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ТОП 

 

Доповідачка ООН звинуватила Іран у 

приховуванні обставин авіатрощі МАУ 

Іран навмисно приховує обставини, пов'язані з 

авіакатастрофою літака компанії МАУ на 

початку 2020 року. 

 

 

Вирок Стерненку: у прокуратурі розповіли 

деталі справи 

Прокуратура розкрила деталі справи, за якою 
Приморський райсуд Одеси оголосив вирок 

екслідеру Одеської облорганізації "Правого 

сектора" Сергію Стерненку.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196377-dopovidacka-oon-zvinuvatila-iran-u-prihovuvanni-obstavin-aviatrosi-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196377-dopovidacka-oon-zvinuvatila-iran-u-prihovuvanni-obstavin-aviatrosi-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196299-virok-sternenku-u-prokuraturi-rozpovili-detali-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196299-virok-sternenku-u-prokuraturi-rozpovili-detali-spravi.html


 

Поліція відпустила усіх затриманих під час 

акції на Банковій 

Поліція відпустила усіх затриманих під час 
акції протесту на Банковій, який провели через 

вирок активісту Сергію Стерненку. 

 

У світі від коронавірусу одужали понад 88 

мільйонів осіб 

У світі станом на ранок 24 лютого після 

коронавірусної хвороби одужали 88 239 672 

осіб.

 

 

Нові штами і ефективність вакцин: що 

відомо? АНАЛІТИКА 

йбільше питань щодо ефективності вакцин 

викликає штам з ПАР. Але панікувати ще 

зарано, кажуть спеціалісти

 

 

В Україні за добу - 5 850 випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 24 лютого лабораторно 
підтвердили 1 317 694 випадки COVID-19, із 

них за добу – 5 850. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3196333-policia-vidpustila-usih-zatrimanih-pid-cas-akcii-na-bankovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3196333-policia-vidpustila-usih-zatrimanih-pid-cas-akcii-na-bankovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196411-u-sviti-vid-koronavirusu-oduzali-ponad-88-miljoniv-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196411-u-sviti-vid-koronavirusu-oduzali-ponad-88-miljoniv-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196337-novi-stami-i-efektivnist-vakcin-so-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196337-novi-stami-i-efektivnist-vakcin-so-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196419-v-ukraini-za-dobu-5-850-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196419-v-ukraini-za-dobu-5-850-vipadkiv-koronavirusu.html


СВІТ 

 

Санкції проти Росії оголосять впродовж 

наступних тижнів – Білий д 

Тижні, а не місяці – саме стільки часу 
необхідно для адміністрації Джо Байдена для 

того, щоб оголосити про введення санкцій 

проти Росії через її хакерські атаки на 

американський уряд та приватний сектор. 

 

Держдеп обіцяє «без вагань» ввести нові 

санкції проти Nord Stream 2 

Адміністрація Джо Байдена готова без вагань 

реагувати санкціями на спроби поновлення 
будівництва російського газопроводу Nord 

Stream 2. 

 

 

Берлін, Лондон і Париж назвали 

небезпечним обмеження Тегераном доступу 

МАГАТЕ ЗАЯВ А  

У Німеччині, Франції та Великій Британії 

стурбовані та розчаровані обмеженням 
Тегераном доступу до ядерних об’єктів 

інспекторам МАГАТЕ, що створює нові 

небезпеки. 

 

Деякі країни використовують COVID-

вакцини у глобальній конкуренції – 

Боррель 

В умовах пандемії вакцини проти COVID-19 

мають бути глобальним соціальним благом, 

але деякі держави намагаються скористатися 

ними як важелем глобального впливу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196307-sankcii-proti-rosii-ogolosat-vprodovz-nastupnih-tizniv-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196307-sankcii-proti-rosii-ogolosat-vprodovz-nastupnih-tizniv-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196391-derzdep-obicae-bez-vagan-vvesti-novi-sankcii-proti-nor-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196391-derzdep-obicae-bez-vagan-vvesti-novi-sankcii-proti-nor-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196364-berlin-london-i-pariz-nazvali-nebezpecnim-obmezenna-tegeranom-dostupu-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196364-berlin-london-i-pariz-nazvali-nebezpecnim-obmezenna-tegeranom-dostupu-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196364-berlin-london-i-pariz-nazvali-nebezpecnim-obmezenna-tegeranom-dostupu-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196364-berlin-london-i-pariz-nazvali-nebezpecnim-obmezenna-tegeranom-dostupu-magate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196379-deaki-kraini-vikoristovuut-covidvakcini-u-globalnij-konkurencii-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196379-deaki-kraini-vikoristovuut-covidvakcini-u-globalnij-konkurencii-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196379-deaki-kraini-vikoristovuut-covidvakcini-u-globalnij-konkurencii-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196379-deaki-kraini-vikoristovuut-covidvakcini-u-globalnij-konkurencii-borrel.html


 

Американські виробники COVID-вакцин 

готові в березні реалізувати 240 мільйонів 

доз 

Три фармацевтичні компанії США – Pfizer, 

Moderna та Johnson&Johnson – планують до 

кінця березня виробити та поставити 240 

мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. 

