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ТОП 

 

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про 

санкції проти 10 зрадників України УКАЗ  

Президент України Володимир Зеленський 

підписав указ, яким затвердив запроваджені 

РНБО санкції проти колишніх чиновників і 

військовослужбовців, які зрадили Україну. 

 

 

Пентагон виділив пакет допомоги Україні 

на $125 мільйонів 

Оборонне відомство США оголосило про 
виділення Україні нового пакету допомоги, у 

тому числі, у вигляді летальних систем 

оборонних озброєнь з метою посилення 

можливостей ЗСУ оборонятися від російської 

агресії.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199736-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-proti-10-zradnikiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199736-zelenskij-vviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-sankcii-proti-10-zradnikiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200093-pentagon-vidiliv-paket-dopomogi-ukraini-na-125-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3200093-pentagon-vidiliv-paket-dopomogi-ukraini-na-125-miljoniv.html


 

НАЗК зупинило державне фінансування 

партії «Слуга народу» 

Національне агентство з питань запобігання 
корупції зупинило державне фінансування 

партії «Слуга народу». 

 

 

СБУ взялася за допис Рабіновича 

у Фейсбуці, де на мапі України немає Криму 

В СБУ вивчають публікацію у соцмережі, де 

народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович 
демонструє «поділ» України за мовною 

ознакою. На оприлюдненій депутатом мапі 

України відсутній Крим.

 

Телеканал «Дом» розширив мовлення в 

Криму та на Донбасі КАРТ А  

Державний телеканал "Дом" відсьогодні, 1 

березня, значно розширив своє мовлення як в 

Криму, так і на Донбасі.

 

На Донбасі дев’ятеро військових 

підірвалися на вибухівці 

У районі Водяного на Донбасі постраждали 
дев’ять українських військових: їхній 

автомобіль підірвався на невідомому 

вибуховому пристрої.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199856-nazk-zupinilo-derzavne-finansuvanna-partii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199856-nazk-zupinilo-derzavne-finansuvanna-partii-sluga-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199725-sbu-vzalasa-za-dopis-rabinovica-ufejsbuci-de-na-mapi-ukraini-nemae-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199725-sbu-vzalasa-za-dopis-rabinovica-ufejsbuci-de-na-mapi-ukraini-nemae-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199939-telekanal-dim-rozsiriv-movlenna-v-krimu-ta-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199939-telekanal-dim-rozsiriv-movlenna-v-krimu-ta-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200032-na-donbasi-devatero-vijskovih-pidirvalisa-na-vibuhivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200032-na-donbasi-devatero-vijskovih-pidirvalisa-na-vibuhivci.html


 

Як записатися на вакцинацію від COVID-19 
ІНФОГРАФІКА 

З 1 березня 2021 року є можливість записатися 

до списку очікування через портал "Дія", через 

мобільний застосунок "Дія" або через 

національний контакт-центр МОЗ

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія хоче легітимізувати своїх 

«миротворців» на Донбасі, Україна 

надіслала ноту ОБСЄ 

Росія спробує легітимізувати питання 

залучення своїх миротворців для врегулювання 
ситуації на сході України, заявляє керівник 

української сторони Спільного центру 

контролю і координації питань припинення 

вогню і стабілізації лінії розмежування …

 

 

Україна веде війну на два фронти - 

німецький дипломат 

У Берліні розуміють кроки влади щодо 
закриття трьох українських телеканалів і 

запровадження санкцій проти Віктора 

Медведчука. 

 

Російські медіа активно поширювали фейки 

про «водну блокаду» Криму - ІМІ 

У лютому матеріали російських медіа про 

Крим були присвячені колапсу з Кримським 
мостом, проблемам з водою і антиукраїнській 

пропаганді.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199991-ak-zapisatisa-na-vakcinaciu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199991-ak-zapisatisa-na-vakcinaciu-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199522-rosia-hoce-legitimizuvati-svoih-mirotvorciv-na-donbasi-ukraina-nadislala-notu-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199522-rosia-hoce-legitimizuvati-svoih-mirotvorciv-na-donbasi-ukraina-nadislala-notu-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199522-rosia-hoce-legitimizuvati-svoih-mirotvorciv-na-donbasi-ukraina-nadislala-notu-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199522-rosia-hoce-legitimizuvati-svoih-mirotvorciv-na-donbasi-ukraina-nadislala-notu-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199982-nimeckij-diplomat-nazvav-telekanali-medvedcuka-instrumentami-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199982-nimeckij-diplomat-nazvav-telekanali-medvedcuka-instrumentami-rosijskoi-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3199586-rosijski-media-aktivno-posiruvali-fejki-pro-vodnu-blokadu-krimu-imi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3199586-rosijski-media-aktivno-posiruvali-fejki-pro-vodnu-blokadu-krimu-imi.html


 

Польща зацікавлена у сильній Україні – 

канцелярія президента РП 

Польща зацікавлена у сильній та 
демократичній Україні, Білорусі, країнах 

південного Кавказу. 

