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ТОП 

 

Юлія Кузьменко подала документи до ЦВК 

Дитячий кардіохірург, кандидат у народні 
депутати від партії «Європейська солідарність» 

у 50-му окрузі Юлія Кузьменко подала 

документи до ЦВК.

 

 

Депутат Ради пропонує визнати 

Ходжалинську трагедію актом геноциду 

Депутат ВР Людмила Марченко і голова 

Об'єднаної діаспори азербайджанців України 

Хікмет Джавадов звернулися до очільників 
Ради та МЗС із пропозицією розглянути 

питання визнання Ходжалинської трагедії 

актом геноциду азербайджанського народу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197163-ulia-kuzmenko-podala-dokumenti-do-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197163-ulia-kuzmenko-podala-dokumenti-do-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197167-deputat-radi-proponue-viznati-hodzalinsku-tragediu-aktom-genocidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197167-deputat-radi-proponue-viznati-hodzalinsku-tragediu-aktom-genocidu.html


 

СБУ оголосила підозру кремлівському 

пропагандисту, який ходив по ефірах 

каналів Медведчука ВІ ДЕО  

СБУ повідомила про підозру військово-

політичному «експерту», причетному до 

підривної діяльності в інтересах російських 

спецслужб. 

 

Посла Євросоюзу у Венесуелі оголосили 

персоною нон грата 

Очільницю представництва ЄС у Венесуелі 

Ісабель Бріланте Педросу оголосили персоною 
нон грата у відповідь на запроваджені санкції 

проти режиму Ніколаса Мадуро.

 

 

Глава Suzuki йде у відставку після 43 років 

на посаді 

Голова японської машинобудівної компанії 

Suzuki Осаму Судзукі йде у відставку після 43 

років роботи на посаді. 

 

У Києві презентували проєкт «Леся 

Українка: 150 імен» 

У столичному Українському домі відбувся 

показ Мистецького проєкту "Леся Українка: 

150 імен" до 150-річчя від дня народження 
видатної драматургині, поетеси, письменниці 

та громадської діячки Лесі Українки.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197095-sbu-ogolosila-pidozru-kremlivskomu-propagandistu-akij-hodiv-po-efirah-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197095-sbu-ogolosila-pidozru-kremlivskomu-propagandistu-akij-hodiv-po-efirah-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197095-sbu-ogolosila-pidozru-kremlivskomu-propagandistu-akij-hodiv-po-efirah-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197095-sbu-ogolosila-pidozru-kremlivskomu-propagandistu-akij-hodiv-po-efirah-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197159-posla-es-u-venesueli-ogolosili-personou-non-grata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197159-posla-es-u-venesueli-ogolosili-personou-non-grata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3197064-glava-suzuki-jde-u-vidstavku-pisla-43-rokiv-na-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3197064-glava-suzuki-jde-u-vidstavku-pisla-43-rokiv-na-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197072-u-kievi-prezentuvali-proekt-lesa-ukrainka-150-imen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197072-u-kievi-prezentuvali-proekt-lesa-ukrainka-150-imen.html


СВІТ 

 

У Конгресі США наполягають на санкціях 

проти Nord Stream 2 

Український кокус у Конгресі США виступив 
із заявою про необхідність запровадження 

обов’язкових санкцій проти всіх учасників 

проєкту газопроводу Nord Stream 2, 

передбачених прийнятими раніше законами.

 

 

Штати не налаштовані заздалегідь знімати 

санкції з Ірану – Білий дім 

Сполучені Штати відкриті до переговорів з 
Іраном щодо повернення до Ядерної угоди, 

однак не налаштовані знімати санкції наперед, 

як того хочуть у Тегерані.

 

 

Греція наполягає: Євросоюзу потрібні 

COVID-паспорти 

Уряд Греції закликає країни ЄС запровадити 

сертифікати вакцинації від COVID-19 – аби 

сприяти відновленню туристичної галузі.

