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ТОП 

 

В Україні зробили перше щеплення від 

коронавірусу – у Черкасах Ф ОТО  

В Україні зробили перше щеплення від 
коронавірусу. Вакцину отримав лікар-
реаніматолог Євген Горенко, який працює у 

ковідному відділенні Черкаської обласної 
лікарні.

 

 

З вересня 2020 року керівником САП 

фактично є Венедіктова – Ситник 

Після звільнення Назара Холодницького з 
посади керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, відомством 

фактично керує генпрокурор Ірина 
Венедіктова.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196660-v-ukraini-zrobili-perse-seplenna-vid-koronavirusu-u-cerkasah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196660-v-ukraini-zrobili-perse-seplenna-vid-koronavirusu-u-cerkasah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196777-z-veresna-2020-roku-kerivnikom-sap-fakticno-e-venediktova-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196777-z-veresna-2020-roku-kerivnikom-sap-fakticno-e-venediktova-sitnik.html


 

У трійку лідерів довіри до політиків 

увійшли Зеленський, Разумков та 

Тимошенко ОПИТУВ АННЯ  

Рейтинг довіри до політиків очолює Президент 
Володимир Зеленський, якому довіряють 44% 
українців, не довіряють – 54%.

 

Економічне зростання: чи спрацює в 

Україні ефект стисненої пружини? 
АНАЛІТИКА  

На тлі активної вакцинації від Covid-19 та 
послаблення карантинних обмежень, у світі 
ставити собі питання – чи буде 2021 рік роком 

рекордного економічного зростання 

 

На Донбасі окупанти 22 рази порушили 

«тишу», загинув військовий ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації з 

початку доби 22 рази порушували режим 
припинення вогню на Донбасі.

 

 

Укрінформ увійшов до вісімки 

найякісніших українських онлайн-медіа — 

ІМІ 

Українське національне інформаційне 
агентство “Укрінформ” увійшло до переліку 

восьми найякісніших українських онлайн-
медіа, так званого “Білого списку”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196795-u-trijku-lideriv-doviri-do-politikiv-uvijsli-zelenskij-razumkov-ta-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196795-u-trijku-lideriv-doviri-do-politikiv-uvijsli-zelenskij-razumkov-ta-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196795-u-trijku-lideriv-doviri-do-politikiv-uvijsli-zelenskij-razumkov-ta-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196795-u-trijku-lideriv-doviri-do-politikiv-uvijsli-zelenskij-razumkov-ta-timosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196955-ekonomicne-zrostanna-ci-spracue-v-ukraini-efekt-stisnenoi-pruzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196955-ekonomicne-zrostanna-ci-spracue-v-ukraini-efekt-stisnenoi-pruzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196955-ekonomicne-zrostanna-ci-spracue-v-ukraini-efekt-stisnenoi-pruzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196955-ekonomicne-zrostanna-ci-spracue-v-ukraini-efekt-stisnenoi-pruzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197026-na-donbasi-okupanti-22-razi-porusili-tisu-zaginuv-vijskovij-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197026-na-donbasi-okupanti-22-razi-porusili-tisu-zaginuv-vijskovij-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196591-ukrinform-uvijsov-do-visimki-najakisnisih-ukrainskih-onlajnmedia-imi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196591-ukrinform-uvijsov-do-visimki-najakisnisih-ukrainskih-onlajnmedia-imi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196591-ukrinform-uvijsov-do-visimki-najakisnisih-ukrainskih-onlajnmedia-imi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196591-ukrinform-uvijsov-do-visimki-najakisnisih-ukrainskih-onlajnmedia-imi.html


 

150-річчя Лесі Українки: уряд затвердив 

план заходів 

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з 
підготовки та відзначення 150-річчя з дня 
народження Лесі Українки.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Біля посольства РФ у Києві встановили 

білборд «Крим це — Україна!» 

Біля будівлі посольства Російської Федерації у 
Києві встановили білборд, який нагадує, що 
Крим це — Україна. 

 

Німеччина хоче, аби Україна і з NordStream 

2 залишилася транзитером газу 

Берлін докладав і докладає зусиль, аби 
зберегти транзитну роль України в постачанні 
російського газу до Європи, але продовжує 
підтримувати добудову «Північного потоку-2».