 

 

Іспанський парламент хоче позбавити 

екскороля недоторканості 

Конгрес депутатів (нижня палата парламенту) 

Іспанії розгляне ініціативу із закликом до 
уряду позбавити недоторканності колишнього 

короля Хуана Карлоса І – в річницю спроби 

державного перевороту. 

 

Чехія позивається на Польщу до Суду ЄС 

через шахту в прикордонній зоні 

Празі не вдалося  домовитися з Варшавою про 

обмеження роботи шахти, яка загрожує 

екології та водопостачанню північних районів 
Чехії, тому вона подаватиме скаргу до Суду 

ЄС.

 

 

Моравецький: На рівні ЄС потрібні чіткі 

кроки щодо Росії 

На рівні Євросоюзу необхідними є чіткі дії і 
кроки по відношенню до Росії у відповідь на її 

агресивні дії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196393-amerikanski-virobniki-covidvakcin-gotovi-v-berezni-postaviti-240-miljoniv-doz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196393-amerikanski-virobniki-covidvakcin-gotovi-v-berezni-postaviti-240-miljoniv-doz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196393-amerikanski-virobniki-covidvakcin-gotovi-v-berezni-postaviti-240-miljoniv-doz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196393-amerikanski-virobniki-covidvakcin-gotovi-v-berezni-postaviti-240-miljoniv-doz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196366-ispanskij-parlament-hoce-pozbaviti-ekskorola-nedotorkanosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196366-ispanskij-parlament-hoce-pozbaviti-ekskorola-nedotorkanosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196383-cehia-pozivaetsa-na-polsu-do-sudu-es-cerez-sahtu-v-prikordonnij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196383-cehia-pozivaetsa-na-polsu-do-sudu-es-cerez-sahtu-v-prikordonnij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196362-moraveckij-na-rivni-es-potribni-citki-kroki-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196362-moraveckij-na-rivni-es-potribni-citki-kroki-sodo-rosii.html


 

На Мальті вбивцю журналістки засудили до 

15 років в'язниці 

Суд Мальти засудив Вінцента Муската до 15 
років позбавлення волі за причетність до 

смертельного підриву відомої журналістки 

Дафне Каруани Галіції у 2017 році.

 

 

У Відні запустили портал для анонімних 

повідомлень про корупцію 

Влада Відня, який є водночас столицею та 
федеральною землею Австрії, запустила 

онлайн-платформу, через яку можна анонімно 

повідомити про факти корупції серед місцевих 

чиновників.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Боррель назвав Україну серед пріоритетів 

спільного порядку денного ЄС і США 

Координація зусиль із стримування агресивної 

поведінки Росії, розвиток конструктивної 

співпраці з країнами-сусідами ЄС, зокрема, 

Україною, 

 

В ОП обговорили з послом Кореї обмін 

візитами на найвищому рівні 

В Офісі Президента України обговорили з 
Послом Республіки Корея обмін візитами на 

найвищому рівні та посилення інвестиційної 

складової відносин.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196409-na-malti-vbivcu-zurnalistki-zasudili-do-15-rokiv-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196409-na-malti-vbivcu-zurnalistki-zasudili-do-15-rokiv-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196413-u-vidni-zapustili-portal-dla-anonimnih-povidomlen-pro-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196413-u-vidni-zapustili-portal-dla-anonimnih-povidomlen-pro-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196303-borrel-nazvav-ukrainu-sered-prioritetiv-spilnogo-poradku-dennogo-es-i-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196303-borrel-nazvav-ukrainu-sered-prioritetiv-spilnogo-poradku-dennogo-es-i-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196342-v-op-obgovorili-z-poslom-korei-obmin-vizitami-na-najvisomu-rivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196342-v-op-obgovorili-z-poslom-korei-obmin-vizitami-na-najvisomu-rivni.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон, який 

вдосконалює процедуру обрання керівників 

вишів 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон «Про внесення змін до Закону 

України «Про вищу освіту» щодо процедури 

обрання керівника закладу вищої освіти» № 
1216-IX, який Верховна Рада підтримала 5 

лютого 2021 року. 