 

 

Німеччина на рік продовжила військову 

місію в Афганістані 

Уряд Німеччині ухвалив продовжити до 31 

січня 2022 року участь збройних сил країни в 

міжнародній місії під керівництвом НАТО 

Resolute Support в Афганістані.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197180-u-kongresi-ssa-napolagaut-na-sankciah-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197180-u-kongresi-ssa-napolagaut-na-sankciah-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197135-stati-ne-nalastovani-zazdalegid-znimati-sankcii-z-iranu-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197135-stati-ne-nalastovani-zazdalegid-znimati-sankcii-z-iranu-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197131-grecia-napolagae-evrosouzu-potribni-covidpasporti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197131-grecia-napolagae-evrosouzu-potribni-covidpasporti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197119-nimeccina-na-rik-prodovzila-vijskovu-misiu-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197119-nimeccina-na-rik-prodovzila-vijskovu-misiu-v-afganistani.html


 

Байден продовжив у Штатах режим 

надзвичайної ситуації у зв’язку з COVID-19 

Президент США Джо Байден своїм 
розпорядженням продовжив режим 

надзвичайної ситуації в країні, запроваджений 

у зв’язку з пандемією коронавірусу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Санкції проти Медведчука, сімох осіб та 19 

компаній є законними – МЗС Німеччини 

У Німеччині вважають санкції проти Віктора 
Медведчука та інших осіб такими, які 

відповідають національному законодавству та 

не суперечать міжнародному. 

 

Уряд Словаччини включив у свою 

стратегію підтримку курсу України до 

НАТО 

Уряд Словаччини ухвалив Стратегію 
зовнішньої політики на 2021 рік, яка, зокрема, 

включає співпрацю з Україною та підтримку її 

прагнень до євроатлантичної інтеграції. 

 

 

Зеленський і Дуда скоординували кроки у 

протидії Nord Stream 2 

Президенти України та Польщі у телефонній 

розмові скоординували кроки з метою 

подальшої протидії добудові газопроводу Nord 

Stream 2.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197104-bajden-prodovziv-u-statah-rezim-nadzvicajnoi-situacii-u-zvazku-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197104-bajden-prodovziv-u-statah-rezim-nadzvicajnoi-situacii-u-zvazku-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197068-sankcii-proti-medvedcuka-7-osib-ta-19-kompanij-e-zakonnimi-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197068-sankcii-proti-medvedcuka-7-osib-ta-19-kompanij-e-zakonnimi-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197100-urad-slovaccini-vkluciv-u-svou-strategiu-pidtrimku-kursu-ukraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197100-urad-slovaccini-vkluciv-u-svou-strategiu-pidtrimku-kursu-ukraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197100-urad-slovaccini-vkluciv-u-svou-strategiu-pidtrimku-kursu-ukraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197100-urad-slovaccini-vkluciv-u-svou-strategiu-pidtrimku-kursu-ukraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197089-zelenskij-i-duda-skoordinuvali-kroki-u-protidii-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197089-zelenskij-i-duda-skoordinuvali-kroki-u-protidii-nord-stream-2.html


 

Литва надасть Україні COVID-вакцину за 

спеціальною програмою ЄС 

Литва готова надати Україні частину вакцин у 
межах ініціативи Європейської комісії для 

країн Східного партнерства. 

 

Тиск на Росію за порушення прав людини в 

Криму має посилюватися - Джапарова 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

Еміне Джапарова переконана в необхідності 
посилення міжнародних санкцій за порушення 

Росією прав людини в окупованому Криму. 

 

 

 

Посол Азербайджану - про трагедію 

Ходжали: Відсутність єдності призводить до 

невиправних наслідків 

Ходжалинська трагедія, яка сталася 29 років 

тому, вчить, що відсутність єдності у важливих 

для суспільства питаннях може призвести до 

невиправних наслідків.