 

У СКУ привітали створення українським 

урядом Кримської платформи 

Світовий Конґрес Українців вітає рішення 

української влади щодо створення Кримської 
платформи та продовжуватиме залучати 

українців по всьому світу до підняття 

кримського питання серед міжнародної 

аудиторії.

 

 

Донбас: окупанти три дні не пропускали 

гумдопомогу від ООН 

Завдяки Українській делегації в ТКГ 1 березня 

розпочався перетин КПВВ колоною з 

гуманітарною допомогою від ООН, яку 

окупанти не пропускали три дні.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Степанов публічно зробив щеплення від 

коронавірусу 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

вакцинувався від COVID-19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199884-polsa-zacikavlena-u-silnij-ukraini-kancelaria-prezidenta-rp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199884-polsa-zacikavlena-u-silnij-ukraini-kancelaria-prezidenta-rp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3199565-u-sku-privitali-stvorenna-ukrainskim-uradom-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3199565-u-sku-privitali-stvorenna-ukrainskim-uradom-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199897-donbas-okupanti-tri-dni-ne-propuskali-gumdopomogu-vid-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199897-donbas-okupanti-tri-dni-ne-propuskali-gumdopomogu-vid-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199743-stepanov-publicno-zrobiv-seplenna-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199743-stepanov-publicno-zrobiv-seplenna-vid-koronavirusu.html


 

У Києві за добу – 156 випадків коронавірусу, 

п’ятеро хворих померли 

У Києві на коронавірусну хворобу захворіли за 

минулу добу 156 людей. Померли 5 людей. 

 

Житомирщина - у «червоній» зоні з 3 

березня 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

вирішила запровадити червоний рівень 
епідемічної небезпеки у Житомирській області 

з 3 березня. 

 

Дефібрилятори з'явилися уже на 19 станціях 

столичного метро 

У Київському метрополітені завершили роботи 
із розміщення дефібриляторів у місцях, 

погоджених з авторами проєкту Громадського 

бюджету «РеаніМетро».

 

 

«Червона» зона: влада Чернівців проситиме 

дозволити роботу промислових ринків 

Чернівецька міська рада відправить до Києва 

лист, в якому проситиме уряд розглянути 
можливість роботи промислових ринків у 

регіоні із червоною зоною карантину.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3199558-u-kievi-za-dobu-156-vipadkiv-koronavirusu-patero-hvorih-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3199558-u-kievi-za-dobu-156-vipadkiv-koronavirusu-patero-hvorih-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199678-zitomirsina-u-cervonij-zoni-z-3-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199678-zitomirsina-u-cervonij-zoni-z-3-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3199614-defibrilatori-zavilisa-uze-na-19-stanciah-stolicnogo-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3199614-defibrilatori-zavilisa-uze-na-19-stanciah-stolicnogo-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199878-cervona-zona-vlada-cernivciv-prositime-dozvoliti-robotu-promislovih-rinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199878-cervona-zona-vlada-cernivciv-prositime-dozvoliti-robotu-promislovih-rinkiv.html


 

«Зайві» дози COVID-вакцини 

пропонуватимуть людям, яких мали 

щепити пізніше - Степанов 

У разі, якщо під час вакцинації від COVID-19 

медпрацівників будуть залишатися 

невикористані дози, щеплення робитимуть 

людям, які мають його отримати на інших 

етапах.

 

 

В українській армії за добу - 23 випадки 

коронавірусу 

Станом на 1 березня у Збройних силах на 

COVID-19 хворіє 831 особа.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив голову Херсонської 

ОДА 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив головою Херсонської 

облдержадміністрації Сергія Козиря. 

