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ТОП
США ніколи не визнають російську спробу
анексії Криму – Байден
Влада Сполучених Штатів не визнає й ніколи
не буде визнавати російську спробу анексії
українського півострова Крим.

Зеленський підписав указ про заходи з
деокупації Криму
Президент Володимир Зеленський підписав
указ про окремі заходи з деокупації та
реінтеграції окупованого Росією Криму.

Кулеба очолив оргкомітет з підготовки
саміту Кримської платформи УКАЗ
Президент Володимир Зеленський утворив
Організаційний комітет з підготовки та
проведення установчого саміту Кримської
платформи на чолі з міністром закордонних
справ Дмитром Кулебою й доручив секретарю
РНБО підготувати проєкт Стратегії деокупації
та реінтеграції Криму.
Кулеба: Щоб зрушити з місця справу
Донбасу, потрібен саміт «Норманді»
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
вважає, що для просування у досягненні миру
на Донбасі потрібен новий саміт лідерів
Нормандської четвірки.

Трагедія МН-17: що відбувається в Гаазі
Якими є перспективи, що винні у загибелі
майже 300 осіб будуть притягнуті до
відповідальності?

МОЗ оновило список карантинних зон – 61
країна «червона» СП И СОК
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило
оновлений перелік країн червоної та зеленої
зон за рівнем поширення COVID-19.

На Закарпатті розквітли перші крокуси та
підсніжники
На Закарпатті розпочалося цвітіння первоцвітів
— крокусів та підсніжників.

УКРАЇНА І СВІТ
Президент змінив склад української
делегації у ТКГ УКАЗ
Президент Володимир Зеленський вніс зміни
до складу делегації для участі у Тристоронній
контактній групі з мирного врегулювання
ситуації на Сході України.

Франція готова взяти участь у саміті
Кримської платформи - Кулеба
Франція висловила готовність долучитися до
інавгураційного саміту ініціативи "Кримська
платформа", формат участі визначатиметься
відповідно до ситуації з пандемією.

Рада Європи зробила заяву щодо окупації
Криму Росією
У Раді Європи вкотре засудили нелегальну
анексію українського Криму Російською
Федерацією.

Рішення Москви про голосування жителів
ОРДЛО на виборах до Держдуми є
незаконним - МЗС
Міністерство закордонних справ України
засуджує намір Росії залучити до голосування
на виборах до Держдуми восени 2021 року тих
жителів непідконтрольних Україні районів
Донбасі, які мають російські паспорти.

Саміт Кримської платформи ухвалить
хартію про невизнання окупації Джапарова
На інавгураційному саміті Кримської
платформи 23 серпня буде ухвалено великий
політичний документ - Кримська хартія, яка
зафіксує політику невизнання тимчасової
окупації Криму.

США нагадали Росії, що санкції
триватимуть до повернення Криму Україні
Державний департамент США в сьомі
роковини окупації Росією Криму закликав
Москву повернути Україні контроль над
півостровом, зупинити агресію на Донбасі та
звільнити всіх політичних в’язнів.

Японія ніколи не визнає заявленої Росією
«анексії» Криму - посольство
Посольство Японії у День спротиву окупації
Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя ще раз нагадало про незмінну
підтримку урядом Країни сходу сонця
суверенітету, незалежності та територіальної
цілісності України.

Посол Британії вшанувала тих, хто
наважився сказати, що «Крим - це Україна»
Велика Британія шанує пам'ять тих, хто
протестував проти ганебного захоплення
Росією українського Криму.

КОРОНАВІРУС
У Києві за добу - 748 випадків коронавірусу,
15 хворих померли ІН Ф О ГРАФ ІКА
У столиці виявили за минулу добу 748
випадків COVID-19.

Вакцинація в Україні: як записатися
громадянам з окупованих Криму та Донбасу
Держава з об’єктивних причин частково
забезпечила громадян з тимчасово окупованих
територій медичними сервісами на КПВВ,
однак робота в цьому напрямку триває.

До 300 випадків щодня: на Тернопільщині
різко ускладнилась ситуація з COVID-19
У Тернопільській області ускладнилась
епідемічна ситуація із захворюванням на
COVID-19.

Буковина посилює карантин: закривають
школи, бари і розважальні центри
У Чернівецькій області посилюють карантинні
обмеження через погіршення епідемічної
ситуації із COVID-19. Зокрема, забороняють
роботу ресторанів, барів та розважальних
центрів.

У «Дії» можна буде вибрати пункт
щеплення, дату та час COVID-вакцинації
До листа очікування на вакцинацію від
COVID-19 можна буде записатися через портал
або застосунок Дія з наступного тижня.