 

УКРАЇНА  

 

На нараді у Президента обговорили 

стратегію охорони довкілля 

Впровадження європейських стандартів 
виробництва, модернізація промисловості та 

збереження екології є метою стратегії охорони 

довкілля в Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197070-litva-nadast-ukraini-covidvakcinu-za-specialnou-programou-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197070-litva-nadast-ukraini-covidvakcinu-za-specialnou-programou-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197184-tisk-na-rosiu-za-porusenna-prav-ludini-v-krimu-mae-posiluvatisa-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197184-tisk-na-rosiu-za-porusenna-prav-ludini-v-krimu-mae-posiluvatisa-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197127-posol-azerbajdzanu-pro-tragediu-hodzali-vidsutnist-ednosti-prizvodit-do-nevipravnih-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197127-posol-azerbajdzanu-pro-tragediu-hodzali-vidsutnist-ednosti-prizvodit-do-nevipravnih-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197127-posol-azerbajdzanu-pro-tragediu-hodzali-vidsutnist-ednosti-prizvodit-do-nevipravnih-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197127-posol-azerbajdzanu-pro-tragediu-hodzali-vidsutnist-ednosti-prizvodit-do-nevipravnih-naslidkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197074-na-naradi-u-prezidenta-obgovorili-strategiu-ohoroni-dovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197074-na-naradi-u-prezidenta-obgovorili-strategiu-ohoroni-dovkilla.html


 

Справа ПриватБанку: ВАКС відправив 

Яценка під варту на два місяці 

За рішенням Вищого антикорупційного суду 
колишній перший заступник голови правління 

ПриватБанку Володимир Яценко залишиться 

під вартою до 22 квітня.

 

 

«Ні, давайте українською!»: Кремінь 

звернувся до Тарана через скандал із 

військовими у школі 

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся 

до міністра оборони Андрія Тарана щодо 

ситуації, яка склалася 18 лютого 2021 року у 
дніпровській школі №11 за участю 

військовослужбовців ЗСУ. 

 

Обсяг ВВП України цьогоріч зрівняється з 

показником 2019 року – експерт 

У поточному році валовий внутрішній продукт 

України досягне майже такого самого рівня, як 

і в 2019 році. 

 

 

«Суд» у Криму залишив двох політв'язнів 

під вартою до червня 

В окупованому Криму "суд" подовжив до 2 

червня тримання під вартою двох кримських 

татар, затриманих у липні минулого року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197155-sprava-privatbanku-vaks-vidpraviv-acenka-pid-vartu-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197155-sprava-privatbanku-vaks-vidpraviv-acenka-pid-vartu-na-dva-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197157-ni-davajte-ukrainskou-kremin-zvernuvsa-do-tarana-cerez-skandal-iz-vijskovimi-u-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197157-ni-davajte-ukrainskou-kremin-zvernuvsa-do-tarana-cerez-skandal-iz-vijskovimi-u-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197157-ni-davajte-ukrainskou-kremin-zvernuvsa-do-tarana-cerez-skandal-iz-vijskovimi-u-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197157-ni-davajte-ukrainskou-kremin-zvernuvsa-do-tarana-cerez-skandal-iz-vijskovimi-u-skoli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197122-obsag-vvp-ukraini-cogoric-zrivnaetsa-z-pokaznikom-2019-roku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197122-obsag-vvp-ukraini-cogoric-zrivnaetsa-z-pokaznikom-2019-roku-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197147-sud-u-krimu-zalisiv-dvoh-politvazniv-pid-vartou-do-cervna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197147-sud-u-krimu-zalisiv-dvoh-politvazniv-pid-vartou-do-cervna.html


 

В Україні узаконили ринок біоімплантів для 

трансплантації 

Кабмін схвалив постанову МОЗ «Про 
застосування трансплантації анатомічних 

матеріалів людині», що створює цивілізовані 

умови для проведення складних та наукоємних 

операцій.

 

 

Ляшко розповів, як почуваються перші 

вакциновані лікарі 

Заступник міністра охорони здоров'я, головний 
санітарний лікар Віктор Ляшко зателефонував 

лікарям, яких вакцинували першими в Україні.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 25 
лютого 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні до долара США на 5 копійок - до 

27,9492 грн за долар.

