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ТОП 

 

Агресія Росії проти України є найбільшим 

викликом у регіоні ОБСЄ – Держдеп США 

Агресія Росії проти України спричинила 

значне погіршення європейського безпекового 

середовища та є найбільшим безпековим 

викликом у регіоні ОБСЄ. 

 

Зеленський призначив Маркарову послом 

України у США 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав указ про призначення Оксани 

Маркарової Надзвичайним і Повноважним 

Послом України у Сполучених Штатах 

Америки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197917-agresia-rosii-proti-ukraini-e-najbilsim-viklikom-u-regioni-obse-derzdep-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197917-agresia-rosii-proti-ukraini-e-najbilsim-viklikom-u-regioni-obse-derzdep-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197828-zelenskij-priznaciv-markarovu-poslom-ukraini-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197828-zelenskij-priznaciv-markarovu-poslom-ukraini-u-ssa.html


 

Справа ПриватБанку: за Яценка внесли 

заставу у 52 мільйони 

За ексзаступника голови правління 

ПриватБанку Володимира Яценка внесли 52 

млн грн застави. 

 

Сурков і Медведчук у 2014 році говорили 

про електрику для Криму та обмін 

полоненими – ЗМІ АУДІО 

ЗМІ оприлюднили аудіозапис розмови двох 

людей з голосами, схожими на голоси лідера 

ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього 

помічника президента Росії Владислава 

Суркова, які обговорюють постачання 

електроенергії до захопленого Криму та … 

 

Зеленський — Столтенбергу: Наша 

найближча мета – план дій щодо членства в 

НАТО 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що Україна серйозно ставиться до реформ в 

оборонному секторі та наполягає, що 

наступною метою держави є отримання Плану 

дій щодо членства в НАТО.

 

 

МВФ чекає від України пропозицій щодо 

невирішених питань 

Робота оціночної місії Міжнародного 

валютного фонду, яка працювала з 

українською владою у віртуальному режимі 

впродовж останнього місяця, була 

продуктивною, однак залишились невирішені 

питання.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197613-sprava-privatbanku-za-acenka-vnesli-zastavu-u-52-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197613-sprava-privatbanku-za-acenka-vnesli-zastavu-u-52-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197594-surkov-i-medvedcuk-u-2014-roci-govorili-pro-elektriku-dla-krimu-ta-obmin-polonenimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197594-surkov-i-medvedcuk-u-2014-roci-govorili-pro-elektriku-dla-krimu-ta-obmin-polonenimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197594-surkov-i-medvedcuk-u-2014-roci-govorili-pro-elektriku-dla-krimu-ta-obmin-polonenimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197594-surkov-i-medvedcuk-u-2014-roci-govorili-pro-elektriku-dla-krimu-ta-obmin-polonenimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197537-zelenskij-stoltenbergu-nasa-najblizca-meta-plan-dij-sodo-clenstva-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197537-zelenskij-stoltenbergu-nasa-najblizca-meta-plan-dij-sodo-clenstva-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197537-zelenskij-stoltenbergu-nasa-najblizca-meta-plan-dij-sodo-clenstva-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197537-zelenskij-stoltenbergu-nasa-najblizca-meta-plan-dij-sodo-clenstva-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197799-mvf-cekae-vid-ukraini-propozicij-sodo-nevirisenih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197799-mvf-cekae-vid-ukraini-propozicij-sodo-nevirisenih-pitan.html


 

Держава має задихати по-новому - Ірина 

Венедіктова, Генеральний прокурор 

ІНТЕРВ'Ю 

За кілька тижнів, 17 березня, виповниться 
рік, як на посаду Генерального прокурора 
України призначено Ірину Венедіктову.

 

 

Центральна лікарня Франківська поки не 

приймає COVID-хворих через 

перевантаження 

Івано-Франківська Центральна міська клінічна 

лікарня (ЦМКЛ), яка приймає хворих на 

коронавірус, призупинила госпіталізацію 

хворих до 2 березня через перевантаження.

 

 

Сьогодні стартують «Радіо Леся» та 

платформа «Косач Talks» 

Міністерство культури та інформаційної 

політики 25 лютого розгортає медійну 

платформу «Радіо Леся», ініційовану UA: Радіо 

Культура, та інтелектуально-дискусійну 

платформу «Косач Talks».