 

 

Росія знову зірвала відкриття КПВВ на 

Донбасі - Україна в ТКГ 

Україна надала так звані автобуси-човники для 
перевезення громадян через лінію 
розмежування на контрольно-пропускних 
пунктах «Золоте» й «Щастя», однак російська 

сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі 
свого боку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196705-150ricca-lesi-ukrainki-urad-zatverdiv-plan-zahodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196705-150ricca-lesi-ukrainki-urad-zatverdiv-plan-zahodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3196784-bila-posolstva-rf-u-kievi-vstanovili-bilbord-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3196784-bila-posolstva-rf-u-kievi-vstanovili-bilbord-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196949-nimeccina-hoce-abi-ukraina-i-z-nordstream-2-zalisilasa-tranziterom-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196949-nimeccina-hoce-abi-ukraina-i-z-nordstream-2-zalisilasa-tranziterom-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196493-rosia-znovu-zirvala-vidkritta-kpvv-na-donbasi-ukraina-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3196493-rosia-znovu-zirvala-vidkritta-kpvv-na-donbasi-ukraina-v-tkg.html


 

Зеленський чекає президента Литви на 30-

річчя Незалежності 

Президент Володимир Зеленський подякував 
Литві за незмінну підтримку суверенітету й 
територіальної цілісності України та запросив 
взяти участь у заходах із нагоди 30-річчя 

Незалежності. 

 

 

Україна–Японія. Чому спільні цінності та 

виклики поки не об’єднують АНАЛІТИКА 

Що треба розуміти Києву для ефективного 
безпекового співробітництва з Японією

 

У США помер голова Світової ліги 

українських політв’язнів Богдан Качор 

У США на 97-му році життя відійшов у 
вічність український суспільно-культурний та 
політичний діяч, голова Світової ліги 
українських політичних в’язнів Богдан 
Степанович Качор.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Коронавірус на Закарпатті: за добу померли 

15 хворих – найбільше з початку пандемі 

Закарпаття б'є рекорд за смертністю від 

COVID-19: за минулу добу в області померли 
15 людей, це найбільша цифра з початку 
пандемії коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196809-zelenskij-cekae-prezidenta-litvi-na-30ricca-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196809-zelenskij-cekae-prezidenta-litvi-na-30ricca-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196519-ukrainaaponia-comu-spilni-cinnosti-ta-vikliki-poki-ne-obednuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196519-ukrainaaponia-comu-spilni-cinnosti-ta-vikliki-poki-ne-obednuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3196601-u-ssa-pomer-golova-svitovoi-ligi-ukrainskih-politvazniv-bogdan-kacor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3196601-u-ssa-pomer-golova-svitovoi-ligi-ukrainskih-politvazniv-bogdan-kacor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196646-koronavirus-na-zakarpatti-za-dobu-pomerli-15-hvorih-najbilse-z-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196646-koronavirus-na-zakarpatti-za-dobu-pomerli-15-hvorih-najbilse-z-pocatku-pandemii.html


 

Радуцький готовий щепитися «індійською» 

COVID-вакциною 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 
здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що 
готовий вакцинуватися вакциною Covishield, 
розробки Oxford-AstraZeneca індійського 

виробництва.

 

 

Степанов сказав, поставки яких вакцин 

очікують в Україні 

Україна очікує на поставки вакцин, загальний 
об'єм яких є більш ніж достатнім для 
повноцінного проведення програми вакцинації 

протягом поточного року.

 

 

На Закарпатті виявили нові симптоми 

мутованого COVID-19 — блювання, діарея 

та глухота 

На Закарпатті медики, які працюють з хворими 
на коронавірус, заявляють про те, що перебіг 
хвороби змінився. Називають нові симптоми, 

які раніше не спостерігалися в ковідних 
пацієнтів.

 

 

Укрзалізниця призупиняє продаж квитків 

до «червоного» Прикарпаття 

У зв’язку з карантинними обмеженнями 
Укрзалізниця з 26 лютого призупиняє продаж 
квитків на поїзди, що прямують до Івано-

Франківщини та у зворотньому напрямку.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196868-raduckij-gotovij-sepitisa-indijskou-covidvakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196868-raduckij-gotovij-sepitisa-indijskou-covidvakcinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196527-stepanov-skazav-postavki-akih-vakcin-ocikuut-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196527-stepanov-skazav-postavki-akih-vakcin-ocikuut-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196619-na-zakarpatti-viavili-novi-simptomi-mutovanogo-covid19-bluvanna-diarea-ta-gluhota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196619-na-zakarpatti-viavili-novi-simptomi-mutovanogo-covid19-bluvanna-diarea-ta-gluhota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196619-na-zakarpatti-viavili-novi-simptomi-mutovanogo-covid19-bluvanna-diarea-ta-gluhota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196619-na-zakarpatti-viavili-novi-simptomi-mutovanogo-covid19-bluvanna-diarea-ta-gluhota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196996-ukrzaliznica-prizupinae-prodaz-kvitkiv-do-cervonogo-prikarpatta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3196996-ukrzaliznica-prizupinae-prodaz-kvitkiv-do-cervonogo-prikarpatta.html


