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ТОП 

 

Стерненка засудили до 7 років позбавлення 

волі 

Приморський райсуд Одеси оголосив вирок 

активісту Сергію Стерненку, якому 

прокуратура інкримінувала скоєння трьох 

злочинів, у справі про викрадення людини – 7 
років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією 

половини майна. 

 

 

Зеленський вивів Україну ще з двох угод у 

рамках СНД УКАЗ  

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ «Про вихід України з міжнародних 

договорів, укладених у рамках Співдружності 

Незалежних Держав». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195795-sternenka-zasudili-do-7-rokiv-pozbavlenna-voli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195795-sternenka-zasudili-do-7-rokiv-pozbavlenna-voli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196273-zelenskij-viviv-ukrainu-se-iz-dvoh-ugod-u-ramkah-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196273-zelenskij-viviv-ukrainu-se-iz-dvoh-ugod-u-ramkah-snd.html


 

Кулеба заявляє про загрозливе 

нарощування ядерного потенціалу РФ у 

Криму 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

переконаний, що гібридна агресія Російської 

Федерації проти України підриває архітектуру 

глобальної безпеки, та заявляє про 
нарощування Росією ядерного потенціалу в 

тимчасово окупованому Криму. 

 

Медіахолдинг «Новини» з каналами 

Медведчука створив нове ТОВ з такою ж 

назвою – Ткаченко 

Медіахолдинг "Новини" з каналами Віктора 

Медведчука, який потрапив під санкції Ради 

національної безпеки та оборони, створив нове 

ТОВ з такою ж назвою.

 

 

Рада виключила обмеження для в.о. 

міністрів та поновила конкурси на 

держслужбу 

Верховна Рада врахувала пропозиції 

Президента до закону щодо відновлення 

проведення конкурсів на зайняття посад 
державної служби та інших питань державної 

служби, що передбачає виключення обмежень 

для в.о. міністра. 

 

Дві «червоні» зони та 7 «помаранчевих» - 

МОЗ оновило карантинний список областей 
ТАБЛИЦЯ  

Міністерство охорони здоров'я зарахувало 

Івано-Франківську та Чернівецьку області до 
червоної зони епідеміологічної небезпеки, до 

помаранчевої зони потрапили 7 областей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195926-kuleba-gibridna-agresia-rosii-proti-ukraini-pidrivae-arhitekturu-bezpeki-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195926-kuleba-gibridna-agresia-rosii-proti-ukraini-pidrivae-arhitekturu-bezpeki-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195926-kuleba-gibridna-agresia-rosii-proti-ukraini-pidrivae-arhitekturu-bezpeki-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195926-kuleba-gibridna-agresia-rosii-proti-ukraini-pidrivae-arhitekturu-bezpeki-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196271-mediaholding-novini-z-kanalami-medvedcuka-stvoriv-nove-tov-z-takou-z-nazvou-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196271-mediaholding-novini-z-kanalami-medvedcuka-stvoriv-nove-tov-z-takou-z-nazvou-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196271-mediaholding-novini-z-kanalami-medvedcuka-stvoriv-nove-tov-z-takou-z-nazvou-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196271-mediaholding-novini-z-kanalami-medvedcuka-stvoriv-nove-tov-z-takou-z-nazvou-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195889-rada-viklucila-obmezenna-dla-vo-ministriv-ta-ponovila-konkursi-na-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195889-rada-viklucila-obmezenna-dla-vo-ministriv-ta-ponovila-konkursi-na-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195889-rada-viklucila-obmezenna-dla-vo-ministriv-ta-ponovila-konkursi-na-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195889-rada-viklucila-obmezenna-dla-vo-ministriv-ta-ponovila-konkursi-na-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196184-dvi-cervoni-zoni-ta-7-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-spisok-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196184-dvi-cervoni-zoni-ta-7-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-spisok-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196184-dvi-cervoni-zoni-ta-7-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-spisok-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196184-dvi-cervoni-zoni-ta-7-pomarancevih-moz-onovilo-karantinnij-spisok-oblastej.html