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Окупація Криму стала початком падіння 

Росії та руху України до демократії – 

Кубілюс 

Незаконна анексія Криму та військова агресія 

Росії проти України, які відбулися сім років 

тому, стали поворотним пунктом історії та 

початком двох фундаментальних процесів: 

падіння Росії буквально в усіх аспектах 

власного розвитку та прискорення руху 

України до демократії та Західної цивілізації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197632-irina-venediktova-generalnij-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197632-irina-venediktova-generalnij-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197632-irina-venediktova-generalnij-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197632-irina-venediktova-generalnij-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3197824-centralna-likarna-frankivska-poki-ne-prijmae-covidhvorih-cerez-perevantazenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3197824-centralna-likarna-frankivska-poki-ne-prijmae-covidhvorih-cerez-perevantazenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3197824-centralna-likarna-frankivska-poki-ne-prijmae-covidhvorih-cerez-perevantazenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3197824-centralna-likarna-frankivska-poki-ne-prijmae-covidhvorih-cerez-perevantazenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197395-sogodni-startuut-radio-lesa-ta-platforma-kosac-talks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197395-sogodni-startuut-radio-lesa-ta-platforma-kosac-talks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197886-okupacia-krimu-stala-pocatkom-padinna-rosii-ta-ruhu-ukraini-do-demokratii-kubilus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197886-okupacia-krimu-stala-pocatkom-padinna-rosii-ta-ruhu-ukraini-do-demokratii-kubilus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197886-okupacia-krimu-stala-pocatkom-padinna-rosii-ta-ruhu-ukraini-do-demokratii-kubilus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197886-okupacia-krimu-stala-pocatkom-padinna-rosii-ta-ruhu-ukraini-do-demokratii-kubilus.html


 

Яценюк хоче нову платформу замість 

«Мінська» - зі США 

Україна разом із Заходом повинна провести 

аудит виконання Мінських домовленостей і 

заявити про нову платформу з відновлення 

територіальної цілісності України, зокрема до 

нового формату мають бути залучені США. 

 

На Донбасі вперше зафіксували російську 

радіолокаційну станцію «Каста-2Е1» – 

InformNapalm ФОТО 

Волонтери міжнародної розвідувальної 

спільноти InformNapalm отримали візуальне 

підтвердження інформації щодо першої 

офіційної фіксації російської радіолокаційної 

станції 51У6 «Каста-2Е1» на окупованій 

частині українського Донбасу. 

 

На Банковій розповіли про підготовку 

візитів Зеленського до США та країн Азії 

В Офісі Президента України заявляють, що 

триває підготовка візитів глави держави 

Володимира Зеленського до США та країн 

азійського регіону. 

 

Які волонтерські організації досі 

допомагають Україні зі США ВІДЕО 

Діаспорі у США Революція гідності та розстріл 

«Небесної сотні» дали поштовх об’єднатися 

заради допомоги Україні. У Каліфорнії, 

зокрема, це спричинило появу низки 

волонтерських організацій, які і досі 

допомагають Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197571-acenuk-hoce-novu-platformu-zamist-minska-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197571-acenuk-hoce-novu-platformu-zamist-minska-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197762-na-donbasi-vperse-zafiksuvali-rosijsku-radiolokacijnu-stanciu-kasta2e1-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197762-na-donbasi-vperse-zafiksuvali-rosijsku-radiolokacijnu-stanciu-kasta2e1-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197762-na-donbasi-vperse-zafiksuvali-rosijsku-radiolokacijnu-stanciu-kasta2e1-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197762-na-donbasi-vperse-zafiksuvali-rosijsku-radiolokacijnu-stanciu-kasta2e1-informnapalm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197325-na-bankovij-rozpovili-pro-pidgotovku-vizitiv-zelenskogo-do-ssa-ta-krain-azii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197325-na-bankovij-rozpovili-pro-pidgotovku-vizitiv-zelenskogo-do-ssa-ta-krain-azii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3197785-aki-volonterski-organizacii-dosi-dopomagaut-ukraini-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3197785-aki-volonterski-organizacii-dosi-dopomagaut-ukraini-zi-ssa.html


 

Кулеба їде до Франції 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба у п’ятницю, 26 лютого, перебуватиме з 

робочим візитом у Франції, де зустрінеться з 

главою французького МЗС Жаном-Івом Ле 

Дріаном.

