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ТОП 

 

У ЄС наголошують на необхідності 

посилити співпрацю з Україною 

Міністри закордонних справ ЄС, які зустрілися 

в понеділок у Брюсселі, погодилися із 

необхідністю зміцнити співробітництво з 

Україною, країнами Західних Балкан та 

іншими партнерами і сусідами. 

 

Уруський прокоментував фото з Кадировим 

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань 

стратегічних галузей промосливості Олег 

Уруський прокоментував своє фото поруч із 

Рамзаном Кадировим, зроблене під час 
міжнародної військово-технічної виставки 

IDEX-2021 у столиці ОАЕ Абу-Дабі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195447-u-es-nagolosuut-na-neobhidnosti-posiliti-spivpracu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195447-u-es-nagolosuut-na-neobhidnosti-posiliti-spivpracu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195133-uruskij-prokomentuvav-foto-z-kadirovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195133-uruskij-prokomentuvav-foto-z-kadirovim.html


 

Шарій не прийшов до СБУ, його 

викликають іще раз 

Служба безпеки України запросила Анатолія 
Шарія та його адвокатів 25 лютого 

ознайомитися з матеріалами провадження, які 

слугували для повідомлення йому підозри. 

Сьогодні Шарій не з'явився до правоохоронців 

для проведення слідчих дій.

 

 

Україна уклала перший контракт на IDEX-

2021 - із Пакистаном на $85,6 мільйона 

Україна уклала перший контракт у рамках 
Міжнародної виставки озброєнь IDEX-2021: 

ідеться про угоду ДК «Укрспецекспорт» з 

Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД на 

загальну суму 85,6 млн дол.

 

 

Наєв: Україна у березні проведе навчання 

десантників поблизу Криму - симетрично з 

РФ Е КСКЛЮЗИВ  

Українські десантники в березні проведуть 

навчання поблизу адмінкордону з тимчасово 
окупованим Кримом з метою вдосконалення 

спроможності вчасно та адекватно реагувати 

на військову небезпеку як з повітря, так і з 

морського узбережжя. 

 

 

У «Борисполі» посадили літак з топ-

фігурантом справи ПриватБанку, підозру 

вже погодили ФОТО  

Генпрокурор Ірина Венедіктова погодила 

підозру ексзаступнику голови Приватбанку, 
який є фігурантом справи Національного 

антикорупційного бюро про зловживання у 

ПриватБанку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195160-sarij-ne-prijsov-do-sbu-jogo-viklikaut-ise-raz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195160-sarij-ne-prijsov-do-sbu-jogo-viklikaut-ise-raz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195393-idex2021-ukraina-uklala-kontrakt-iz-pakistanom-na-856-miljona-pro-remont-tankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195393-idex2021-ukraina-uklala-kontrakt-iz-pakistanom-na-856-miljona-pro-remont-tankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195165-naev-ukraina-u-berezni-provede-navcanna-desantnikiv-poblizu-krimu-simetricno-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195165-naev-ukraina-u-berezni-provede-navcanna-desantnikiv-poblizu-krimu-simetricno-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195165-naev-ukraina-u-berezni-provede-navcanna-desantnikiv-poblizu-krimu-simetricno-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195165-naev-ukraina-u-berezni-provede-navcanna-desantnikiv-poblizu-krimu-simetricno-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195259-u-borispoli-posadili-litak-z-topfigurantom-spravi-privatbanku-pidozru-vze-pogodili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195259-u-borispoli-posadili-litak-z-topfigurantom-spravi-privatbanku-pidozru-vze-pogodili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195259-u-borispoli-posadili-litak-z-topfigurantom-spravi-privatbanku-pidozru-vze-pogodili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195259-u-borispoli-posadili-litak-z-topfigurantom-spravi-privatbanku-pidozru-vze-pogodili.html


 

На Прикарпатті розгорнули 30 наметів 

мобільного госпіталю ФОТ О, ВІ ДЕО  

На Івано-Франківщині розгорнули мобільний 
госпіталь ДСНС для надання медичної 

допомоги хворим на COVID-19.

 

 

Санкції проти власника «Спортмастеру» 

ввели через роботу в Криму – СБУ 

Санкції щодо компанії Sportmaster Operations 
Pte. Ltd запроваджені на підставі інформації 

про роботу мережі «Спортмастер» в 

окупованому Криму. 