 

 

Аваков розмовляв із Зеленським у день 

вироку Стерненку 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков мав 

розмову із Президентом Володимиром 

Зеленським у день, коли активісту Сергію 

Стерненку оголосили вирок у 7 років 3 місяці 

позбавлення волі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199801-zajvi-dozi-covidvakcini-proponuvatimut-ludam-akih-mali-sepiti-piznise-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199801-zajvi-dozi-covidvakcini-proponuvatimut-ludam-akih-mali-sepiti-piznise-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199801-zajvi-dozi-covidvakcini-proponuvatimut-ludam-akih-mali-sepiti-piznise-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199801-zajvi-dozi-covidvakcini-proponuvatimut-ludam-akih-mali-sepiti-piznise-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199600-v-ukrainskij-armii-za-dobu-23-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199600-v-ukrainskij-armii-za-dobu-23-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200076-zelenskij-priznaciv-golovu-hersonskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200076-zelenskij-priznaciv-golovu-hersonskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200072-avakov-rozmovlav-iz-zelenskim-u-den-viroku-sternenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200072-avakov-rozmovlav-iz-zelenskim-u-den-viroku-sternenku.html


 

Зеленський анонсував «суд у смартфоні» 

Президент Володимир Зеленський вважає, що з 

метою забезпечення прозорості суду 
бюрократичні процедури мають перейти в 

онлайн-режим, та анонсував так званий «суд у 

смартфоні». 

 

Зеленський підписав закон про збільшення 

штрафів за порушення пожежної безпеки 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про посилення відповідальності за 
порушення законодавства у сфері пожежної 

безпеки. 

 

Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Юлію 

Кузьменко та ще чотирьох кандидатів 

ЦВК зареєструвала Юлію Кузьменко від партії 

«Європейська солідарність» та ще чотирьох 
кандидатів у народні депутати на проміжних 

виборах до Верховної Ради в одномандатних 

виборчих округах № 50 (Донецька область) та 

№ 87 (Івано-Франківська область).

 

У Раді завтра запрацює сенсорна кнопка - 

Разумков 

У Верховній Раді з вівторка, 2 березня, буде 

введено в дію сенсорну кнопку для 

голосування, що унеможливить неперсональне 

голосування.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199503-zelenskij-anonsuvav-sud-u-smartfoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199503-zelenskij-anonsuvav-sud-u-smartfoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199818-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zbilsenna-strafiv-za-porusenna-pozeznoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199818-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zbilsenna-strafiv-za-porusenna-pozeznoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200010-dovibori-v-radu-cvk-zareestruvala-uliu-kuzmenko-ta-se-cotiroh-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200010-dovibori-v-radu-cvk-zareestruvala-uliu-kuzmenko-ta-se-cotiroh-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199593-u-radi-zavtra-zapracue-sensorna-knopka-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199593-u-radi-zavtra-zapracue-sensorna-knopka-razumkov.html


 

Відновлення конкурсів на держслужбу: 

Немчінов назвав позитивні момент 

Закон про внесення змін до законодавства з 
питань державної служби після набуття 

чинності дозволить не тільки відновити 

конкурси на посади

 

 

Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині - 

ЗМІ 

На Львівщині поблизу міста Стрий сталася 

ДТП. За інформацією ЗМІ, її учасником був 
народний депутат України Олександр 

Дубінський.

 

 

Пішов з життя ексміністр закордонних 

справ Зленко 

Пішов з життя колишній міністр закордонних 

справ України Анатолій Зленко.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна розраховує на фінанси Світового 

банку для розбудови транспортного 

сполучення між регіонами 

Україна розглядає можливість залучення 
фінансування Світового банку для розбудови 

транспортного сполучення між регіонами 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199611-vidnovlenna-konkursiv-na-derzsluzbu-nemcinov-nazvav-pozitivni-momenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199611-vidnovlenna-konkursiv-na-derzsluzbu-nemcinov-nazvav-pozitivni-momenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199633-na-lvivsini-stalasa-dtp-za-ucasti-deputata-dubinskogo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199633-na-lvivsini-stalasa-dtp-za-ucasti-deputata-dubinskogo-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199640-eliseev-pisov-z-zitta-eksministr-zakordonnih-sprav-zlenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199640-eliseev-pisov-z-zitta-eksministr-zakordonnih-sprav-zlenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199949-ukraina-rozrahovue-na-finansi-svitovogo-banku-dla-rozbudovi-transportnogo-spolucenna-miz-regionami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199949-ukraina-rozrahovue-na-finansi-svitovogo-banku-dla-rozbudovi-transportnogo-spolucenna-miz-regionami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199949-ukraina-rozrahovue-na-finansi-svitovogo-banku-dla-rozbudovi-transportnogo-spolucenna-miz-regionami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199949-ukraina-rozrahovue-na-finansi-svitovogo-banku-dla-rozbudovi-transportnogo-spolucenna-miz-regionami.html