 

 

Голова ОБСЄ нагадала, що Крим – це 

Україна 

Врегулювання російсько-українського 

збройного конфлікту має відбутися з повною 

повагою до суверенітету, незалежності та 

територіальної цілісності України в межах її 

міжнародно визнаних кордонів, включаючи 

Крим. 

 

Посол Чехії вручив Джемілєву медаль «За 

заслуги в дипломатії» 

У четвер, 25 лютого, в Києві Надзвичайний і 

Повноважний Посол Чехії в Україні Радек 

Матула вручив лідеру кримськотатарського 

народу Мустафі Джемілєву медаль «За заслуги 

в дипломатії».

 

 

Посли Німеччини й Канади 

продекламували вірші Лесі Українки ВІДЕО 

Посли Німеччини та Канади в Україні Анка 

Фельдгузен і Лариса Ґаладза до 150-річчя від 

Дня народження Лесі Українки прочитали 

вірші поетеси.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197391-kuleba-ide-do-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197391-kuleba-ide-do-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197901-golova-obse-nagadala-so-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197901-golova-obse-nagadala-so-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197805-posol-cehii-vruciv-dzemilevu-medal-za-zaslugi-v-diplomatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197805-posol-cehii-vruciv-dzemilevu-medal-za-zaslugi-v-diplomatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197817-posli-nimeccini-j-kanadi-prodeklamuvali-virsi-lesi-ukrainki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197817-posli-nimeccini-j-kanadi-prodeklamuvali-virsi-lesi-ukrainki.html


КОРОНАВІРУС 

 

У Києві за добу - 652 випадки COVID-19 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на 

COVID-19, збільшилась на 652 особи. 

 

У Києві розпочалася вакцинація проти 

коронавірусу 

У Києві розпочалася вакцинація проти 

коронавірусу. "Сьогодні, 25 лютого, у 

столиці розпочався процес вакцинації проти 

COVID-19 вакциною

 

 

Степанов: Ефективність вакцини 

AstraZeneca - до 80% 

Ефективність вакцини AstraZeneca складає від 

70 до 80%. 

 

 

До кінця березня Україна отримає ще 1,5 

мільйона доз вакцини - Степанов 

До 31 березня в Україну має бути доставлено 

ще 1,5 млн доз вакцини від COVID-19 за 

державними контрактами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3197302-u-kievi-za-dobu-652-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3197302-u-kievi-za-dobu-652-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3197254-u-kievi-rozpocalasa-vakcinacia-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3197254-u-kievi-rozpocalasa-vakcinacia-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197549-stepanov-efektivnist-vakcini-astrazeneca-do-80.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197549-stepanov-efektivnist-vakcini-astrazeneca-do-80.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197531-do-kinca-berezna-ukraina-otrimae-se-15-miljona-doz-vakcini-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197531-do-kinca-berezna-ukraina-otrimae-se-15-miljona-doz-vakcini-stepanov.html


 

Глава МОЗ нагадав про можливі побічні 

ефекти ковід-вакцинації ВІДЕО 

Побічні ефекти від вакцинації проти COVID-19 

схожі на побічні ефекти від вакцинації проти 

грипу: почервоніння місця введення вакцини, 

підвищення температури.

 

 

Центр здоров'я планує купити обладнання 

для визначення штамів коронавірусу до 

кінця серпня 

Центр громадського здоров'я очікує закінчення 

закупівлі обладнання для визначення штамів 

коронавірусу до кінця серпня.

 

 

В армії за добу - 128 випадків коронавірусу 

Станом на ранок 25 лютого у Збройних силах 

України на COVID-19 хворіють 664 особи. За 

минулу добу виявлено 128 нових випадків.

 

 

У новому тролейбусі "Богдан" встановили 

пристрої для знезараження поверхонь 

Фахівці ДП «Автоскладальний завод № 1» 

розробили бактерицидні опромінювачі двох 

типів для очищення та знезараження поверхонь 

і повітря у салонах громадського транспорту. 