 

 

PEN Ukraine запустив флешмоб до 150-річчя 

Лесі Українки 

З нагоди 150-річчя від дня народження 

поетеси, культурної діячки та перекладачки 
Лесі Українки, що відзначатиметься 25 лютого, 

Український ПЕН запустив флешмоб.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Іран досі не повідомив Україні імен 

підозрюваних у збитті літака МАУ – Єнін 

Іранська сторона, яка заявила про завершення 
кримінального розслідування у справі про 

катастрофу українського літака над Тегераном, 

досі не повідомила Україні імен підозрюваних 

у його збитті. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195350-na-prikarpatti-rozgornuli-30-nametiv-mobilnogo-gospitalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195350-na-prikarpatti-rozgornuli-30-nametiv-mobilnogo-gospitalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195430-sankcii-proti-vlasnika-sportmasteru-vveli-cerez-robotu-v-krimu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195430-sankcii-proti-vlasnika-sportmasteru-vveli-cerez-robotu-v-krimu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3195465-pen-ukraine-zapustiv-flesmob-do-150ricca-lesi-ukrainki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3195465-pen-ukraine-zapustiv-flesmob-do-150ricca-lesi-ukrainki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195345-iran-dosi-ne-povidomiv-ukraini-imen-pidozruvanih-u-zbitti-litaka-mau-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195345-iran-dosi-ne-povidomiv-ukraini-imen-pidozruvanih-u-zbitti-litaka-mau-enin.html


 

Угода про «відкрите небо» з ЄС на початку 

березня ще не буде готова до підписання - 

Кулеба 

Підписання Угоди про спільний авіаційний 

простір між Україною та Євросоюзом під час 

візиту президента Європейської ради Шарля 

Мішеля на початку березня до України не 
відбудеться, оскільки текст документа 

потребує додаткового технічного погодження.

 

 

Кулеба спрогнозував реакцію Кремля на 

санкції щодо Медведчука і його дружини 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 
прогнозує, що реакція Росії на запровадження 

РНБО санкцій стосовно Віктора Медведчука і 

його дружини не буде швидкою, але у 

середньостроковій перспективі запровадження 

санкцій точно вплине на позицію Кремля.

 

Чорноморський флот РФ готувався до 

окупації Криму задовго до 2014 року - 

розвідка 

Підготовку до захоплення Криму Росія 
розпочала задовго до початку активних дій. 

Про посилення російського угруповання в 

Криму воєнна розвідка України доповідала 

вищому керівництву держави. 

 

«Батарейка» Мінського процесу майже 

розрядилася, але ще працює - Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

вважає, що Мінський процес подібний до 
телефона, в батареї якого залишилося 10 

відсотків заряду, але він все одно ще не 

вичерпаний.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195299-ugoda-pro-vidkrite-nebo-z-es-na-pocatku-berezna-se-ne-bude-gotova-do-pidpisanna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195299-ugoda-pro-vidkrite-nebo-z-es-na-pocatku-berezna-se-ne-bude-gotova-do-pidpisanna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195299-ugoda-pro-vidkrite-nebo-z-es-na-pocatku-berezna-se-ne-bude-gotova-do-pidpisanna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195299-ugoda-pro-vidkrite-nebo-z-es-na-pocatku-berezna-se-ne-bude-gotova-do-pidpisanna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195114-kuleba-sprognozuvav-reakciu-kremla-na-sankcii-sodo-medvedcuka-i-jogo-druzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195114-kuleba-sprognozuvav-reakciu-kremla-na-sankcii-sodo-medvedcuka-i-jogo-druzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195463-cornomorskij-flot-rf-gotuvavsa-do-okupacii-krimu-zadovgo-do-2014-roku-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195463-cornomorskij-flot-rf-gotuvavsa-do-okupacii-krimu-zadovgo-do-2014-roku-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195463-cornomorskij-flot-rf-gotuvavsa-do-okupacii-krimu-zadovgo-do-2014-roku-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195463-cornomorskij-flot-rf-gotuvavsa-do-okupacii-krimu-zadovgo-do-2014-roku-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195173-batarejka-minskogo-procesu-majze-rozradilasa-ale-se-pracue-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195173-batarejka-minskogo-procesu-majze-rozradilasa-ale-se-pracue-kuleba.html


 

Таран анонсував переговори з п'ятьма 

міністрами оборони країн НАТО 

Міністр оборони України Андрій Таран у 
понеділок, 22 лютого, о 17 годині проведе 

переговори з колегами, міністрами оборони 

п'ятьох країн: США, Великої Британії, Канади, 

Польщі та Литви.