УКРАЇНА 

 

Новопризначений суддя КСУ Кичун склав 

присягу 

Новопризначений суддя Конституційного Суду 

Віктор Кичун склав присягу судді під час 
спеціального пленарного засідання КСУ.

 

В Авакова назвали «вакханалією 

насильства» протести під ОП через арешт 

Стерненка 

МВС підтримує мирні протести, але виступає 
категорично проти насильства і провокацій.

 

 

У Харкові депутата ОПЗЖ зігнали з 

трибуни під крики «чемодан – вокзал – 

Росія» ВІДЕО 

Під час чергової третьої сесії Харківської 
міської ради нового скликання депутата від 
партії "Опозиційна платформа – За життя" 
Андрія Лесика, який відмовився виступати 
українською, зігнали з трибуни

 

 

Ситник каже, що понад рік не ходив на 

наради в ОП 

Директор Національного антикорупційного 
бюро Артем Ситник каже, що не відвідував 
наради в Офісі Президента понад рік. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196769-novij-sudda-ksu-kicun-sklav-prisagu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196769-novij-sudda-ksu-kicun-sklav-prisagu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196936-u-avakova-nazvali-vakhanalieu-nasilstva-protesti-pid-op-cerez-arest-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196936-u-avakova-nazvali-vakhanalieu-nasilstva-protesti-pid-op-cerez-arest-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196936-u-avakova-nazvali-vakhanalieu-nasilstva-protesti-pid-op-cerez-arest-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196936-u-avakova-nazvali-vakhanalieu-nasilstva-protesti-pid-op-cerez-arest-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196856-u-harkovi-deputata-opzz-zignali-z-tribuni-pid-kriki-cemodan-vokzal-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196856-u-harkovi-deputata-opzz-zignali-z-tribuni-pid-kriki-cemodan-vokzal-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196856-u-harkovi-deputata-opzz-zignali-z-tribuni-pid-kriki-cemodan-vokzal-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196856-u-harkovi-deputata-opzz-zignali-z-tribuni-pid-kriki-cemodan-vokzal-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196813-sitnik-kaze-so-ponad-rik-ne-hodiv-na-naradi-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196813-sitnik-kaze-so-ponad-rik-ne-hodiv-na-naradi-v-op.html


 

Разумков пояснив, чому треба змінити 

закон про санкції 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 
висловлюється за внесення змін до закону про 
санкції. 

 

 

Нацрада просить анулювати ліцензію 

телеканалу «112 Україна» 

Анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна» 
у ОАСК просить Національна рада з питань 
телебачення і радіомовлення. 

 

 

Уряд вніс зміни до Стратегії управління 

кордонами до 2025 року 

Уряд прийняв розпорядження про внесення 

змін до Стратегії інтегрованого управління 
кордонами на період до 2025 року.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Арешт «труби Медведчука»: СБУ розповіла 

про деталі справи 

Вищий антикорупційний суд України наклав 
арешт на частину магістрального 
нафтопродуктопроводу «Самара - Західний 
напрямок». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197019-razumkov-poasniv-comu-treba-zminiti-zakon-pro-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197019-razumkov-poasniv-comu-treba-zminiti-zakon-pro-sankcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196672-nacrada-prosit-anuluvati-licenziu-telekanalu-112-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196672-nacrada-prosit-anuluvati-licenziu-telekanalu-112-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196702-urad-vnis-zmini-do-strategii-upravlinna-kordonami-do-2025-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3196702-urad-vnis-zmini-do-strategii-upravlinna-kordonami-do-2025-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196826-arest-trubi-medvedcuka-sbu-rozpovila-pro-detali-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196826-arest-trubi-medvedcuka-sbu-rozpovila-pro-detali-spravi.html


 

ЄІБ із 2007 року інвестував в Україну майже 

€8 мільярдів 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) з 2007 
року інвестував в Україну майже 8 млрд євро, з 
них понад 1 млрд євро - торік. 