Першим тролейбусом, у якому їх встановили, 

став «Богдан Т70117» для Луцька.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197557-glava-moz-nagadav-pro-mozlivi-pobicni-efekti-kovidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197557-glava-moz-nagadav-pro-mozlivi-pobicni-efekti-kovidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197281-centr-zdorova-planue-kupiti-obladnanna-dla-viznacenna-stamiv-koronavirusu-do-kinca-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197281-centr-zdorova-planue-kupiti-obladnanna-dla-viznacenna-stamiv-koronavirusu-do-kinca-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197281-centr-zdorova-planue-kupiti-obladnanna-dla-viznacenna-stamiv-koronavirusu-do-kinca-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197281-centr-zdorova-planue-kupiti-obladnanna-dla-viznacenna-stamiv-koronavirusu-do-kinca-serpna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197345-v-armii-za-dobu-128-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197345-v-armii-za-dobu-128-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3197625-u-novomu-trolejbusi-bogdan-vstanovili-pristroi-dla-znezarazenna-poverhon-ta-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3197625-u-novomu-trolejbusi-bogdan-vstanovili-pristroi-dla-znezarazenna-poverhon-ta-povitra.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський анонсував розробку 

Муніципального кодексу України 

Конгрес місцевих та регіональних влад в 

Україні матиме постійно діючий орган і одним 

із перших його завдань стане розробка 

Муніципального кодексу.

 

 

Сурков і Медведчук у 2014 році говорили 

про електрику для Криму та обмін 

полоненими – ЗМІ АУДІО 

ЗМІ оприлюднили аудіозапис розмови двох 

людей з голосами, схожими на голоси лідера 

ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього 

помічника президента Росії Владислава 

Суркова, які обговорюють постачання 

електроенергії до захопленого Криму 

  

 

«Плівки Медведчука-Суркова» містять всі 

ознаки держзради — голова Комітету ВР з 

нацбезпеки 

Оприлюднена телефонна розмова лідера 

"ОПЗЖ" Віктора Медведчука і колишнього 

помічника президента Росії Владислава 

Суркова містить всі ознаки статті 111 

Кримінального кодексу України “Державна 

зрада”. 

 

Корнієнко не виключає створення у Раді 

ТСК щодо «плівок Медведчука-Суркова» 

Голова партії, перший заступник голови 

фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко 

вважає, що у ВР може бути створена тимчасова 

слідча або спеціальна комісія з розслідування 

фактів, озвучених у телефонній розмові нібито 

Віктора Медведчука і Владислава Суркова. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197701-zelenskij-anonsuvav-rozrobku-municipalnogo-kodeksu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197701-zelenskij-anonsuvav-rozrobku-municipalnogo-kodeksu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197594-surkov-i-medvedcuk-u-2014-roci-govorili-pro-elektriku-dla-krimu-ta-obmin-polonenimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197594-surkov-i-medvedcuk-u-2014-roci-govorili-pro-elektriku-dla-krimu-ta-obmin-polonenimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197594-surkov-i-medvedcuk-u-2014-roci-govorili-pro-elektriku-dla-krimu-ta-obmin-polonenimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197594-surkov-i-medvedcuk-u-2014-roci-govorili-pro-elektriku-dla-krimu-ta-obmin-polonenimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197712-plivki-medvedcukasurkova-mistat-vsi-oznaki-derzzradi-golova-komitetu-vr-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197712-plivki-medvedcukasurkova-mistat-vsi-oznaki-derzzradi-golova-komitetu-vr-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197712-plivki-medvedcukasurkova-mistat-vsi-oznaki-derzzradi-golova-komitetu-vr-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197712-plivki-medvedcukasurkova-mistat-vsi-oznaki-derzzradi-golova-komitetu-vr-z-nacbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197639-kornienko-ne-viklucae-stvorenna-u-radi-tsk-sodo-plivok-medvedcukasurkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197639-kornienko-ne-viklucae-stvorenna-u-radi-tsk-sodo-plivok-medvedcukasurkova.html


 

Після санкцій проти Медведчука стався 

«вибух російського інформпростору» — 

Ткаченко 

Після запровадження санкцій, які Рада 

національної безпеки та оборони запровадила 

проти народного депутата від "Опозиційної 

платформи – За життя Віктора Медведчука та 

його соратників, інформаційний простір РФ 

просто "вибухнув". 

 

Конгрес місцевих влад складатиметься з 

двох палат — Єрмак 

Конгрес місцевих та регіональних влад в 

Україні складатиметься з Президії, Палати 

місцевих влад та Палати регіонів і 

проводитиме засідання раз на пів року.

 

 

Блокування 426 вебсайтів: в Авакова не 

виключають закриття справи 

Заступник глави Міністерства внутрішніх 

справ Антон Геращенко заявив, що поліція вже 

відкликала свій супровідний лист до НКРЗІ у 

справі блокування 426 вебсайтів.