КОРОНАВІРУС 

 

Коронавірус у столиці: за добу - 169 

випадків, восьмеро людей померли 
І НФОГР АФІ КА  

У Києві за минулу добу виявили 169 хворих на 

коронавірусну хворобу.

 

 

Нарада у Зеленського: на Вінниччині і 

Закарпатті зростає кількість хворих на 

COVID-19 

Ситуація із захворюваністю на коронавірусну 

інфекцію в Івано-Франківській області є 

напруженою, зростає також кількість хворих у 

Вінницькій та Закарпатській областях. 

  

 

Україна отримає додаткові 5 мільйонів доз 

вакцини NovaVax - Степанов 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

домовився з Serum Institute про постачання в 
Україну додаткових 5 млн доз американської 

вакцини проти коронавірусної хвороби 

NovaVax. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195290-taran-anonsuvav-peregovori-z-patma-ministrami-oboroni-krain-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195290-taran-anonsuvav-peregovori-z-patma-ministrami-oboroni-krain-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3195058-koronavirus-u-stolici-za-dobu-169-vipadkiv-vosmero-ludej-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3195058-koronavirus-u-stolici-za-dobu-169-vipadkiv-vosmero-ludej-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3195058-koronavirus-u-stolici-za-dobu-169-vipadkiv-vosmero-ludej-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3195058-koronavirus-u-stolici-za-dobu-169-vipadkiv-vosmero-ludej-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195164-narada-u-zelenskogo-na-vinniccini-i-zakarpatti-zrostae-kilkist-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195164-narada-u-zelenskogo-na-vinniccini-i-zakarpatti-zrostae-kilkist-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195164-narada-u-zelenskogo-na-vinniccini-i-zakarpatti-zrostae-kilkist-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195164-narada-u-zelenskogo-na-vinniccini-i-zakarpatti-zrostae-kilkist-hvorih-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3194949-ukraina-otrimae-dodatkovi-5-miljoniv-doz-vakcini-novavax-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3194949-ukraina-otrimae-dodatkovi-5-miljoniv-doz-vakcini-novavax-stepanov.html


 

Вакцину AstraZeneca можуть доставити в 

Україну 23 лютого – ОП 

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca 
(CoviShield) може бути доставлена в Україну у 

вівторок, 23 лютого.

 

 

Вакцина CoviSheild – в дорозі в Україну. Які 

відомості про неї – достовірні 

Вакцина CoviSheild від Serum Institute of India 
– похідна/генерик вакцини від Oxford-

AstraZeneka

 

 

COVID-вакцинація знижує ризик 

госпіталізації до 94% ДОСЛІДЖЕ ННЯ  

Британські науковці з'ясували, що вакцинація 

від хвороби COVID-19 знижує ризик 

госпіталізації хворих до 94%.

 

 

Усі школи Буковини переходять на 

«дистанційку» через COVID-19 

Усі освітні заклади Чернівецької області 

зобов'язали перейти на дистанційну форму 

навчання через зростання захворюваності на 

COVID-19.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195110-vakcinu-astrazeneca-mozut-dostaviti-v-ukrainu-23-lutogo-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195110-vakcinu-astrazeneca-mozut-dostaviti-v-ukrainu-23-lutogo-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3195264-vakcina-covisheild-v-dorozi-v-ukrainu-aki-vidomosti-pro-nei-dostovirni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3195264-vakcina-covisheild-v-dorozi-v-ukrainu-aki-vidomosti-pro-nei-dostovirni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195303-covidvakcinacia-znizue-rizik-gospitalizacii-do-94.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195303-covidvakcinacia-znizue-rizik-gospitalizacii-do-94.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195330-usi-skoli-bukovini-perehodat-na-distancijku-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195330-usi-skoli-bukovini-perehodat-na-distancijku-cerez-covid19.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський і Данілов обговорили виконання 

санкційних рішень РНБО 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 
секретарем Ради національної безпеки і 

оборони Олексієм Даніловим наступні кроки 

щодо виконання нещодавніх рішень РНБО та 

плани на найближчий час. 