 

Рівень «B», прогноз стабільний: Марченко 

прокоментував рейтинг від Fitch 

Підтвердження міжнародним агентством Fitch 
рейтингу України на рівні В зі стабільним 

прогнозом відображає ту макроекономічну 

стабільність, яку країні вдалось втримати 

протягом кризи. 

 

 

Торгівля агропродукцією між Україною та 

ЄС торік перевищила $10 мільярдів - 

експерти 

Торгівля сільськогосподарською продукцією 
між Україною та Європейським Союзом у 2020 

році сягнула 10,2 млрд дол.  

 

Офіс великих платників податків ДФС 

забезпечив надходження до бюджету ₴90 

мільйонів 

Офіс великих платників податків Державної 

фіскальної служби забезпечив надходження до 

державного бюджету 90 млн грн.

 

 

Україна опустилася на 12 місце у світовому 

рейтингу виробництва сталі 

У січні 2020 року Україна виплавила 1,84 млн 

тонн сталі та опустилася з одинадцятого на 
дванадцяте місце у світовому рейтингу 

виробників цієї продукції.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199923-riven-b-prognoz-stabilnij-marcenko-prokomentuvav-rejting-vid-fitch.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199923-riven-b-prognoz-stabilnij-marcenko-prokomentuvav-rejting-vid-fitch.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199919-torgivla-agroprodukcieu-miz-ukrainou-ta-es-torik-perevisila-10-milardiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199919-torgivla-agroprodukcieu-miz-ukrainou-ta-es-torik-perevisila-10-milardiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199919-torgivla-agroprodukcieu-miz-ukrainou-ta-es-torik-perevisila-10-milardiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199919-torgivla-agroprodukcieu-miz-ukrainou-ta-es-torik-perevisila-10-milardiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199971-ofis-velikih-platnikiv-podatkiv-dfs-zabezpeciv-nadhodzenna-do-budzetu-90-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199971-ofis-velikih-platnikiv-podatkiv-dfs-zabezpeciv-nadhodzenna-do-budzetu-90-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199971-ofis-velikih-platnikiv-podatkiv-dfs-zabezpeciv-nadhodzenna-do-budzetu-90-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199971-ofis-velikih-platnikiv-podatkiv-dfs-zabezpeciv-nadhodzenna-do-budzetu-90-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199779-ukraina-opustilasa-na-12-misce-u-svitovomu-rejtingu-virobnictva-stali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199779-ukraina-opustilasa-na-12-misce-u-svitovomu-rejtingu-virobnictva-stali.html


 

Середня зарплата за рік зросла на 15% - 

Держстат 

Середня номінальна зарплата українців за 
січень 2021 року була на 15,0% більшою за ту, 

яку вони отримали за січень 2020 року, і 

становила 12 337 грн.

 

 

«Farewell, УАЗ»: Міноборони оновить парк 

морально застарілої автотехніки ЗСУ 

Міністерство оборони України планує 

кардинально оновити парк автомобільної 
техніки багатоцільового призначення для 

підрозділів Збройних сил України.

 

 

Громаді Києва повернули земельну ділянку 

музею у Пирогові вартістю понад 800 

мільйонів 

Офісом Генерального прокурора скасовано 
незаконну реєстрацію за комерційним 

товариством права користування земельними 

ділянками площею 43,4 га вартістю понад 800 

млн грн у Голосіївському районі міста Києва.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Шарія: СБУ скерувала до 

прокуратури запити щодо слідчих дій за 

кордоном 

Служба безпеки України скерувала до 

Київської міської прокуратури запити про 

міжнародну правову допомогу та необхідні 

матеріали для проведення слідчих дій на 
території інших країн у кримінальному 

провадженні щодо блогера Анатолія Шарія. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199890-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-15-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3199890-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-15-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199684-farewell-uaz-minoboroni-onovit-park-moralno-zastariloi-avtotehniki-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3199684-farewell-uaz-minoboroni-onovit-park-moralno-zastariloi-avtotehniki-zsu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199833-sprava-saria-sbu-skeruvala-do-prokuraturi-zapiti-sodo-slidcih-dij-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199833-sprava-saria-sbu-skeruvala-do-prokuraturi-zapiti-sodo-slidcih-dij-za-kordonom.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199833-sprava-saria-sbu-skeruvala-do-prokuraturi-zapiti-sodo-slidcih-dij-za-kordonom.html


