певними технічними 

перебоями, оскільки на нього йде потужна 

DDOS-атака, і вже не перший день 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193276-spravu-pro-zaocne-slidstvo-sodo-anukovica-vidklali-do-1-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3193276-spravu-pro-zaocne-slidstvo-sodo-anukovica-vidklali-do-1-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193180-eksposadovca-ukrtransgazu-pidozruut-u-spricinenni-kompanii-skodi-majze-na-64-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193180-eksposadovca-ukrtransgazu-pidozruut-u-spricinenni-kompanii-skodi-majze-na-64-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193180-eksposadovca-ukrtransgazu-pidozruut-u-spricinenni-kompanii-skodi-majze-na-64-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3193180-eksposadovca-ukrtransgazu-pidozruut-u-spricinenni-kompanii-skodi-majze-na-64-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3193375-likarkusadistku-z-rivnogo-znajsli-ta-vrucili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3193375-likarkusadistku-z-rivnogo-znajsli-ta-vrucili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193307-sbu-zaavlae-pro-potuznu-ddosataku-na-ii-sajt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193307-sbu-zaavlae-pro-potuznu-ddosataku-na-ii-sajt.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Підозра Шарію: А його посадять? А партію 

заборонять? АНАЛІТИКА 

Подібні провадження уже нерідко 
закінчувалися на новині про те, що вручено 

підозру. І все. Тож на сьогодні ключове 

питання – що буде далі? 

 

 

Нема підстав говорити про кризу КС - Федір 

Веніславський, представник Президента в 

Конституційному суді ІНТЕРВ'Ю 

2021 рік стартував, як рік судових воєн. 
Власне, так закінчився 2020-й. Бо в новий рік 
ми вже заходили із Конституційною кризою, 
фактично паралізованим Конституційним 
судом та 

 

Вакцини ще немає, вакцинувати поки що 

нікому AНАЛІТИКА 

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: 
викликів з кожним днем лиш більшає, а з 

відповідями – проблема

СУСПІЛЬСТВО 

 

ЮНЕСКО опублікувала статтю до 150-

річчя Лесі Українки 

Перша заступниця міністра закордонних справ 
Еміне Джапарова подякувала ЮНЕСКО за 

долучення до відзначення Україною 150-річчя 

від дня народження Лесі Українки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192790-pidozra-sariu-a-jogo-posadat-a-partiu-zaboronat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192790-pidozra-sariu-a-jogo-posadat-a-partiu-zaboronat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192464-fedir-venislavskij-predstavnik-prezidenta-v-konstitucijnomu-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192464-fedir-venislavskij-predstavnik-prezidenta-v-konstitucijnomu-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192464-fedir-venislavskij-predstavnik-prezidenta-v-konstitucijnomu-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192464-fedir-venislavskij-predstavnik-prezidenta-v-konstitucijnomu-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193069-vakcini-se-nemae-vakcinuvati-poki-so-nikomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193069-vakcini-se-nemae-vakcinuvati-poki-so-nikomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193381-unesko-opublikuvala-stattu-do-150ricca-lesi-ukrainki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193381-unesko-opublikuvala-stattu-do-150ricca-lesi-ukrainki.html


 

Скасування переходу на зимовий та літній 

час: Стефанчук пояснив користь 

законопроєкту 

Комітет Верховної Ради з питань економічного 

розвитку рекомендує ухвалити за основу 

законопроєкт першого заступника Голови ВР 

Руслана Стефанчука про обчислення часу.

 

 

Одеський кінофестиваль оголосив склад 

комісії, що формуватиме конкурсну 

програму 

12-ий Одеський міжнародний кінофестиваль 

представив незалежну відбіркову комісію, яка 

формуватиме конкурсну програму.  

 

Україна внесла до «чорного списку» ще 

сімох артистів із «Хору Турецького» 

Міністерство культури та інформаційної 
політики внесло до Переліку осіб, які 

становлять загрозу національній безпеці, ще 

сімох артистів «Хору Турецького». 

