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ТОП 

 

Байден готовий підштовхувати Україну до 

реформ, навіть у жорсткій формі – Пайфер 

На тлі занепокоєнь щодо уповільнення реформ 

в Україні, адміністрація Джо Байдена готова 

підштовхувати Київ до змін, інколи навіть у 

жорсткій формі з добрими намірами. 

 

Росія є частиною конфлікту на Донбасі, а не 

посередником – президент Євроради 

Європейський Союз зберігатиме санкції проти 

Росії до повного виконання нею Мінських 

домовленостей, оскільки РФ є частиною 

конфлікту на Донбасі, а не посередником.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200844-bajden-gotovij-pidstovhuvati-ukrainu-do-reform-navit-u-zorstkij-formi-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200844-bajden-gotovij-pidstovhuvati-ukrainu-do-reform-navit-u-zorstkij-formi-pajfer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200649-rosia-e-castinou-konfliktu-na-donbasi-a-ne-poserednikom-prezident-evroradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200649-rosia-e-castinou-konfliktu-na-donbasi-a-ne-poserednikom-prezident-evroradi.html


 

Зеленському зробили щеплення вакциною 

Covishield 

Президент Володимир Зеленський отримав 

щеплення від COVID-19. 

  

 

Суд дозволив затримати Шарія 

Суд дозволив правоохоронцям затримати 

підозрюваного у державній зраді блогера 

Анатолія Шарія.

 

Голова НАЗК направив до суду протоколи 

на Тупицького 

Голова Національного агентства з питань 

запобігання корупції (НАЗК) Олександр 

Новіков направив до суду 2 протоколи про 

адміністративне порушення щодо колишнього 

голови Конституційного суду України 

Олександра Тупицького.

 

 

“Кредитні завдання” від МВФ: чому, попри 

прогрес, їх побільшало АНАЛІТИКА  

Від України чекають нових зобов’язань у 

сферах, що, здавалося б, давно перестали бути 

нашими “вузькими місцями”. Як-от, 

банківський нагляд

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200457-zelenskomu-zrobili-seplenna-vakcinou-covishield.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200457-zelenskomu-zrobili-seplenna-vakcinou-covishield.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200491-sud-dozvoliv-zatrimati-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200491-sud-dozvoliv-zatrimati-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200710-golova-nazk-napraviv-do-sudu-protokoli-na-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200710-golova-nazk-napraviv-do-sudu-protokoli-na-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200703-kreditni-zavdanna-vid-mvf-comu-popri-progres-ih-pobilsalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200703-kreditni-zavdanna-vid-mvf-comu-popri-progres-ih-pobilsalo.html


 

Разумков прокоментував запуск у Раді 

сенсорної кнопки ФОТО 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

заявив, що кнопкодавство тепер обмежене як 

законом, так і технічними засобами, тому для 

цього явища не залишилося жодних шансів у 

стінах парламенту.

  

 

На Донбасі у неділю загинув 19-річний 

військовий з Полтавщини ФОТО 

Через необережне поводження зі зброєю 28 

лютого у зоні проведення ООС загинув 19-

річний військовослужбовець із Полтавщини 

Андрій Мірча.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У групі ТКГ нав'язували план ОРДЛО у 

порушення «Мінська» - Гармаш 

На засіданні робочої групи з політичних 

питань у ТКГ 2 березня нав'язувалося 

обговорення плану ОРДЛО у порушення 

Мінських угод.

 