 

Лінгвістичний університет не має 

відношення до «мовної» карти, яку запостив 

Рабінович ЕКСКЛЮ ЗИВ  

ївський національний лінгвістичний 

університет заперечив причетність до 

створення мапи з «поділом» України за 

мовною ознакою, яку оприлюднив депутат від 
«Опозиційної платформи – За життя» Вадим 

Рабінович.

 

 

Окупація Криму і Донбасу: СБУ відкрила 

майже 23 тисячі справ за злочини проти 

України 

Слідчі СБУ відкрили понад 22,7 тисячі 

кримінальних проваджень за фактами 

вчинення злочинів проти основ національної 
безпеки і оборони України, посягання на її 

територіальну цілісність і недоторканність, а  

 

 

СБУ заблокувала потужну ботоферму, що 

працювала на Росію 

Служба безпеки України заблокувала роботу 

ботоферми потужністю понад 18 тисяч 
акаунтів, яка працювала на замовлення 

кураторів з країни-агресора і деяких 

українських політичних сил.

 

 

У Запоріжжі побили депутата облради 

У Запоріжжі сьогодні зранку невідомі напали 
та побили депутата обласної ради від партії 

Володимира Буряка "Єднання" Дмитра 

Майстро. Інцидент стався біля його офісу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199814-lingvisticnij-universitet-vidhrestivsa-vid-movnoi-karti-bez-krimu-aku-zapostiv-rabinovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199814-lingvisticnij-universitet-vidhrestivsa-vid-movnoi-karti-bez-krimu-aku-zapostiv-rabinovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199814-lingvisticnij-universitet-vidhrestivsa-vid-movnoi-karti-bez-krimu-aku-zapostiv-rabinovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199814-lingvisticnij-universitet-vidhrestivsa-vid-movnoi-karti-bez-krimu-aku-zapostiv-rabinovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199535-okupacia-krimu-i-donbasu-sbu-vidkrila-majze-23-tisaci-sprav-za-zlocini-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199535-okupacia-krimu-i-donbasu-sbu-vidkrila-majze-23-tisaci-sprav-za-zlocini-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199535-okupacia-krimu-i-donbasu-sbu-vidkrila-majze-23-tisaci-sprav-za-zlocini-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3199535-okupacia-krimu-i-donbasu-sbu-vidkrila-majze-23-tisaci-sprav-za-zlocini-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199627-sbu-zablokuvala-potuznu-botofermu-so-pracuvala-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199627-sbu-zablokuvala-potuznu-botofermu-so-pracuvala-na-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199569-u-zaporizzi-pobili-deputata-oblradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199569-u-zaporizzi-pobili-deputata-oblradi.html


 

На Донбасі оголосили заочну підозру двом 

тюремникам «Ізоляції», які катували 

полонених 

Поліція Донецької області оголосила заочну 

підозру представникам терористичної 

організації «МГБ ДНР» - 

«оперуповноваженому» і двом конвоїрам 

в’язниці «Ізоляція».

 

 

Українських дипломатів затримали з 

контрабандою сигарет й 16 кілограмами 

золота - СБУ 

Викриті контррозвідниками СБУ українські 

дипломати перевозили контрабандою через 

державний кордон України велику суму 
валюти, майже 16 кг золота та тютюнових 

виробів на 1,5 млн грн. 