 

Донбас стає сірою зоною для виборів в РФ 

через «паспортизацію» - Гармаш 

Донбас напередодні осінніх виборів до 

Держдуми РФ стає сірою зоною для виборчого 

процесу у Росії.

 

 

У зоні ООС не виявили ознак підготовки 

противника до наступу – Хомчак 

Ситуація у зоні проведення операції 

Об'єднаних сил контрольована, ознак 
створення наступальних угруповань 

противника не виявлено. 

 

 

Телеканал «НАШ» подав позов проти 

Нацради 

Телеканал “НАШ” подав позов до Окружного 

адміністративного суду міста Києва до 

Національної ради з питань телебачення і 
радіомовлення, який стосується призначення 

позапланової безвиїзної перевірки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195308-zelenskij-i-danilov-obgovorili-vikonanna-sankcijnih-risen-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195308-zelenskij-i-danilov-obgovorili-vikonanna-sankcijnih-risen-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195084-donbas-stae-sirou-zonou-dla-viboriv-v-rf-cerez-pasportizaciu-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195084-donbas-stae-sirou-zonou-dla-viboriv-v-rf-cerez-pasportizaciu-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3195281-u-zoni-oos-ne-viavili-oznak-pidgotovki-protivnika-do-nastupu-homcak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3195281-u-zoni-oos-ne-viavili-oznak-pidgotovki-protivnika-do-nastupu-homcak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195354-telekanal-nas-podav-pozov-proti-nacradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195354-telekanal-nas-podav-pozov-proti-nacradi.html


 

Українське суспільство має імунітет проти 

спроб знецінення Майдану - Дробович 

Українське суспільство має достатній запас 
стійкості, щоб подолати спроби знецінити 

досягнення Майдану. 

 

 

Конкурси на держслужбу: Немчінов 

підтримує вето Зеленського 

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов 

розраховує на те, що найближчим часом 
вдасться вирішити питання про відновлення 

повноцінних конкурсів на державну службу. 

 

 

Мін’юст через суд вимагає анулювати 

реєстрацію партії «Довіра» 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відкрив провадження у справі за позовом 

Міністерства юстиції до політичної партії 
«Довіра» щодо анулювання реєстрації 

політичної сили. 

 

 

Стефанчук розповів, який «старий хлам» 

треба відсікти із законодавства 

В Україні існує понад 1 мільйон нормативно-

правових актів.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195360-ukrainske-suspilstvo-mae-imunitet-proti-sprob-znecinenna-majdanu-drobovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195360-ukrainske-suspilstvo-mae-imunitet-proti-sprob-znecinenna-majdanu-drobovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195211-konkursi-na-derzsluzbu-nemcinov-pidtrimue-veto-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195211-konkursi-na-derzsluzbu-nemcinov-pidtrimue-veto-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195236-minust-cerez-sud-vimagae-anuluvati-reestraciu-partii-dovira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195236-minust-cerez-sud-vimagae-anuluvati-reestraciu-partii-dovira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195274-stefancuk-rozpoviv-akij-starij-hlam-treba-vidsikti-iz-zakonodavstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195274-stefancuk-rozpoviv-akij-starij-hlam-treba-vidsikti-iz-zakonodavstva.html


 

Керівник Мультимедійної платформи 

іномовлення анонсувала відкриття бюро у 

Краматорську 

Генеральний директор державного 

підприємства "Мультимедійна платформа 

іномовлення України" Юлія Островська 

анонсувала відкриття регіонального бюро у 

Краматорську.

 

 

Помер заслужений журналіст України 

Василь Гаврилишин 

На 82-ому році життя відійшов у вічність 
заслужений журналіст України Василь 

Гаврилишин.

 

ЕКОНОМІКА 

 

В Одесі збудують велику стоянку для яхт і 

новий порт - Президент 

В Одесі збудують велику стоянку для яхт та 

новий порт для розвитку бізнесу та перевезень. 