Ініціативи Кравчука про автобуси на КПВВ 

не лишають Росії аргументів щодо 

блокування - ТКГ 

Російська сторона знову заблокувала питання 

відкриття роботи КПВВ на лінії розмежування 

зі свого боку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200404-razumkov-prokomentuvav-zapusk-u-radi-sensornoi-knopki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200404-razumkov-prokomentuvav-zapusk-u-radi-sensornoi-knopki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200601-na-donbasi-u-nedilu-zaginuv-19ricnij-vijskovij-z-poltavsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200601-na-donbasi-u-nedilu-zaginuv-19ricnij-vijskovij-z-poltavsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200587-u-grupi-tkg-navazuvali-plan-ordlo-u-porusenna-minska-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200587-u-grupi-tkg-navazuvali-plan-ordlo-u-porusenna-minska-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200838-iniciativi-kravcuka-pro-avtobusi-na-kpvv-ne-lisaut-rosii-argumentiv-sodo-blokuvanna-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200838-iniciativi-kravcuka-pro-avtobusi-na-kpvv-ne-lisaut-rosii-argumentiv-sodo-blokuvanna-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200838-iniciativi-kravcuka-pro-avtobusi-na-kpvv-ne-lisaut-rosii-argumentiv-sodo-blokuvanna-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200838-iniciativi-kravcuka-pro-avtobusi-na-kpvv-ne-lisaut-rosii-argumentiv-sodo-blokuvanna-tkg.html


 

Посольство України у Британії потролило 

РФ за знімок з «російським» Кримом 

Посольство України у Великій Британії 

відреагувало на публікацію в акаунті 

посольства Росії у Британії в Твіттері із 

зображенням Фортеці Єні-Кале в окупованому 

Криму, в якій вона вказується як «російська».

 

 

Україна вдячна США за безпекову допомогу 

і летальну зброю – Міноборони ЗАЯВА 

Міністерство оборони України високо цінує 

рішення Сполучених Штатів Америки щодо 

виділення безпекової допомоги Україні, яка 

включає надання ЗСУ летальної зброї для 

ефективнішого протистояння гібридній агресії 

з боку Російської Федерації. 

 

Зеленський почав «хрестовий похід» проти 

олігархів – FT 

Президент України Володимир Зеленський 

розпочав активну боротьбу з найпотужнішими 

олігархами в країні.

 

 

Кілька десятків ОТГ готові підписати 

меморандум про місцеву Кримську 

платформу - Джапарова 

Уже кілька десятків ОТГ готові формувати і 

підписувати меморандум про запуск 

локального місцевого виміру Кримської 

платформи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200488-posolstvo-ukraini-u-britanii-potrolilo-rf-za-znimok-z-rosijskim-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200488-posolstvo-ukraini-u-britanii-potrolilo-rf-za-znimok-z-rosijskim-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200735-ukraina-vdacna-ssa-za-bezpekovu-dopomogu-i-letalnu-zbrou-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200735-ukraina-vdacna-ssa-za-bezpekovu-dopomogu-i-letalnu-zbrou-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200309-zelenskij-pocav-hrestovij-pohid-proti-oligarhiv-ft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200309-zelenskij-pocav-hrestovij-pohid-proti-oligarhiv-ft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200842-kilka-desatkiv-otg-gotovi-pidpisati-memorandum-pro-miscevu-krimsku-platformu-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200842-kilka-desatkiv-otg-gotovi-pidpisati-memorandum-pro-miscevu-krimsku-platformu-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200842-kilka-desatkiv-otg-gotovi-pidpisati-memorandum-pro-miscevu-krimsku-platformu-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200842-kilka-desatkiv-otg-gotovi-pidpisati-memorandum-pro-miscevu-krimsku-platformu-dzaparova.html


 

Зеленський і Мішель зустрілися з 

представниками гуманітарних місій на 

Донбасі 

Президент Володимир Зеленський і президент 

Європейської ради Шарль Мішель 

поспілкувалися з представниками міжнародних 

гуманітарних місій на КПВВ «Щастя» та 

подякували їм за діяльність.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Києві - 463 нові випадки коронавірусу, 10 

хворих померли ІНФОГРАФІКА 

У Києві виявили за минулу добу 463 хворих на 

коронавірус. Померли 10 хворих. 

 

COVID-показник госпіталізацій 

перевищений у шести областях – МОЗ 
СПИСОК 

У шести областях України перевищений 

показник госпіталізацій хворих з COVID-19.