 

 

Рада ухвалила за основу законопроєкт про 

пільгове розмитнення «євроблях» 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт, яким встановлюється пільгова 
ставка для розмитнення автомобілів на 

єврономерах.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193304-skasuvanna-perehodu-na-zimovij-ta-litnij-cas-stefancuk-poasniv-korist-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193304-skasuvanna-perehodu-na-zimovij-ta-litnij-cas-stefancuk-poasniv-korist-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193304-skasuvanna-perehodu-na-zimovij-ta-litnij-cas-stefancuk-poasniv-korist-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193304-skasuvanna-perehodu-na-zimovij-ta-litnij-cas-stefancuk-poasniv-korist-zakonoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193371-odeskij-kinofestival-ogolosiv-sklad-komisii-so-formuvatime-konkursnu-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193371-odeskij-kinofestival-ogolosiv-sklad-komisii-so-formuvatime-konkursnu-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193371-odeskij-kinofestival-ogolosiv-sklad-komisii-so-formuvatime-konkursnu-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193371-odeskij-kinofestival-ogolosiv-sklad-komisii-so-formuvatime-konkursnu-programu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193134-ukraina-vnesla-do-cornogo-spisku-se-simoh-artistiv-iz-horu-tureckogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193134-ukraina-vnesla-do-cornogo-spisku-se-simoh-artistiv-iz-horu-tureckogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193110-rada-uhvalila-za-osnovu-zakonoproekt-pro-pilgove-rozmitnenna-evroblah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193110-rada-uhvalila-za-osnovu-zakonoproekt-pro-pilgove-rozmitnenna-evroblah.html


 

На Буковелі закриють ресторани з 22 до 28 

лютого 

На території гірськолижного курорту 
"Буковель" із 22 до 28 лютого закриють 

заклади громадського харчування.

 

 

До 150-річчя Лесі Українки створили 

Iнстаграм-маску ФОТО 

Міністерство культури та інформаційної 

політики та агенція Postmen створили 
Iнстаграм-маску до 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки. 

 

МОЗ включив у Програму медгарантій 

мобільні психіатричні бригади 

Міністерство охорони здоров'я запроваджує 

мобільні психіатричні бригади в рамках 

програми медгарантій на 2021 рік. 

 

 

Весняні пожежі у Зоні відчуження 

«рознесли» радіацію на значні відстані 

Унаслідок пожеж, що сталися в Зоні 

відчуження у квітні-травні 2020 року, відбувся 

вторинний підйом штучних радіонуклідів з 
рослинності та ґрунтів і перенесення їх на 

значні відстані. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3193051-na-bukoveli-zakriut-restorani-z-22-do-28-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3193051-na-bukoveli-zakriut-restorani-z-22-do-28-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193227-do-150ricca-lesi-ukrainki-stvorili-instagrammasku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3193227-do-150ricca-lesi-ukrainki-stvorili-instagrammasku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3192814-moz-vkluciv-u-programu-medgarantij-mobilni-psihiatricni-brigadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3192814-moz-vkluciv-u-programu-medgarantij-mobilni-psihiatricni-brigadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3193036-vesnani-pozezi-u-zoni-vidcuzenna-roznesli-radiaciu-na-znacni-vidstani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3193036-vesnani-pozezi-u-zoni-vidcuzenna-roznesli-radiaciu-na-znacni-vidstani.html


 

Зниклого в Карпатах лижника шукають 

п’яту добу, залучили 10 одиниць техніки 

У Закарпатській області поблизу села 
Березники Свалявського району на схилі гори 

Гемба продовжують шукати туриста, який 

заблукав 13 лютого. До пошукових робіт 

протягом доби залучалось 47 осіб та 10 

одиниць техніки.

 

 

Хортицю хочуть зробити територією 

вихідного дня 

У Національному заповіднику "Хортиця" 
планують розвивати інфраструктуру й 

відновити низку історичних об’єктів.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192745-zniklogo-v-karpatah-liznika-sukaut-patu-dobu-zalucili-10-odinic-tehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192745-zniklogo-v-karpatah-liznika-sukaut-patu-dobu-zalucili-10-odinic-tehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3192964-horticu-hocut-zrobiti-teritorieu-vihidnogo-dna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3192964-horticu-hocut-zrobiti-teritorieu-vihidnogo-dna.html