 

 

«Тарифній комісії» заборонили видавати 

ліцензії газзбутам Фірташа 

Окружний адміністративний суд Києва виніс 
ухвалу за позовом НАК "Нафтогаз України", 

якою заборонив Нацкомісії, що здійснює 

держрегулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), видавати 
ліцензії на постачання газу газзбутам, які 

заборгували Нафтогазу понад 23 млрд грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194935-kerivnik-multimedijnoi-platformi-inomovlenna-anonsuvala-vidkritta-buro-u-kramatorsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194935-kerivnik-multimedijnoi-platformi-inomovlenna-anonsuvala-vidkritta-buro-u-kramatorsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194935-kerivnik-multimedijnoi-platformi-inomovlenna-anonsuvala-vidkritta-buro-u-kramatorsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194935-kerivnik-multimedijnoi-platformi-inomovlenna-anonsuvala-vidkritta-buro-u-kramatorsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195453-pomer-zasluzenij-zurnalist-ukraini-vasil-gavrilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195453-pomer-zasluzenij-zurnalist-ukraini-vasil-gavrilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195038-v-odesi-zbuduut-veliku-stoanku-dla-aht-ta-novij-port-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195038-v-odesi-zbuduut-veliku-stoanku-dla-aht-ta-novij-port-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195318-tarifnij-komisii-zaboronili-vidavati-licenzii-gazzbutam-firtasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195318-tarifnij-komisii-zaboronili-vidavati-licenzii-gazzbutam-firtasa.html


 

Банки зобов'язали розкривати 

держвиконавцям номери рахунків 

боржників - Мін'юст 

Виконавці отримали допуск до інформації про 

номери банківських рахунків боржників та 

залишок коштів на них.  

 

Санкції щодо «труби Медведчука» не 

вплинуть на ціну дизельного пального - 

експерти 

Рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 19 лютого 2021 року не викличе 

дефіциту й істотного зростання цін на дизельне 

пальне. 

 

Індексація пенсій: з березня виплати 

зростуть на 11% 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

проведення індексації пенсій на 11% з 1 

березня. 

 

Hyundai планує передати Україні технології 

для локалізації виробництва 

Південнокорейська компанія Hyundai 
Corporation планує домовитись з Україною про 

інвестиції та передачу технологій для 

локалізації виробництва.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195426-banki-zobovazali-rozkrivati-derzvikonavcam-nomeri-rahunkiv-borznikiv-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195426-banki-zobovazali-rozkrivati-derzvikonavcam-nomeri-rahunkiv-borznikiv-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195426-banki-zobovazali-rozkrivati-derzvikonavcam-nomeri-rahunkiv-borznikiv-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195426-banki-zobovazali-rozkrivati-derzvikonavcam-nomeri-rahunkiv-borznikiv-minust.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195295-sankcii-sodo-trubi-medvedcuka-ne-vplinut-na-cinu-dizelnogo-palnogo-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195295-sankcii-sodo-trubi-medvedcuka-ne-vplinut-na-cinu-dizelnogo-palnogo-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195295-sankcii-sodo-trubi-medvedcuka-ne-vplinut-na-cinu-dizelnogo-palnogo-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195295-sankcii-sodo-trubi-medvedcuka-ne-vplinut-na-cinu-dizelnogo-palnogo-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195396-pensii-indeksuut-na-11-z-berezna-risenna-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195396-pensii-indeksuut-na-11-z-berezna-risenna-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195226-hyundai-planue-peredati-ukraini-tehnologii-dla-lokalizacii-virobnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195226-hyundai-planue-peredati-ukraini-tehnologii-dla-lokalizacii-virobnictva.html


 

Вітроенергетики хочуть відмовитись від 

«зеленого» тарифу після 2022 року 

Підприємства вітроенергетики хочуть 
відмовитися від "зеленого" тарифу після 2022 

року і перейти на ринкові умови продажу 

електроенергії.

 

 

Проєктом City Express у Дніпрі планують 

з'єднати лінії метро та електрички 

Проєктом приміського City Express - сучасного 
приміського швидкісного поїзда у Дніпрі, який 

анонсував Президент Володимир Зеленський, 

передбачається з'єднати лінію метрополітену, 

що будується, з лінією електрички.