УКРАЇНА
Зеленський відсторонив голову КСУ
Тупицького
Президент України Володимир Зеленський
відсторонив главу КСУ Олександра
Тупицького з посади строком на 1 месяц.

Хроніка окупації Криму ІН Ф О Г РАФ ІКА
7 років тому - наприкінці лютого 2014 року розпочалася агресія РФ проти України

Чубаров нагадав, що окупація Криму
почалась з «обращєнія» до Путіна
Громадянське суспільство в Криму 26 лютого
2014 року відстояло територіальну цілісність
України, не давши зібрати позачергову сесію
Верховної Ради Автономної Республіки Крим з
метою прийняття звернення до президента РФ.

Зеленський підписав указ про стан
виконання рішень РНБО
Президент Володимир Зеленський увів у дію
рішення Ради національної безпеки і оборони
від 19 лютого про стан виконання рішень
РНБО.

В Україні затвердять стратегію
інформаційної реінтеграції Криму та
ОРДЛО
Влада найближчим часом затвердить
Стратегію інформаційної реінтеграції задля
забезпечення прав мешканців тимчасово
окупованих територій.

Венедіктова розповіла про «наріжний
камінь» всіх змін у прокуратурі
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
обговорила реформу відомства з
представниками громадських організацій.

Стерненко не проситиме помилування
Президента - адвокат
Активіст Сергій Стерненко не проситиме
Президента Володимира Зеленського про
помилування.

«Слуги народу» 1 березня зберуться на
засідання: про що говоритимуть
Парламентська фракція «Слуга народу» на
засіданні 1 березня планує розглянути
законопроєкт №3711-д про внесення змін до
Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» та деяких законів України щодо
відновлення роботи Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
Спецслужби РФ вербують на Донбасі та
Криму у приватні військові компанії
Спецслужби Росії вербують мешканців
окупованих територій до приватних військових
компаній. Після підготовки в РФ бійці беруть
участь у бойових діях у багатьох країнах світу.

У Херсоні «стратили» опудало Путіна,
набите агітками Шарія
У Херсоні, де відбуваються заходи до Дня
спротиву окупації Автономної Республіки
Крим, на площі Свободи встановили опудало з
агітацією від Шарія і портретом Путіна, та
повісили манекен з наклеєним на ньому
обличчям Путіна.

ЕКОНОМІКА

ПриватБанк подає апеляцію на ухвалу суду
про заборону обирати голову правління
ПриватБанк подає апеляцію на ухвалу
Господарського суду м. Києва стосовно
заборони обирати голову правління банку.

Кабмін змінив керівника Центренерго
Кабінет Міністрів погодив призначення
виконуючим обов'язки генерального директора
ПАТ «Центренерго» Юрія Власенка,
увільнивши від виконання обов'язків
Олександра Корчинського.

Дубілет-старший і Яценко вийшли із
засновників Monobank
Колишній голова правління ПриватБанку
Олександр Дубілет та його колишній перший
заступник Володимир Яценко позбулися
часток у ТОВ "Фінтех Бенд" (розвиває
картковий бренд Monobank).

Укртрансгаз через суд намагається стягнути
з боржників понад 45 мільярдів
АТ «Укртрансгаз» подав до суду 68 позовів, у
рамках яких вимагає стягнути 45,4 млрд грн за
негативні небаланси у 2016-2019 роках.

Нацкомісія оштрафувала «Лубнигаз» через
неправомірне припинення розподілу газу
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) наклала
штрафні санкції на АТ «Лубнигаз» за
неправомірне визначення річної замовленої
потужності та припинення розподілу
природного газу споживачам.
Легалізація ринку бурштину на Рівненщині
дала бюджету 34 мільйони
Державний бюджет поповнився на 34 млн грн з
початку проведення бурштинових аукціонів у
Рівненській області з літа минулого року.

Київ та ЄБРР підписали кредитний договір
на закупівлю 50 нових вагонів метро
Європейський банк реконструкції та розвитку і
КП «Київський метрополітен» підписали
кредитний договір у розмірі 50 млн євро на
закупівлю 50 нових вагонів метро.

Одеський авіазавод випускатиме
вертольоти за ліцензією США
На Одеському авіазаводі, що входить до
складу Укроборонпрому, цьогоріч планується
запуск ліцензованого виробництва вертольотів
класу Bell UH-1 Iroquois.