 

Прокуратура вважає неприпустимим тиск 

на суд у справі Стерненка 

Будь-який тиск на суд у зв'язку з 
обвинувальним вироком активістові Сергію 

Стерненку є неприпустимим. 

 

 

Прокурор Одещини виступив зі зверненням 

у справі Стерненка 

Очільник Одеської обласної прокуратури 

Сергій Костенко прокоментував винесення 

судом вироку активістові Сергію Стерненку. 

 

Прокурор Одещини - про справу Стерненка: 

Позиція обвинувачення цілком 

обґрунтована 

Очільник Одеської обласної прокуратури 

Сергій Костенко вважає, що позиція 
обвинувачення при розгляді справи Сергія 

Стерненка повністю обґрунтована, докази були 

достатніми для ухвалення вироку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196301-zelenskij-pidpisav-zakon-akij-vdoskonalue-proceduru-obranna-kerivnikiv-visiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196301-zelenskij-pidpisav-zakon-akij-vdoskonalue-proceduru-obranna-kerivnikiv-visiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196349-prokuratura-vvazae-nepripustimim-tisk-na-sud-u-spravi-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196349-prokuratura-vvazae-nepripustimim-tisk-na-sud-u-spravi-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196323-prokuror-odesini-vistupiv-zi-zvernennam-u-spravi-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196323-prokuror-odesini-vistupiv-zi-zvernennam-u-spravi-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196338-prokuror-odesini-pro-spravu-sternenka-pozicia-obvinuvacenna-cilkom-obgruntovana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196338-prokuror-odesini-pro-spravu-sternenka-pozicia-obvinuvacenna-cilkom-obgruntovana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196338-prokuror-odesini-pro-spravu-sternenka-pozicia-obvinuvacenna-cilkom-obgruntovana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196338-prokuror-odesini-pro-spravu-sternenka-pozicia-obvinuvacenna-cilkom-obgruntovana.html


 

Прокуратура АРК оголосила підозру за 

незаконний обшук в одного з лідерів 

Меджлісу 

За фактом незаконного обшуку в будинку 

дружини заступника голови Меджлісу 

повідомлено про підозру «слідчому», який 

представляє окупаційну владу в Криму.  

 

 

Проєкт змін до Конституції щодо керівників 

НАБУ і ДБР не має прив’язки до 

конкретних осіб – Совгиря 

Про це в ексклюзивному коментарі заявила 
представник Верховної Ради у 

Конституційному Суді 

 

#СтерненкуВолю: у Львові - масова акція на 

підтримку активіста 

У Львові на площі Ринок відбулася масова 

акція на підтримку Сергія Стерненка 

«Сьогодні - його, а завтра — усіх нас». За 
кілька годин після анонсу події зібралися сотні 

містян, які готові висловити підтримку 

активісту. 

 

 

У Харкові пікетували ОДА - протестували 

через вирок Стерненку 

Понад 100 активістів пікетували Харківську 
ОДА на знак протесту проти ув'язнення 

екслідера одеського "Правого сектору" Сергія 

Стерненка. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3196381-prokuratura-ark-ogolosila-pidozru-za-nezakonnij-obsuk-v-odnogo-z-lideriv-medzlisu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196311-sternenkuvolu-u-lvovi-masova-akcia-na-pidtrimku-aktivista.html
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У Києві презентували науковий збірник 

«Революція гідності: на шляху до історії» 

У столичному Національному музеї Революції 
гідності презентували науковий збірник 

"Революція гідності: на шляху до історії" до 

Дня Героїв Небесної Сотні.

 

 

Леся Українка досі залишається нашим 

паспортом на європейськість – Забужко 

Письменниця Оксана Забужко вважає, що Леся 
Українка є нашим паспортом на 

європейськість, а її ювілей – це тест на зрілість 

української нації. 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 27,90 

Національний банк України на середу, 24 

лютого, зміцнив офіційний курс гривні до 

долара США на три копійки - до 27,8976 

гривні за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти 20 разів зривали 

«тишу», загинув український військовий 

Протягом минулої доби, 23 лютого, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксували двадцять порушень режиму 