 

 

В окупованому Криму можуть зникнути 

традиційні сорти винограду 

В окупованому Росією Криму через мороз і 

шкідників під загрозою зникнення опинилися 

деякі традиційні сорти винограду.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Підполковник податкової зливав «ДНР» 

стратегічні дані 

Правоохоронці викрили підполковника 

Головного управління Державної фіскальної 

служби, який передава секретні дані "ДНР".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195381-vitroenergetiki-hocut-vidmovitis-vid-zelenogo-tarifu-pisla-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195381-vitroenergetiki-hocut-vidmovitis-vid-zelenogo-tarifu-pisla-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195371-proektom-city-express-u-dnipri-planuut-zednati-linii-metro-ta-elektricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195371-proektom-city-express-u-dnipri-planuut-zednati-linii-metro-ta-elektricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195437-v-okupovanomu-krimu-mozut-zniknuti-tradicijni-sorti-vinogradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195437-v-okupovanomu-krimu-mozut-zniknuti-tradicijni-sorti-vinogradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195216-pidpolkovnik-podatkovoi-zlivav-dnr-strategicni-dani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195216-pidpolkovnik-podatkovoi-zlivav-dnr-strategicni-dani.html


 

СБУ викрила масштабну схему розкрадання 

коштів Укрзалізниці 

Служба безпеки України задокументувала 
масштабну схему розкрадання коштів 

Укрзалізниці на ремонті об’єкта критичної 

інфраструктури - залізничного мосту.

 

Ще одному російському актору заборонили 

в’їзд в Україну ВІДЕО 

Прикордонники не пустили в Україну 

російського актора, який прилетів в аеропорт 

«Бориспіль» рейсом із Дубая.

 

 

Закарпатська облрада звернеться до 

прокуратури через паркан навколо 

Невицького замку 

Депутати Закарпатської облради звернуться до 
прокуратури з проханням перевірити 

законність обмеження доступу до Невицького 

замку власником приватного комплексу 

“Верховина”.

 

 

Стоматолога-садистку з Рівного відпустили 

під особисте зобов'язання 

Рівненський міський суд обрав запобіжний 
захід лікарці, яку підозрюють у вчиненні 

злочинів проти дітей, у вигляді особистого 

зобов'язання.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195023-sbu-vikrila-masstabnu-shemu-rozkradanna-kostiv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195023-sbu-vikrila-masstabnu-shemu-rozkradanna-kostiv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3195334-se-odnomu-rosijskomu-aktoru-zaboronili-vizd-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3195334-se-odnomu-rosijskomu-aktoru-zaboronili-vizd-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195383-zakarpatska-oblrada-zvernetsa-do-prokuraturi-cerez-parkan-navkolo-nevickogo-zamku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195383-zakarpatska-oblrada-zvernetsa-do-prokuraturi-cerez-parkan-navkolo-nevickogo-zamku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195383-zakarpatska-oblrada-zvernetsa-do-prokuraturi-cerez-parkan-navkolo-nevickogo-zamku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195383-zakarpatska-oblrada-zvernetsa-do-prokuraturi-cerez-parkan-navkolo-nevickogo-zamku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195384-stomatologasadistku-z-rivnogo-vidpustili-pid-osobiste-zobovazanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195384-stomatologasadistku-z-rivnogo-vidpustili-pid-osobiste-zobovazanna.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна Медведчука не любить, і це – 

назавжди АНАЛІТ ИКА  

Санкції проти голови політради ОПЗЖ і Ко – 
це така собі риска під другим пришестям пана 

Медведчука в активну українську політику

 

 

Леся Українка – без сумніву, це був чудовий 

проєкт Олени Пчілки - Сергій Михида, 

літературознавець, доктор філологічних 

наук, професор ІНТЕРВ'Ю 

Серед величезної кількості цікавих 
досліджень творчості Лесі Українки мені 
зустрілося одне трохи незвичне, у якому 
пропонувалось поглянути на її тексти крізь 

призму психопоетики. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Міносвіти назвало умову для переходу 

вишів на очне навчання 

Очне навчання у закладах вищої та фахової 
передвищої освіти можливе за умови 

заповнення аудиторій на 50%. 