 

Що відомо про вакцину, яку привезли до 

України ІНФОГРАФІКА  

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша 
партія вакцини проти коронавірусу 

Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника 

Serum Institute India

 

 

У Києві — акція проти ув'язнення 

Стерненка ФОТО 

У Києві під Офісом Президента проходить 

акція протесту проти ув'язнення одеського 

активіста Сергія Стерненка.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна закликала ООН не розглядати 

Росію як посередника в конфлікті на 

Донбасі 

Поки Росія заперечує свою роль агресора у 
конфлікті на Донбасі та видає себе за 

посередника в мирному процесі, немає жодних 

перспектив на конструктивні переговори й 

повернення миру на сході України. 

 

 

ЄС закликав Росію припинити підривати 

безпеку в Чорноморському регіоні 

Росія повинна припинити створювати виклики 

безпеці в регіоні Чорного та Азовського морів 

шляхом мілітаризації Криму, військової агресії 
проти України, а також інших порушень 

міжнародного права на окупованому 

півострові. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196037-so-vidomo-pro-vakcinu-aku-privezli-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196037-so-vidomo-pro-vakcinu-aku-privezli-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3196276-u-kievi-akcia-proti-uvaznenna-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3196276-u-kievi-akcia-proti-uvaznenna-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196232-ukraina-zaklikala-oon-ne-rozgladati-rosiu-ak-poserednika-v-konflikti-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196232-ukraina-zaklikala-oon-ne-rozgladati-rosiu-ak-poserednika-v-konflikti-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196232-ukraina-zaklikala-oon-ne-rozgladati-rosiu-ak-poserednika-v-konflikti-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196232-ukraina-zaklikala-oon-ne-rozgladati-rosiu-ak-poserednika-v-konflikti-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3196269-es-zaklikav-rosiu-pripiniti-pidrivati-bezpeku-v-cornomorskomu-regioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3196269-es-zaklikav-rosiu-pripiniti-pidrivati-bezpeku-v-cornomorskomu-regioni.html


 

Посольство США прокоментувало підозри у 

справі ПриватБанку 

Посольство США в Україні назвало підозри у 
справі ПриватБанку, які оголосило 

Національне антикорупційне бюро, важливим 

кроком у боротьбі з корупцією.

 

 

Рябошапка став лауреатом премії Держдепу 

США за боротьбу з корупцією 

Колишній генеральний прокурор України 

Руслан Рябошапка став лауреатом премії 
Державного департаменту США за боротьбу з 

корупцією. 

 

Росія систематично посилює репресії в 

окупованому Криму – глава МЗС Литви 

Офіційний Вільнюс закликає Москву звільнити 

усіх засуджених українців на окупованих 

територіях за політично вмотивованими 
справами і допустити в окупований Крим 

моніторингову місії ООН з дотримання прав 

людини. 

 

Замах на коменданта генконсульства: 

Україна висловила протест Росії 

Міністерство закордонних справ України 

висловило протест МЗС Росії через замах на 

вбивство співробітника генерального 

консульства України у Санкт-Петербурзі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196279-posolstvo-ssa-prokomentuvalo-pidozri-u-spravi-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196279-posolstvo-ssa-prokomentuvalo-pidozri-u-spravi-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196149-rabosapka-stav-laureatom-premii-derzdepu-ssa-za-borotbu-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196149-rabosapka-stav-laureatom-premii-derzdepu-ssa-za-borotbu-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3196144-rosia-sistematicno-posilue-represii-v-okupovanomu-krimu-glava-mzs-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3196144-rosia-sistematicno-posilue-represii-v-okupovanomu-krimu-glava-mzs-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196119-kiiv-visloviv-protest-moskvi-cerez-zamah-na-spivrobitnika-genkonsulstva-u-peterburzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196119-kiiv-visloviv-protest-moskvi-cerez-zamah-na-spivrobitnika-genkonsulstva-u-peterburzi.html


 

«Білу книгу» української розвідки, яка 

розлютила Кремль, доповнили російським 

перекладом 

Служба зовнішньої розвідки України 23 

лютого на своєму офіційному сайті 

опублікувала російськомовну версію 

інформаційного бюлетеня «Біла книга».