 

 

На Донбасі – п'ять порушень «тиші», 

окупанти відкривали прицільний вогонь 

Російські окупаційні війська від початку доби 

п'ять разів порушили режим припинення 

вогню.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197398-pisla-sankcij-proti-medvedcuka-stavsa-vibuh-rosijskogo-informprostoru-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197398-pisla-sankcij-proti-medvedcuka-stavsa-vibuh-rosijskogo-informprostoru-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197398-pisla-sankcij-proti-medvedcuka-stavsa-vibuh-rosijskogo-informprostoru-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197398-pisla-sankcij-proti-medvedcuka-stavsa-vibuh-rosijskogo-informprostoru-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197647-kongres-miscevih-vlad-skladatimetsa-z-dvoh-palat-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197647-kongres-miscevih-vlad-skladatimetsa-z-dvoh-palat-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197796-blokuvanna-426-vebsajtiv-v-avakova-ne-viklucaut-zakritta-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197796-blokuvanna-426-vebsajtiv-v-avakova-ne-viklucaut-zakritta-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197834-na-donbasi-pat-porusen-tisi-okupanti-vidkrivali-pricilnij-vogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3197834-na-donbasi-pat-porusen-tisi-okupanti-vidkrivali-pricilnij-vogon.html


ЕКОНОМІКА 

 

Нацбанк відкликав ліцензії на фінпослуги у 

десяти установ 

Національний банк України відкликав ліцензії 

на надання фінансових послуг у десяти 

фінансових установ на підставі поданих ними 

заяв. 

 

Японські компанії готові до співпраці з 

Україною в питаннях водневих технологій 

Високі керівники провідних японських і 

світових компаній готові обговорювати з 

Україною питання співпраці у сфері 

зменшення викидів вуглецю та 

енергоефективності. 

 

 

Виконавчий директор CASE вважає, що 

Україна цьогоріч має шанс на бурхливе 

економічне зростання 

Економіка України якщо й постраждала через 

коронавірус, то незначно, - ВВП у 2020 році 

скоротився лише на 4,1%. Проте нині у країни 

є шанс на бурхливе економічне зростання.

 

 

Промислове виробництво в Україні 

скоротилося на 2,7% — Держстат 

За січень 2020 року обсяги промислового 

виробництва в Україні скоротилися на 2,7% у 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197804-nacbank-vidklikav-licenzii-na-finposlugi-u-desati-ustanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197804-nacbank-vidklikav-licenzii-na-finposlugi-u-desati-ustanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197765-aponski-kompanii-gotovi-do-spivpraci-z-ukrainou-v-pitannah-vodnevih-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197765-aponski-kompanii-gotovi-do-spivpraci-z-ukrainou-v-pitannah-vodnevih-tehnologij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197742-vikonavcij-direktor-case-vvazae-ukraina-cogoric-mae-sans-na-burhlive-ekonomicne-zrostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197742-vikonavcij-direktor-case-vvazae-ukraina-cogoric-mae-sans-na-burhlive-ekonomicne-zrostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197742-vikonavcij-direktor-case-vvazae-ukraina-cogoric-mae-sans-na-burhlive-ekonomicne-zrostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197742-vikonavcij-direktor-case-vvazae-ukraina-cogoric-mae-sans-na-burhlive-ekonomicne-zrostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197809-promislove-virobnictvo-v-ukraini-skorotilosa-na-27-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197809-promislove-virobnictvo-v-ukraini-skorotilosa-na-27-derzstat.html


 

Із Фонду боротьби з коронавірусом торік 

40% витратили на ремонт доріг - 

Держказначейство 

2020 році з Фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 на 

будівництво, реконструкцію та ремонт 

автодоріг використано 25,7 млрд грн, що 

становить 40% від загальної суми 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна проти Росії: у заяві до ЄСПЛ - два 

десятки епізодів, згадується і Навальний 

У останній заяві України проти РФ фігурує 

близько 20 епізодів, зокрема, у ній є також 

епізод щодо російського опозиціонера Олексія 

Навального.

 

 

У в'язня Кремля Абдуллаєва в ШІЗО 

почався гіпертонічний криз 

У українського політв'язня в РФ Теймура 

Абдуллаєва, який хворів у російській колонії 

на COVID-19 і майже постійно перебуває в 

штрафному ізоляторі, погіршився стан здоров'я 

- спостерігається гіпертонічний криз, в ШІЗО 

йому призначено ліжковий режим.