 

 

Укртрансгаз через суд стягнув 350 

мільйонів боргу із компанії «Чернівцігаз» 

Господарський суд Чернівецької області 
вирішив стягнути з компанії "Чернівцігаз" борг 
у майже 350 мільйонів гривень, які та має 

сплатити на користь АТ "Укртрансгаз". 
Чернівецька компанія обіцяє оскаржити це 
рішення суду в апеляційній інстанції.

 

 

Кабмін затвердив статути Укргідроенерго 

та Енергоатома 

Кабінет Міністрів затвердив статути ПрАТ 

"Укргідроенерго" та НАЕК "Енергоатом". 

 

Нафтогаз оприлюднив ціну на газ для 

населення у березні - 6,86 гривні за кубометр 

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" 
оприлюднила ціну на газ для населення на 
березень 2021 року - 6,86 грн за кубометр із 
ПДВ та без вартості розподілу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196822-eib-iz-2007-roku-investuvav-v-ukrainu-majze-8-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196822-eib-iz-2007-roku-investuvav-v-ukrainu-majze-8-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196957-ukrtransgaz-cerez-sud-stagnuv-350-miljoniv-borgu-iz-kompanii-cernivcigaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3196957-ukrtransgaz-cerez-sud-stagnuv-350-miljoniv-borgu-iz-kompanii-cernivcigaz.html
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На Херсонщині інвесторам пропонують 

створити мініЛас-Вегас 

На Херсонщині потенційним інвесторам 
пропонують курортний інвестиційний проєкт 
La Perla Azzurra, що має стати "мініЛас-
Вегасом". 

 

Майно заводу «Більшовик» повернули 

державі - суд поставив крапку у справі 

Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному 
Суді повернення державі незаконно 
відчуженого майна заводу «Більшовик» у 
Києві.

 

 

Плани "Великої реставрації" в Україні на 

2021 рік ІНФ ОГР АФ ІКА  

Програма включає культурні, наукові та 
громадські об'єкти країни з першого ряду

 

У туристичному кластері на Боржаві 

планують збудувати 7 курортів 

У межах туристичного кластеру на 
Боржавських полонинах інвестори планують 
звести близько 7 курортів. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3196798-na-hersonsini-investoram-proponuut-stvoriti-minilasvegas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3196798-na-hersonsini-investoram-proponuut-stvoriti-minilasvegas.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна розслідує 18 справ щодо злочинів 

проти журналістів і громадських діячів у 

Криму 

Поліція Криму проводить досудове 
розслідування у 18 кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, вчинених проти 
журналістів та громадських діячів на території 
тимчасово окупованого півострову.

 

 

Кримськотатарською на окупованому 

півострові навчаються лише 3% дітей – 

Денісова 

Кримськотатарською мовою на тимчасово 
окупованій Росією території півострова Крим 
наразі навчаються лише 3 відсотки від усіх 
учнів.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Прокурор пояснив, чому справу Стерненка 

розглядали п’ять років 

Справа активіста Сергія Стерненка 
розглядалася в суді понад 5 років, оскільки 
правоохоронні органи не могли встановити 
місце проживання потерпілого.

 

 

Стерненка переведуть в окрему камеру – 

адвокати 

Активіста Сергія Стерненка, який перебуває в 
Одеському СІЗО, переведуть в окрему камеру 
у межах заходів безпеки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197024-ukraina-rozslidue-18-sprav-sodo-zlociniv-proti-zurnalistiv-i-gromadskih-diaciv-u-krimu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3196850-sternenka-perevedut-v-okremu-kameru-advokati.html


 

Печерський суд не передає матеріали у 

справі Приватбанку – ВСУ ЗАЯВА 

Верховний Суд не може розпочати розгляд 
касаційної скарги у справі ПриватБанку, 
оскільки тривалий час Печерський суд м. 
Києва не передає матеріали у справі. 

 

 

Керівникам окупаційної адміністрації РФ у 

Криму повідомили про нові підозри 

Керівникам окупаційної адміністрації РФ у 
Криму повідомлено про нові підозри. 

 

 

ДБР провело обшуки у керівництва ДАБІ 

Слідчими ДБР здійснюється досудове 
розслідування кримінального провадження за 

фактом зловживання службовим становищем 
службовими особами державних органів під 
час видачі дозвільних документів на 
будівництво. 