 

 

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 21 

невідведений «Град» на окупованій 

Луганщині 

Патруль СММ ОБСЄ зафіксував у неділю 21 

реактивну систему залпового вогню, розміщені 

з порушенням ліній відведення.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Прикарпаття - у «червоній» зоні з 26 лютого 

Державна комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

встановила "червоний" рівень епідемічної 

небезпеки в Івано-Франківській області з 26 

лютого. 

 

COVID-щеплення має розпочатися 

якнайшвидше, але бути добровільним – 

Зеленський 

Вакцинація повинна розпочатися 

якнайшвидше, щойно регіони отримають 

перші партії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195940-bilu-knigu-ukrainskoi-rozvidki-aka-rozlutila-kreml-dopovnili-rosijskim-perekladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195940-bilu-knigu-ukrainskoi-rozvidki-aka-rozlutila-kreml-dopovnili-rosijskim-perekladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195940-bilu-knigu-ukrainskoi-rozvidki-aka-rozlutila-kreml-dopovnili-rosijskim-perekladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195940-bilu-knigu-ukrainskoi-rozvidki-aka-rozlutila-kreml-dopovnili-rosijskim-perekladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3195824-sposterigaci-obse-zafiksuvali-21-nevidvedenij-grad-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3195824-sposterigaci-obse-zafiksuvali-21-nevidvedenij-grad-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3195824-sposterigaci-obse-zafiksuvali-21-nevidvedenij-grad-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3195824-sposterigaci-obse-zafiksuvali-21-nevidvedenij-grad-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196162-prikarpatta-u-cervonij-zoni-z-26-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196162-prikarpatta-u-cervonij-zoni-z-26-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196257-covidseplenna-mae-rozpocatisa-aknajsvidse-ale-buti-dobrovilnim-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196257-covidseplenna-mae-rozpocatisa-aknajsvidse-ale-buti-dobrovilnim-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196257-covidseplenna-mae-rozpocatisa-aknajsvidse-ale-buti-dobrovilnim-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196257-covidseplenna-mae-rozpocatisa-aknajsvidse-ale-buti-dobrovilnim-zelenskij.html


 

Вакцинація від коронавірусу почнеться 

завтра - Ляшко 

Вакцинація від коронавірусу в Україні 

розпочнеться завтра, 24 лютого. 

 

 

Замість Pfizer: українським лікарям 

зроблять щеплення за графіком, але іншою 

вакциною 

В Україні відзавтра стартує вакцинація проти 
COVID-19, лікарям робитимуть щеплення 

тими вакцинами, які прибули.

 

 

Литва обіцяє поділитися з Україною 

надлишком COVID-вакцини, коли він 

з'явиться 

Литва готова поділитися з Україною 
надлишком вакцини проти COVID-19, коли 

такий з'явиться. 

 

 