 

 

Денісова закликала російську колегу 

терміново надати меддопомогу кримчанину 

Яцкіну 

Уповноважений ВР з прав людини Людмила 

Денісова закликала Уповноваженого з прав 

людини в РФ Тетяну Москалькову невідкладно 

надати екстрену медичну допомогу 

українському політв'язню Івану Яцкіну.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197812-iz-fondu-borotbi-z-koronavirusom-torik-40-vitratili-na-remont-dorig-derzkaznacejstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197812-iz-fondu-borotbi-z-koronavirusom-torik-40-vitratili-na-remont-dorig-derzkaznacejstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197812-iz-fondu-borotbi-z-koronavirusom-torik-40-vitratili-na-remont-dorig-derzkaznacejstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197812-iz-fondu-borotbi-z-koronavirusom-torik-40-vitratili-na-remont-dorig-derzkaznacejstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197716-ukraina-proti-rosii-u-zaavi-do-espl-dva-desatki-epizodiv-zgaduetsa-i-navalnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197716-ukraina-proti-rosii-u-zaavi-do-espl-dva-desatki-epizodiv-zgaduetsa-i-navalnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197807-u-politvazna-kremla-abdullaeva-v-sizo-pocavsa-gipertonicnij-kriz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197807-u-politvazna-kremla-abdullaeva-v-sizo-pocavsa-gipertonicnij-kriz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197862-denisova-zaklikala-rosijsku-kolegu-terminovo-nadati-meddopomogu-krimcaninu-ackinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197862-denisova-zaklikala-rosijsku-kolegu-terminovo-nadati-meddopomogu-krimcaninu-ackinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197862-denisova-zaklikala-rosijsku-kolegu-terminovo-nadati-meddopomogu-krimcaninu-ackinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197862-denisova-zaklikala-rosijsku-kolegu-terminovo-nadati-meddopomogu-krimcaninu-ackinu.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Шарія оголосили у державний розшук - 

СБУ 

Проросійського блогера Анатолія Шарія, який 

підозрюється у державній зраді, оголошено у 

державний розшук. 

 

Апеляція на заочний арешт Януковича: 

адвокат попросив три тижні на вивчення 

справи 

Київський апеляційний суд продовжить 

розгляд апеляційної скарги захисту 

колишнього президента Віктора Януковича на 

заочний арешт у справі узурпації влади 25 

березня.

 

СБУ викрила схему фіктивного ремонту на 

оборонному держпідприємстві ФОТО 

Контррозвідники Служби безпеки України 

викрили та припинили масштабний механізм 

привласнення бюджетних коштів керівництвом 

одного з державних оборонних підприємств.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Вирок Стерненку: чому в юристів багато 

питань до якості судового процесу  

Більшість експертів наголосили: є підстави 

стверджувати, що суд порушив принципи 

неупередженості та всебічності судового 

розгляду цієї справи

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197462-saria-ogolosili-u-derzavnij-rozsuk-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197462-saria-ogolosili-u-derzavnij-rozsuk-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197505-apelacia-na-zaocnij-arest-anukovica-advokat-poprosiv-tri-tizni-na-vivcenna-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197505-apelacia-na-zaocnij-arest-anukovica-advokat-poprosiv-tri-tizni-na-vivcenna-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197505-apelacia-na-zaocnij-arest-anukovica-advokat-poprosiv-tri-tizni-na-vivcenna-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197505-apelacia-na-zaocnij-arest-anukovica-advokat-poprosiv-tri-tizni-na-vivcenna-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197847-sbu-vikrila-shemu-fiktivnogo-remontu-na-oboronnomu-derzpidpriemstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197847-sbu-vikrila-shemu-fiktivnogo-remontu-na-oboronnomu-derzpidpriemstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197645-virok-sternenku-comu-v-uristiv-bagato-pitando-akosti-sudovogo-procesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197645-virok-sternenku-comu-v-uristiv-bagato-pitando-akosti-sudovogo-procesu.html


 

Відмова РФ співпрацювати з судом у Гаазі 

не позбавляє її відповідальності за воєнні 

злочини - Всеволод Ченцов, посол України в 

Нідерландах ІНТЕРВ'Ю 

Уперше Україна звернулася до Міжнародного 
кримінального суду (МКС) в Гаазі 2014 року. 
Уже майже 7 років збройної агресії довели, 
що Росія не збирається зупинятися.  