 

 

В Україні за добу - 8 147 випадків COVID-19 

В Україні за минулу добу, 24 лютого, 

зареєстрували 8 147 нових випадків COVID-19. 

Всього ж за час пандемії на коронавірус 

хворіла 1 325 841 особа.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197088-v-ukraini-uzakonili-rinok-bioimplantiv-dla-transplantacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197088-v-ukraini-uzakonili-rinok-bioimplantiv-dla-transplantacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197078-lasko-rozpoviv-ak-pocuvautsa-persi-vakcinovani-likari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197078-lasko-rozpoviv-ak-pocuvautsa-persi-vakcinovani-likari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197188-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197188-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197204-v-ukraini-za-dobu-8-147-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197204-v-ukraini-za-dobu-8-147-vipadkiv-covid19.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

За минулу добу окупанти шість разів 

порушили «тишу» на Донбасі 

За минулу добу, 24 лютого, російські 
окупаційні війська 6 разів порушили режим 

тиші на Донбасі.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Олексія чудотворця; що віщує зоряне 

небо і ясне сонце, та як не загрузнути в патовій 

ситуації.

 

 

Мін’юст назвав найпоширеніші імена по 

батькові в Україні 

За інформацією міністерства, 

найпоширенішими по батькові в Україні є: 

Миколайович/Миколаївна, 

Володимирович/Володимирівна, 
Олександрович/Олександрівна, 

Іванович/Іванівна, Васильович/Василівна, 

Сергійович/Сергіївна, Вікторович/Вікторівна, 

Михайлович/Михайлівна. 

 

Канада й Австралія домовилися про 

узгоджену політику щодо інтернету 

Канада й Австралія домовилися узгоджувати 
дії в питанні забезпечення справедливого 

розподілу доходів інтернет-гігантів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197196-za-minulu-dobu-okupanti-sist-raziv-porusili-tisu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197196-za-minulu-dobu-okupanti-sist-raziv-porusili-tisu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196564-25-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196564-25-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197186-minust-nazvav-najposirenisi-imena-po-batkovi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197186-minust-nazvav-najposirenisi-imena-po-batkovi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3197176-kanada-j-avstralia-domovilisa-pro-uzgodzenu-politiku-sodo-internetu.html
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У Новограді-Волинському покажуть 3D-

фігуру Лесі Українки 

У Літературно-меморіальному музеї Лесі 
Українки у Новограді-Волинському на 

Житомирщині покажуть виготовлену за 

новітніми технологіями реалістичну фігуру 

письменниці у форматі 3D.

 

 

 

Повний захист від cookies: у Firefox з’явився 

новий режим 

Режим Total Cookie Protection у браузері 

Firefox обмежує сайтам отримання файлів 
cookie, що заважає компаніям використовувати 

їх для відстеження історії переглядів 

користувача. 

 

Загибель птахів у Асканії: стали відомі 

результати перших досліджень 

Перші дослідження причин загибелі птахів у 

заповіднику «Асканія-Нова», про яку стало 

відомо 23 лютого, засвідчили відсутність у них 

високопатогенного грипу птиці.

 

 

Hyundai замінить батареї понад 80 тисяч 

електрокарів 

Південнокорейська компанія Hyundai заявила 

про заміну батарей у 82 тисяч електрокарах 

через потенційній ризик загорання. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3197066-u-novogradivolinskomu-pokazut-3dfiguru-lesi-ukrainki.html
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Поліція Нью-Йорка тестує робопса зі 

штучним інтелектом 

Поліція Нью-Йорка почала тестувати собаку-
робота зі штучним інтелектом під час 

розслідувань.

 

 

25 лютого. Пам’ятні дати 

Cьогодні виповнюється 150 років від дня 

народження Лесі Українки - української 
поетеси, драматурга і громадської діячки, 

класика української літератури.

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