Основною «мішенню» мутованого 

коронавірусу є серце - кардіолог 

Легені не є «цільовим» органом ураження 

мутованого коронавірусу, його ціллю є серце. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196016-vakcinacia-vid-koronavirusu-pocnetsa-zavtra-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196016-vakcinacia-vid-koronavirusu-pocnetsa-zavtra-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196048-zamist-pfizer-ukrainskim-likaram-zroblat-seplenna-za-grafikom-ale-insou-vakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196048-zamist-pfizer-ukrainskim-likaram-zroblat-seplenna-za-grafikom-ale-insou-vakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196048-zamist-pfizer-ukrainskim-likaram-zroblat-seplenna-za-grafikom-ale-insou-vakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196048-zamist-pfizer-ukrainskim-likaram-zroblat-seplenna-za-grafikom-ale-insou-vakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196199-litva-obicae-podilitisa-z-ukrainou-nadliskom-covidvakcini-koli-vin-zavitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196199-litva-obicae-podilitisa-z-ukrainou-nadliskom-covidvakcini-koli-vin-zavitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196199-litva-obicae-podilitisa-z-ukrainou-nadliskom-covidvakcini-koli-vin-zavitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196199-litva-obicae-podilitisa-z-ukrainou-nadliskom-covidvakcini-koli-vin-zavitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195870-osnovnou-misennu-mutovanogo-koronavirusu-e-serce-kardiolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3195870-osnovnou-misennu-mutovanogo-koronavirusu-e-serce-kardiolog.html


 

Жовква і посол Італії обговорили доступ 

України до COVID-вакцин 

Заступник керівника Офісу Президента 
України Ігор Жовква і посол Італії П'єр 

Франческо Дзадзо обговорили прискорення 

доступу України до сертифікованих вакцин 

проти COVID-19.

 

 

На Прикарпатті від коронавірусу помер 

командир роти гірсько-штурмової бригади 

На Прикарпатті від COVID-19 помер командир 

роти 10-ї гірсько-штурмової бригади Юрій 

Федорчук.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон, який дозволить 

завершити демаркацію держкордону 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про оновлення складу відомостей 
Державного земельного кадастру про 

державний кордон України. 

 

 

ЦВК зареєструвала Вірастюка і ще 

дев’ятьох кандидатів на довиборах у Раду 

Центральна виборча комісія зареєструвала 10 

нових кандидатів у народні депутати на 

проміжних виборах до Верховної Ради в 
одномандатних виборчих округах №50 

(Донеччина) та № 87 (Івано-Франківщина).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196132-zovkva-i-posol-italii-obgovorili-dostup-ukraini-do-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196132-zovkva-i-posol-italii-obgovorili-dostup-ukraini-do-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195982-na-prikarpatti-vid-koronavirusu-pomer-komandir-roti-girskosturmovoi-brigadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195982-na-prikarpatti-vid-koronavirusu-pomer-komandir-roti-girskosturmovoi-brigadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196154-zelenskij-pidpisav-zakon-akij-dozvolit-zaversiti-demarkaciu-derzkordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196154-zelenskij-pidpisav-zakon-akij-dozvolit-zaversiti-demarkaciu-derzkordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196138-cvk-zareestruvala-virastuka-i-se-devatoh-kandidativ-na-doviborah-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196138-cvk-zareestruvala-virastuka-i-se-devatoh-kandidativ-na-doviborah-u-radu.html


 

Рада на початку березня може знову 

спробувати призначити Вітренка міністром 

– депутат 

Верховна Рада наступного пленарного тижня 

може розглянути питання про призначення 

Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - 

міністром енергетики. 

 

Під судом в Одесі палять шини, щоб не дати 

відвезти Стерненко в СІЗО 

В Одесі біля будівлі Приморського районного 

суду, де екслідера обласного "Правого 
сектору" Сергія Стерненка засудили до 7 років 

позбавлення волі, прихильники активіста 

палять шини і застосовують вибухопакети.

 

 

У Харкові на фасаді мерії встановлять 

меморіальну дошку Кернесу 

Меморіальну дошку померлому меру Харкова 

Геннадію Кернесу встановлять на фасаді 

Харківської міської ради. 