 

На Миколаївщині вибухнув котел на 

території школи - під завалами людина 

На Миколаївщині стався вибух котла на 

території школи - під залізобетонною плитою 

опинилась людина.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Кіберспорт: топ-5 ігор ОГЛЯД  

Від популярного в усьому світі Counter-Strike: 

Global Offensive до новомодного FORTNITE. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199954-na-donbasi-ogolosili-zaocnu-pidozru-dvom-turemnikam-izolacii-aki-katuvali-polonenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199954-na-donbasi-ogolosili-zaocnu-pidozru-dvom-turemnikam-izolacii-aki-katuvali-polonenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199954-na-donbasi-ogolosili-zaocnu-pidozru-dvom-turemnikam-izolacii-aki-katuvali-polonenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199954-na-donbasi-ogolosili-zaocnu-pidozru-dvom-turemnikam-izolacii-aki-katuvali-polonenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199789-ukrainskih-diplomativ-zatrimali-iz-kontrabandnimi-sigaretami-j-16-kilogramami-zolota-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199789-ukrainskih-diplomativ-zatrimali-iz-kontrabandnimi-sigaretami-j-16-kilogramami-zolota-sbu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3199789-ukrainskih-diplomativ-zatrimali-iz-kontrabandnimi-sigaretami-j-16-kilogramami-zolota-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199479-na-mikolaivsini-stavsa-vibuh-kotla-na-teritorii-skoli-e-postrazdalij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199479-na-mikolaivsini-stavsa-vibuh-kotla-na-teritorii-skoli-e-postrazdalij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3199859-kibersport-top5-igor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3199859-kibersport-top5-igor.html


 

Кіноберезень: Кочівний пролетаріат, 

патрульний мимоволі, міцний горішок-

випускник 

У кінотеатрах глядачеві доведеться вибирати 

між комедією, горрором і соціальною драмою

 

Хірургічна маска і рукавички: випадкова 

поява звичних речей 

Рівно 124 роки тому, 1 березня 1897 року 
польський хірург Ян Мікуліч-Радецький, 

уродженець Чернівців, зробив першу 

хірургічну операцію в рукавичках і масці 

 

Леся Українка: кожен святкує її ювілей, як 

свій РЕПОРТ АЖ  

Подорож "Українським домом" по життю 

української письменниці

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Балаяна нагородили орденом, а Птушкіну 

дали заслуженого журналіста 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики відбулося вручення державних 
нагород від Президента України за особистий 

внесок у культурно-мистецький розвиток 

України, згідно з Указом №335/2020.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3199756-kinoberezen-kocuucij-proletariat-patrulnij-mimovoli-micnij-gorisokvipusknik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3199756-kinoberezen-kocuucij-proletariat-patrulnij-mimovoli-micnij-gorisokvipusknik.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3199756-kinoberezen-kocuucij-proletariat-patrulnij-mimovoli-micnij-gorisokvipusknik.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200008-balaana-nagorodili-ordenom-a-ptuskinu-dali-zasluzenogo-zurnalista.html


 

В Україні вироблятимуть препарат від 

діабету, який не має аналогів у світі 

Розроблений в Інституті проблем ендокринної 
патології імені В.Данилевського НАМН 

України (Харків) антидіабетичний препарат 

фенсукцинал, який не має аналогів у світі, 

прийнятий до промислового виробництва. 

 

Скітур: лижна мандрівка засніженими 

Карпатами 

В Українських Карпатах туристи все частіше 

обирають комбіноване дозвілля – поєднують 
зимові мандри й гірськолижний відпочинок у 

скітурах. 

 

Міносвіти хоче змістити дату ЗНО з 

математики - освітній омбудсмен 

Міністерство освіти та науки хоче змістити 

дату ЗНО з математики з 28 на 27 травня.

 

 

Кіпр із 1 березня відніс Україну до «сірої» 

зони 

Кіпр не відкрив кордони для українців з 1 

березня попри те, що такі плани анонсувалися 

в січні. Україну віднесли до "сірої" зони. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3199794-v-ukraini-viroblatimut-preparat-vid-diabetu-akij-ne-mae-analogiv-u-sviti.html
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Як насушити смачного варення ЯКІСНЕ 

ЖИТТЯ 

Щоб вийшло справжнє сухе варення, потрібен 
тиждень праці, шкірки цитрусових та 

старовинний київський рецепт

 

 

Курці електронних сигарет залежніші від 

нікотину - онколог 

Українці, які перейшли зі звичайних сигарет на 

електронні, починають курити значно частіше 
та стають більш залежними від нікотину. У 

результаті наражають себе на небезпеку, адже 

збільшується ризик виникнення раку легень. 

 

Українці у Празі відкриють ресторан для 

промоції борщу 

Українське подружжя у Празі збирається 

відкрити ресторан «Борщарня», де 
готуватимуть справжній червоний борщ і 

розказуватимуть відвідувачам, що це 

українська страва. 
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