 

Українці у Будапешті створили відео про 

пам’ять Небесної Сотні ВІДЕО  

Українська асоціація «Єдність» угорської 

столиці Будапешт створила відео про пам’ять 
Небесної Сотні, у якому представники 

української громади читають вірш Мар’яни 

Савки «Пливуть гроби по морю, як човни...». 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195246-ukraina-medvedcuka-ne-lubit-i-ce-nazavzdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195246-ukraina-medvedcuka-ne-lubit-i-ce-nazavzdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3194986-sergij-mihida-literaturoznavec-doktor-filologicnih-nauk-profesor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3194986-sergij-mihida-literaturoznavec-doktor-filologicnih-nauk-profesor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3194986-sergij-mihida-literaturoznavec-doktor-filologicnih-nauk-profesor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3194986-sergij-mihida-literaturoznavec-doktor-filologicnih-nauk-profesor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195409-minosviti-nazvalo-umovu-dla-perehodu-visiv-na-ocne-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195409-minosviti-nazvalo-umovu-dla-perehodu-visiv-na-ocne-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3195185-ukrainci-u-budapesti-stvorili-video-pro-pamat-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3195185-ukrainci-u-budapesti-stvorili-video-pro-pamat-nebesnoi-sotni.html


 

Робота шкіл під час адаптивного карантину 

– рекомендації Міносвіти ДОКУМЕ НТ  

Міністерство освіти і науки оприлюднило 
рекомендації щодо роботи закладів загальної 

середньої освіти під час адаптивного 

карантину з 24 лютого. 

 

Засніжену Бердянську косу порівняли з 

Арктикою 

Бердянську косу, вкриту снігом, відобразила 

місцева фотограф Юлія Покас.

 

 

У Польщі 14-річна українка потрапила у 

топ блогерок LinkedIn 

У Польщі 14-річну українку Кіру 

Сухобойченко, ініціаторку «Міжнародного 
руху літаючих рюкзачків» внесено до 25-ти 

топ-блогерок мережі LinkedIn, за профілями 

яких варто спостерігати. 

 

Стала відома ринкова ціна бою Усик – 

Джойс 

Поєдинок може згенерувати 3-4 

мільйони євро. На думку відомого 

українського юриста, екс-адвоката Олександра 

Усика і експерта боксу

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195049-robota-skil-pid-cas-adaptivnogo-karantinu-rekomendacii-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195049-robota-skil-pid-cas-adaptivnogo-karantinu-rekomendacii-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194946-zasnizenu-berdansku-kosu-porivnali-z-arktikou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194946-zasnizenu-berdansku-kosu-porivnali-z-arktikou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195366-u-polsi-14ricna-ukrainka-potrapila-u-top-blogerok-linkedin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195366-u-polsi-14ricna-ukrainka-potrapila-u-top-blogerok-linkedin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3195111-stala-vidoma-rinkova-cina-bou-usik-dzojs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3195111-stala-vidoma-rinkova-cina-bou-usik-dzojs.html


 

Гурт із Берліна випустить сингл на 

українську співанку ВІДЕО  

Український етно-джазовий квінтет GANNA з 
Берліна 5 березня випустить новий сингл 

Spivanka – пісню, створену в рамках проєкту 

Heartcore for Ukraine у березні 2020 року. 

 

Україна обговорить з НВО створення 

туристичної локації у Чорнобильській зоні – 

Тимошенко 

Україна розпочинає перемовини з компанією 

НВО щодо розбудови туристичної 

інфраструктури у Чорнобильській зоні. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3195402-gurt-iz-berlina-vipustit-singl-na-ukrainsku-spivanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3195402-gurt-iz-berlina-vipustit-singl-na-ukrainsku-spivanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3195175-ukraina-obgovorit-z-nvo-stvorenna-turisticnoi-lokacii-u-cornobilskij-zoni-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3195175-ukraina-obgovorit-z-nvo-stvorenna-turisticnoi-lokacii-u-cornobilskij-zoni-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3195175-ukraina-obgovorit-z-nvo-stvorenna-turisticnoi-lokacii-u-cornobilskij-zoni-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3195175-ukraina-obgovorit-z-nvo-stvorenna-turisticnoi-lokacii-u-cornobilskij-zoni-timosenko.html