 

На Донбас привезли нову групу російських 

снайперів – розвідка 

Для посилення на Донбасі передових позицій 

окупаційних військ прибув зведений 

снайперський підрозділ збройних сил РФ.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195972-rada-na-pocatku-berezna-moze-znovu-sprobuvati-priznaciti-vitrenka-ministrom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195972-rada-na-pocatku-berezna-moze-znovu-sprobuvati-priznaciti-vitrenka-ministrom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195972-rada-na-pocatku-berezna-moze-znovu-sprobuvati-priznaciti-vitrenka-ministrom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195972-rada-na-pocatku-berezna-moze-znovu-sprobuvati-priznaciti-vitrenka-ministrom-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195845-pid-sudom-v-odesi-palat-sini-sob-ne-dati-vidvezti-sternenko-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195845-pid-sudom-v-odesi-palat-sini-sob-ne-dati-vidvezti-sternenko-v-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195892-u-harkovi-na-fasadi-merii-vstanovlat-memorialnu-dosku-kernesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195892-u-harkovi-na-fasadi-merii-vstanovlat-memorialnu-dosku-kernesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196004-na-donbas-privezli-novu-grupu-rosijskih-snajperiv-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196004-na-donbas-privezli-novu-grupu-rosijskih-snajperiv-rozvidka.html


ЕКОНОМІКА 

 

Газпром відмовився оскаржувати дії 

держвиконавця щодо штрафу АМКУ 

Російське ВАТ "Газпром" відмовилося від 
оскарження дій державного виконавця 

Міністерства юстиції України стосовно 

стягнення виконавчого збору у розмірі 10% в 

рамках примусового виконання рішення суду.

 

 

Приєднання України до європейської 

енергомережі «відріже» її від Білорусі – 

Кулеба 

Від’єднання української електромережі від 

білоруської і російської і приєднання до 

європейської, яке має відбутися до кінця 2023 
року, сприятиме енергетичній безпеці України, 

Європи загалом і в тому числі Литви. 

 

 

Зеленський призначив нового главу 

Нацкомісії з цінних паперів 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Руслана Магомедова головою 
Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

 

Для підвищення прожиткового мінімуму до 

фактичного рівня треба ще 250 мільярдів - 

Мінфін 

Підвищення прожиткового мінімуму, 

визначеного законом про держбюджет на 2021 
рік, до фактичного рівня на цьому етапі може 

коштувати бюджету близько 250 млрд гривень. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196204-gazprom-vidmovivsa-oskarzuvati-dii-derzvikonavca-sodo-strafu-amku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196204-gazprom-vidmovivsa-oskarzuvati-dii-derzvikonavca-sodo-strafu-amku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196255-priednanna-ukraini-do-evropejskoi-energomerezi-vidrize-ii-vid-bilorusi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196255-priednanna-ukraini-do-evropejskoi-energomerezi-vidrize-ii-vid-bilorusi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196255-priednanna-ukraini-do-evropejskoi-energomerezi-vidrize-ii-vid-bilorusi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196255-priednanna-ukraini-do-evropejskoi-energomerezi-vidrize-ii-vid-bilorusi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196075-zelenskij-priznaciv-novogo-glavu-nackomisii-z-cinnih-paperiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196075-zelenskij-priznaciv-novogo-glavu-nackomisii-z-cinnih-paperiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196283-dla-pidvisenna-prozitkovogo-minimumu-do-fakticnogo-rivna-treba-se-250-milardiv-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196283-dla-pidvisenna-prozitkovogo-minimumu-do-fakticnogo-rivna-treba-se-250-milardiv-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196283-dla-pidvisenna-prozitkovogo-minimumu-do-fakticnogo-rivna-treba-se-250-milardiv-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196283-dla-pidvisenna-prozitkovogo-minimumu-do-fakticnogo-rivna-treba-se-250-milardiv-minfin.html


 

Під Києвом перевізники підняли ціни без 

дозволу - ОДА обіцяє розібратися 

У Київській обласній державній адміністрації 
розберуться із ситуацією щодо підвищення цін 

на проїзд деякими перевізниками.

 

 

Кличко пояснив, чому Київ не може 

добудувати розв'язку на Дарницькому мосту 

Столична влада не може добудувати розв’язку 
на Дарницькому мосту, оскільки той 

знаходиться на балансі «Укрзалізниці».