припинення вогню.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3196345-u-kievi-prezentuvali-naukovij-zbirnik-revolucia-gidnosti-na-slahu-do-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3196345-u-kievi-prezentuvali-naukovij-zbirnik-revolucia-gidnosti-na-slahu-do-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196316-lesa-ukrainka-dosi-zalisaetsa-nasim-pasportom-na-evropejskist-zabuzko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196316-lesa-ukrainka-dosi-zalisaetsa-nasim-pasportom-na-evropejskist-zabuzko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196417-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2790.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196417-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2790.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196415-na-donbasi-okupanti-20-raziv-zrivali-tisu-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196415-na-donbasi-okupanti-20-raziv-zrivali-tisu-zaginuv-ukrainskij-vijskovij.html


 

Спостерігачі знову виявили невідведені 

«Гради» на окупованому Донбасі 

СММ ОБСЄ виявила 15 одиниць реактивних 
систем залпового вогню типу "Град", 

розміщених із порушенням ліній відведення в 

окупованих районах Донбасу.

 

 

ОБСЄ нарахувала за добу 88 порушень 

«тиші» на Донбасі ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 
22 лютого, 88 порушень режиму припинення 

вогню у Донецькій області та жодного - на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 лютого: народний календар і астровісни 

Сьогодні Власа – чи візьме зима ноги на плечі, 
хто нині святкуватиме і про гадання на кавовій 

гущі. 

 

 

Facebook відновить перегляд новинного 

контенту в Австралії 

Соціальна мережа Facebook відновить 
можливість переглядати новинний контент для 

користувачів в Австралії «найближчими 

днями». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196389-sposterigaci-obse-znovu-viavili-nevidvedeni-gradi-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196389-sposterigaci-obse-znovu-viavili-nevidvedeni-gradi-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196374-obse-narahuvala-za-dobu-88-porusen-tisi-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196374-obse-narahuvala-za-dobu-88-porusen-tisi-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196228-24-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196228-24-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3196368-facebook-vidnovit-pereglad-novinnogo-kontentu-v-avstralii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3196368-facebook-vidnovit-pereglad-novinnogo-kontentu-v-avstralii.html


 

Мінцифри і ЮНІСЕФ презентували серіал 

«Медіаграмотність у часи пандемії» 

Міністерство цифрової трансформації спільно 
з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 

презентували освітній серіал 

«Медіаграмотність у часи пандемії».

 

 

Майже 200 тисяч звернень: що питають 

українці у «ковідному» контактцентрі МОЗ 

Контактцентр МОЗ з питань COVID-19 

опрацював 195 тисяч звернень громадян. 

 

 

Пандемія може призвести до зростання 

неписьменності в бідних країнах – 

ЮНЕСКО 

Через пандемію коронавірусу дві третини країн 

з низьким рівнем доходу змушені були 

скоротити видатки на освіту.

 

 

У Південній Кореї розраховують вже до 

осені виробити колективний імунітет 

Попри пізній початок вакцинації проти 
COVID-19 уряд Південної Кореї розраховує, 

що вже до осені у країні сформується 

колективний імунітет.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196385-mincifri-i-unisef-prezentuvali-serial-mediagramotnist-u-casi-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196385-mincifri-i-unisef-prezentuvali-serial-mediagramotnist-u-casi-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196371-majze-200-tisac-zvernen-so-pitaut-ukrainci-u-kovidnomu-kontaktcentri-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196371-majze-200-tisac-zvernen-so-pitaut-ukrainci-u-kovidnomu-kontaktcentri-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196359-pandemia-moze-prizvesti-do-zrostanna-nepismennosti-v-bidnih-krainah-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196359-pandemia-moze-prizvesti-do-zrostanna-nepismennosti-v-bidnih-krainah-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196359-pandemia-moze-prizvesti-do-zrostanna-nepismennosti-v-bidnih-krainah-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196359-pandemia-moze-prizvesti-do-zrostanna-nepismennosti-v-bidnih-krainah-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196395-u-pivdennij-korei-virobiti-kolektivnij-imunitet-rozrahovuut-do-oseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3196395-u-pivdennij-korei-virobiti-kolektivnij-imunitet-rozrahovuut-do-oseni.html


 

Україні прогнозують дощі та «температурні 

гойдалки» від 21° морозу до 12° тепла 

У середу, 24 лютого, в Україні місцями сніг, 

вдень очікується від 9° морозу до 12° тепла. 

 

 

24 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні національне свято Естонської 

Республіки – День Незалежності.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195943-ukraini-prognozuut-dosi-ta-temperaturni-gojdalki-vid-21-morozu-do-12-tepla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3195943-ukraini-prognozuut-dosi-ta-temperaturni-gojdalki-vid-21-morozu-do-12-tepla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196011-24-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196011-24-lutogo-pamatni-dati.html