 

 

Лесина пісня, вишита серцем 

Унікальну рукотворну книгу «Лісова пісня» із 

68 560 вишитих літер на 48 сторінках 

презентували на Рівненщині

 

 

Нові предмети про фінанси, здоров’я і 

етику: практика потрібна, а не нудота 

Підготовка учителів ще не розпочалася, як 

викладатимуть нові дисципліни – не вирішено. 

То може, варто глибше подумати – як?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Книжки для переможців вікторин на честь 

150 річчя Лесі Українки 

З нагоди ювілейного року поетеси Укрінформ 

провів творчий конкурс із цитування, 

пізнавальну біографічну вікторину та  бліц-

кросворд. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197514-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197514-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197514-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197514-vsevolod-cencov-posol-ukraini-v-niderlandah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197401-lesina-pisna-visita-sercem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197401-lesina-pisna-visita-sercem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197732-novi-predmeti-pro-finansi-zdorova-i-etiku-praktika-potribna-a-ne-nudota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197732-novi-predmeti-pro-finansi-zdorova-i-etiku-praktika-potribna-a-ne-nudota.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196972-knizki-dla-peremozciv-viktorin-na-cest-150-ricca-lesi-ukrainki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3196972-knizki-dla-peremozciv-viktorin-na-cest-150-ricca-lesi-ukrainki.html


 

Що робити, щоб не стати жертвами 

крижаних брил з дахів будинків ІНФОГРАФІКА 

Чистити дахи - особиста відповідальність 

балансоутримувачів, керівників підприємств та 

установ 

 

 

Чернівецький бренд дитячих суконь 

представить свою колекцію на Міланському 

тижні моди ЯКІСНЕ ЖИТТЯ 

Чернівецький бренд ексклюзивних дитячих 

суконь «ELSA FAIRY DRESSES» презентує 

свою нову колекцію у межах Міланського 

тижня моди. Презентація суконь відбудеться в 

онлайн режимі. 

 

У Харкові презентували фільм «Contra spem 

spero» про стосунки дорослих і дітей 

Короткометражний художній фільм "Contra 

spem spero", створений харківськими 

кінематографістами під впливом однойменного 

вірша української поетеси Лесі Українки, 

презентували в Харківському обласному 

організаційно-методичному центрі культури і 

мистецтв. 

 

 

Корисні властивості ківі ІНФОГРАФІКА 

Ківі вважається одним із найбільш дієтичних 

продуктів і містить масу корисних речовин, 

необхідних для здорового функціонування 

організму. Він підтримує імунітет, надає 

профілактичну дію при простудних 

захворюваннях та надзвичайно корисний не 

тільки дорослим, але й дітям.

https://www.ukrinform.ua/rubric-health/3197383-so-robiti-sob-ne-stati-zertvami-krizanih-bril-z-dahiv-budinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-health/3197383-so-robiti-sob-ne-stati-zertvami-krizanih-bril-z-dahiv-budinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3197861-cerniveckij-brend-ditacih-sukon-predstavit-svou-kolekciu-na-milanskomu-tizni-modi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3197861-cerniveckij-brend-ditacih-sukon-predstavit-svou-kolekciu-na-milanskomu-tizni-modi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3197861-cerniveckij-brend-ditacih-sukon-predstavit-svou-kolekciu-na-milanskomu-tizni-modi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3197861-cerniveckij-brend-ditacih-sukon-predstavit-svou-kolekciu-na-milanskomu-tizni-modi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197502-u-harkovi-prezentuvali-film-contra-spem-spero-pro-stosunki-doroslih-i-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197502-u-harkovi-prezentuvali-film-contra-spem-spero-pro-stosunki-doroslih-i-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3197246-korisni-vlastivosti-kivi-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3197246-korisni-vlastivosti-kivi-infografika.html


 

Вийшов новий трейлер мультфільму 

«Мавка. Лісова пісня» 

Студія Animagrad (FILM.UA Group) випустила 

тизер-трейлер повнометражного анімаційного 

фільму «Мавка. Лісова пісня».
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197464-vijsov-novij-trejler-multfilmu-mavka-lisova-pisna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3197464-vijsov-novij-trejler-multfilmu-mavka-lisova-pisna.html