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна подала до ЄСПЛ нову заяву проти 

Росії 

Україна подала нову міждержавну заяву проти 

Російської Федерації щодо організації нею 

ряду резонансних замахів та замовних вбивств, 

як на території нашої країни, так і на території 

держав-членів Ради Європи. 

 

Євросоюз має ввести проти Росії санкції за 

порушення прав людини в Криму - Кулеба 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба вважає, що Європейський Союз має 

застосувати до Росії за порушення прав 

людини в окупованому Криму такий самий 

правозахисний санкційний механізм, як і за 
арешт російського опозиціонера Олексія 

Навального. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195960-pid-kievom-perevizniki-pidnali-cini-bez-dozvolu-oda-obicae-rozibratisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195960-pid-kievom-perevizniki-pidnali-cini-bez-dozvolu-oda-obicae-rozibratisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3195859-klicko-poasniv-comu-vlada-ne-moze-dobuduvati-rozvazku-na-darnickomu-mostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3195859-klicko-poasniv-comu-vlada-ne-moze-dobuduvati-rozvazku-na-darnickomu-mostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195862-ukraina-podala-do-espl-novu-zaavu-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195862-ukraina-podala-do-espl-novu-zaavu-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3196249-evrosouz-mae-vvesti-proti-rosii-sankcii-za-porusenna-prav-ludini-v-krimu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3196249-evrosouz-mae-vvesti-proti-rosii-sankcii-za-porusenna-prav-ludini-v-krimu-kuleba.html


 

Порушення прав людини в окупованому 

Криму обговорять на міністерській дискусії 

на Раді ООН 

У рамках сегменту високого рівня Ради ООН з 

прав людини 23 лютого відбудеться 

міністерська дискусія «Міжнародна відповідь 

на порушення прав людини в тимчасово 

окупованому Криму, Україна».

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Адвокати Стерненка просять перевести 

його з одеського СІЗО до Києва 

Адвокати юридичної компанії «Міллер», які 
здійснюють захист активіста Сергія Стерненка, 

подали заяву на ім’я керівника Одеського СІЗО 

з проханням про переведення їхнього 

підзахисного до столиці. 

 

Хотіла пропустити школу: на Донеччині 15-

річна дівчина отруїлася пігулками 

У Добропіллі на Донеччині 15-річна дівчина 

випила пігулки, щоб пропустити шкільні 

заняття, і отруїлася.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Сім років Стерненкові дали в справі, яка 

залишалася в тіні інших справ АНАЛІТИКА  

Цікаві подробиці: суддя виявився з Донецька, і 
коли він судив там, перед його будинком були 

встановлені бюсти Сталіна і Леніна 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195722-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu-obgovorat-na-ministerskij-diskusii-na-radi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195722-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu-obgovorat-na-ministerskij-diskusii-na-radi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195722-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu-obgovorat-na-ministerskij-diskusii-na-radi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3195722-porusenna-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu-obgovorat-na-ministerskij-diskusii-na-radi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196111-advokati-sternenka-prosat-perevesti-jogo-z-odeskogo-sizo-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196111-advokati-sternenka-prosat-perevesti-jogo-z-odeskogo-sizo-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196043-hotila-propustiti-skolu-na-doneccini-15ricna-divcina-otruilasa-pigulkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196043-hotila-propustiti-skolu-na-doneccini-15ricna-divcina-otruilasa-pigulkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196089-sim-rokiv-sternenkovi-dali-v-spravi-aka-zalisalasa-v-tini-insih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196089-sim-rokiv-sternenkovi-dali-v-spravi-aka-zalisalasa-v-tini-insih-sprav.html


 

За що покарали Шумського? 

В нашому футболі новий скандал: тренер ПФК 

«Львів» переконує, що йому дали жовту картку 

за вимогу говорити українською. 