У НАЗК назвали ризики від безоплатної
приватизацїї земель
Положення Земельного кодексу про
безоплатну приватизацію земель державної та
комунальної власності дає можливість
реалізувати з десяток корупційних схем.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Росія утримує понад 100 політв'язнів з
Криму - Зеленський
Російська Федерація утримує наразі понад 100
політичних в'язнів з окупованого нею
Кримського півострова. Регіон активно
мілітаризується, права українців і кримських
татар постійно порушуються.

Прокуратура Криму встановила 29
причетних до переслідування Чийгоза
Прокуратура Автономної Республіки Крим
встановила 29 осіб, причетних до
переслідування і засудження заступника
голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ахтема Чийгоза.

Україна поінформувала Міжнародний
кримінальний суд про переслідування
журналістів у Криму
Прокуратура Автономної Республіки Крим і
міста Севастополя поінформувала
Міжнародний кримінальний суд про
переслідування журналістів у Криму.

Україна за рік виплатила допомогу 116
родинам політв’язнів Кремля
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій у складі міжвідомчої
комісії розглянуло понад 120 справ щодо
допомоги - 100 тис. грн - родинам, в яких
батьки є політв’язнями Кремля.

ПРАВОПОРЯДОК
СБУ відреагувала на заяву Лероса:
«шпигун» був звільнений ще 2014 року
Служба безпеки України не має відношення до
групи людей, які нібито стежили за народним
депутатом України Гео Леросом.

СБУ почала розслідування теракту в Хуторі
Вільному
Слідчі Служби безпеки України розпочали
досудове розслідування за фактом загибелі
мешканця Луганщини через дистанційне
мінування населеного пункту учасниками
незаконних збройних формувань.

Телеканал «112 Україна» оскаржує санкції у
Верховному Суді
Верховний Суд зареєстрував ще один позов на
оскарження указу Президента, яким було
запроваджено санкції відносно телеканалів
«112 Україна», NewsOne і ZIK.

Схема на 130 мільйонів: НАБУ передає до
суду «земельну» справу одеських
чиновників
Національне антикорупційне бюро України
завершило розслідування справи про
заволодіння 131 млн грн групою посадовців
Одеської міськради та

ЕКСКЛЮЗИВ
Український Крим: рецепти деокупації
Як продовжити опір і прискорити повернення
півострова

«Відродження» медіапулу Медведчука:
наскільки небезпечно і як протидіяти?
АН АЛ ІТ И К А

Власне, секретів тут майже немає. Важливо
лише пам’ятати: це може робитися задля
приводу для галасу про «придушення свободи
слова»

СУСПІЛЬСТВО
В Україні з’явився бренд комбінезонів із
зображеннями картин українських митців
Ф ОТ О

Тренд на арт-колаборації впевнено набирає
обертів в сучасному світі. На початку 2021
року Dior оприлюднив перші світлини
рекламної кампанії весняної колекції, а в
Україні з’явився бренд комбінезонів із
зображенням картин українських митців
OVERALL.

З України запускають прямі рейси до
Каппадокії
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з
25 березня запустить прямі рейси до міста
Невшехір для тих, хто бажає потрапити до
турецької Каппадокії.

На Буковині створили колекцію одягу з
рядками творів Лесі Українки
Студенти Чернівецького фахового коледжу
технологій та дизайну створили колекцію
одягу під назвою «Жити хочу», присвячену
150-річчю від дня народження Лесі Українки.

Українці в Індії зняли «Лісову пісню» Лесі
Українки мовою гінді
Активісти української громади Індії зняли
короткий відеофільм за мотивами твору Лесі
Українки «Лісова пісня» мовою гінді та
представили його до відзначення у світі 150річного ювілею з дня народження поетеси.

Якщо паспорт прострочений чи недійсний:
юристка пояснила, як перетинати КПВВ
За паспортом, в який громадянин не встиг
вклеїти фотокартку по досягненню віку, можна
виїхати з ОРДЛО через контрольні пункти
в'їзду-виїзду (КПВВ), але по прибуттю на
підконтрольну Україні територію документ
необхідно оформити.

У травні український лоукостер запускає
рейс із Запоріжжя до Грузії
Український бюджетний авіаперевізник SkyUp
анонсував запуск рейсів із Запоріжжя до Грузії.

Шевченківська премія визначилася з
претендентами
Комітет із Національної премії України імені
Тараса Шевченка визначився з кандидатурами
на премію 2021 року.

У Дніпрі стартувала акція з обміну
пластикових пляшок на безкоштовну каву
В одній із кав'ярень Дніпра розпочалася акція з
обміну пластикових пляшок на безкоштовну
каву. За словами організаторів, вторговані
кошти після утилізації пластику, направлять до
благодійного фонду, який опікується
тваринами в притулках.
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