 

Комісія Кабміну назвала причини пожежі в 

будинку для літніх у Харкові 

Пожежу в харківському будинку для літніх 
людей 21 січня спричинило нехтування 
правилами протипожежної безпеки та 
незаконне підключення електроенергії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197045-pecerskij-sud-ne-peredae-materiali-u-spravi-privatbanku-vsu.html
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Депутати Харківської міськради звернулися 

до керівників країни щодо «Коксохіму» 

Чергова сесія нового скликання Харківської 
міської ради ухвалила звернення щодо ситуації 
із забрудненням повітря Коксохімом - зараз 
ТОВ "Коксовий завод "Новомет" .

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Конституційні зміни: вдосконалити НАБУ і 

ДБР чи Ситника зняти? АНАЛІТИКА 

Лише незалежність антикорупційних органів, 
без прив’язки до осіб – запевняють співавтори. 
Критики ж не виключають політичну гру 

 

 

У справі Стерненка немає політики - Ганна 

Коломійчук, прокурор Одеської 

облпрокуратури ІНТЕРВ'Ю 

Вирок у справі одеського активіста Сергія 

Стерненка, якого суд визнав винним у 
викраденні людини та у незаконному 
зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 
місяців позбавлення волі з конфіскацією 

половини майна,…

 

 

ЗСУ впевнено набувають рис армії за 

зразками НАТО - Сергій Корнійчук, 

начальник Генштабу ЗСУ, генерал-

лейтенант ІНТЕРВ'Ю 

Нещодавно начальник Генерального штабу 
Збройних Сил України генерал-лейтенант 
Сергій Корнійчук узяв участь у семінарі 
ОБСЄ високого рівня з військових доктрин, 

виступивши на тему співробітництва між 
державами в умовах зростання безпекових 
загроз. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3197028-deputati-harkivskoi-miskradi-zvernulisa-do-kerivnikiv-kraini-sodo-koksohimu.html
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«І скажуть колись люди: коли сей народ 

пережив і такі часи, і не загинув, то він 

сильний…» АНАЛІТИКА 

й текст, майже повністю зіставлений з цитат, – 
як автопортрет без глянсу і пилу. 150 років 
тому народилася Лариса Петрівна Косач-

Квітка (1871-1913). Леся Українка

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні дозволили змінювати ім’я, 

прізвище та по батькові з 14 років 

Кабінет Міністрів підтримав постанову про 
внесення зміни до пункту 3 Порядку розгляду 
заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, 
по батькові) фізичної особи. 

 

 

Призов в Україні почнеться з 1 квітня та 1 

жовтня - указ 

Президент підписав указ про строки 
проведення чергових призовів на строкову 
військову службу у 2021 році.

  

 

Грузія з 1 березня відкривається для 

українців 

Громадяни України та низки інших країн з 1 
березня зможуть відвідувати Грузію за 
наявності негативного результату ПЛР-тесту, 
який має бути проведений упродовж останніх 
72 годин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196188-i-skazut-kolis-ludi-koli-sej-narod-pereziv-i-taki-casi-i-ne-zaginuv-to-vin-silnij.html
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Як зробити воду питною? ЯКІСНЕ ЖИТТЯ 

Спеціалісти пропонують два водопроводи, 
ультрафільтрацію і зворотний осмос

 

 

Безвіз між Україною та Гренадою почне 

діяти з 1 березня – ДАРТ 

Наступного тижня, з 1 березня, набуває 
чинності угода про скасування візових вимог, 
яку підписали Кабінет Міністрів України та 

уряд Гренади. 

 

 

Державний іспит на володіння українською 

пропонують зробити електронним 

Національна комісія зі стандартів державної 
мови пропонує проводити іспит на рівень 
володіння державною мовою на комп'ютерній 
платформі. 

 

 

Закарпаття хочуть зробити майданчиком 

для подорожей у будинках на колесах 

Власники будинків на колесах пропонують 
зробити Закарпаття платформою для 
українського караванінгу. 
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В Україні посилили вимоги до перевезення 

дітей у транспорті 

Кабінет Міністрів посилив вимоги до 
перевезення дітей в транспортних засобах. Як 
передає кореспондент Укрінформу, відповідну 
постанову уряд схвалив на засіданні 24 лютого. 

 

Тренд здорового харчування: Імпорт 

авокадо за рік зріс на 28% ЯКІСНЕ ЖИТТЯ 

Аналітикиня Українського клубу аграрного 
бізнесу Світлана Литвин вважає, що головною 
причиною зростання попиту на авокадо є тренд 

здорового харчування.
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