 

Прикарпаття. Резерв останньої надії 

Як реагують на погіршення епідситуації з 

COVID-19 в Івано-Франківській області

 

 

Дієта для дністровської стерляді 

У Чернівцях біологи вирощують три види 

червонокнижних риб

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Євген Клопотенко представив нове шкільне 

меню Держпродспоживслужбі 

Кулінарний експерт Євген Клопотенко 
 представив Держпродспоживслужбі оновлене 

шкільне меню, яке розраховане на чотири 

тижні і відповідає новим стандартам дитячого 

харчування. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3196026-za-so-pokarali-sumskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3196026-za-so-pokarali-sumskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195677-prikarpatta-rezerv-ostannoi-nadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195677-prikarpatta-rezerv-ostannoi-nadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195062-dieta-dla-dnistrovskoi-sterladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195062-dieta-dla-dnistrovskoi-sterladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3195727-evgen-klopotenko-predstaviv-nove-skilne-menu-derzprodspozivsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3195727-evgen-klopotenko-predstaviv-nove-skilne-menu-derzprodspozivsluzbi.html


 

Укрпошта цьогоріч планує оцифрувати 

100% послуг 

Національний поштовий оператор АТ 
"Укрпошта" у 2021 році планує оцифрувати всі 

свої послуги.  

 

 

Професори Загребського університету 

презентують книгу про Лесю Українку 

У Посольстві України в Хорватії презентують 

книгу професорів Загребського університету 
«Леся Українка і культура українського 

модерну».

 

 

В Ужгороді побили рекорд України із 

приготування найбільшого млинця 

Рекордний у країні млинець приготували у 

вівторок, 23 лютого, в Ужгороді, його 
зафіксували як найбільший у Книзі рекордів 

України.

 

 

У заповіднику «Асканія-Нова» знову гинуть 

птахи 

Держпродспоживслужба Херсонщини з’ясовує 
причини нового випадку загибелі птахів у 

Біосферному заповіднику «Асканія-Нова», про 

який поінформував директор заповідника 

Віктор Гавриленко. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195841-ukrposta-cogoric-planue-ocifruvati-100-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195841-ukrposta-cogoric-planue-ocifruvati-100-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3195900-profesori-zagrebskogo-universitetu-prezentuut-knigu-pro-lesu-ukrainku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3195900-profesori-zagrebskogo-universitetu-prezentuut-knigu-pro-lesu-ukrainku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3196126-v-uzgorodi-pobili-rekord-ukraini-iz-prigotuvanna-najbilsogo-mlinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3196126-v-uzgorodi-pobili-rekord-ukraini-iz-prigotuvanna-najbilsogo-mlinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195896-u-zapovidniku-askanianova-znovu-ginut-ptahi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195896-u-zapovidniku-askanianova-znovu-ginut-ptahi.html


 

Велошляхи, оглядова вежа і глемпи: на 

Львівщині ухвалили програму розвитку 

туризму 

Облрада затвердила "Програму розвитку 

туризму та курортів у Львівській області на 

2021-2025 роки". Цьогоріч на її реалізацію 

передбачено 3 млн грн з обласного бюджету і 
48,7 млн грн – з додаткового фінансового 

ресурсу.

 

 

10 запитань про сосиски: все, що хоче знати 

споживач 

Шукайте ті, що пружні, не вибухові й у клярі
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3196081-veloslahi-ogladova-veza-i-glempi-na-lvivsini-uhvalili-programu-rozvitku-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3196081-veloslahi-ogladova-veza-i-glempi-na-lvivsini-uhvalili-programu-rozvitku-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3196081-veloslahi-ogladova-veza-i-glempi-na-lvivsini-uhvalili-programu-rozvitku-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3196081-veloslahi-ogladova-veza-i-glempi-na-lvivsini-uhvalili-programu-rozvitku-turizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3194027-10-zapitan-pro-sosiski-vse-so-hoce-znati-spozivac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3194027-10-zapitan-pro-sosiski-vse-so-hoce-znati-spozivac.html