 

 

Відправили зразки за кордон: Степанов 

розповів, які COVID-штами є в Україні 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

заявив, що в Україні наразі не виявлено нових, 

мутованих, штамів коронавірусу - 

британського чи південноафриканського, проте 

циркулює європейський італійський та 

іспанський штам. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200790-zelenskij-i-misel-zustrilisa-z-predstavnikami-gumanitarnih-misij-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200790-zelenskij-i-misel-zustrilisa-z-predstavnikami-gumanitarnih-misij-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200790-zelenskij-i-misel-zustrilisa-z-predstavnikami-gumanitarnih-misij-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200790-zelenskij-i-misel-zustrilisa-z-predstavnikami-gumanitarnih-misij-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3200357-u-kievi-463-novi-vipadki-koronavirusu-10-hvorih-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3200357-u-kievi-463-novi-vipadki-koronavirusu-10-hvorih-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200360-covidpokaznik-gospitalizacij-perevisenij-u-sesti-oblastah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200360-covidpokaznik-gospitalizacij-perevisenij-u-sesti-oblastah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200360-covidpokaznik-gospitalizacij-perevisenij-u-sesti-oblastah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200360-covidpokaznik-gospitalizacij-perevisenij-u-sesti-oblastah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200868-vidpravili-zrazki-za-kordon-stepanov-rozpoviv-aki-covidstami-e-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200868-vidpravili-zrazki-za-kordon-stepanov-rozpoviv-aki-covidstami-e-v-ukraini.html


 

Вакцинація через «Дію»: більш як половина 

українців у черзі - молодші за 40 років 

63% українців, які з 1 березня записалися у 

лист очікування вакцинації від коронавірусу, 

мають вік від 21 до 39 років.

 

 

На Закарпатті пік захворюваності 

прогнозують за два-три тижні 

На Закарпатті пік захворюваності на 

коронавірус настане за два-три тижні. 

 

 

Івано-Франківські COVID-лікарні 

переповнені, хворі лежать у коридорах 

Івано-Франківські лікарні, які приймають 

хворих із коронавірусом, переповнені. Люди 

лежать у коридорах.

 

 

СOVID-19: найпопулярніший в 

українському сегменті Телеграма - канал 

МОЗ 

Найпопулярнішим каналом в українському 

сегменті Телеграма про коронавірусну хворобу 

є офіційний канал МОЗ України 

«Коронавірус_інфо».

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200481-vakcinacia-cerez-diu-bils-ak-polovina-ukrainciv-u-cerzi-molodsi-za-40-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200481-vakcinacia-cerez-diu-bils-ak-polovina-ukrainciv-u-cerzi-molodsi-za-40-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200524-na-zakarpatti-pik-zahvoruvanosti-prognozuut-za-dvatri-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200524-na-zakarpatti-pik-zahvoruvanosti-prognozuut-za-dvatri-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200342-ivanofrankivski-covidlikarni-perepovneni-hvori-lezat-u-koridorah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200342-ivanofrankivski-covidlikarni-perepovneni-hvori-lezat-u-koridorah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200780-sovid19-najpopularnisij-v-ukrainskomu-segmenti-telegrama-oficijnij-kanal-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200780-sovid19-najpopularnisij-v-ukrainskomu-segmenti-telegrama-oficijnij-kanal-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200780-sovid19-najpopularnisij-v-ukrainskomu-segmenti-telegrama-oficijnij-kanal-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200780-sovid19-najpopularnisij-v-ukrainskomu-segmenti-telegrama-oficijnij-kanal-moz.html


УКРАЇНА 

 

Рада посилила покарання для «телефонних 

мінерів» 

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким 

уточнила, за що каратимуть «телефонних 

мінерів».

 

 

«Слуга народу» збирає партійний з’їзд 13 

березня 

Партія “Слуга народу” проведе з’їзд 13 

березня, на якому, серед іншого, розглянуть 

питання змін у системі управління партією.

 

 

ЦВК завершила реєстрацію на довибори в 

Раду, загалом - 34 кандидати СПИСОК 

ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на 

проміжних виборах народних депутатів в 

одномандатному виборчому окрузі № 87 

(Івано-Франківська область). 

 

Кличко заявляє, що виграв суд у телеканалу 

«1+1» 

Київський міський голова Віталій Кличко 

заявив, що виграв судовий позов до 

телерадіокомпанії «Студія 1+1». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200472-rada-posilila-pokaranna-dla-telefonnih-mineriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200472-rada-posilila-pokaranna-dla-telefonnih-mineriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200255-sluga-narodu-zbirae-partijnij-zizd-13-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200255-sluga-narodu-zbirae-partijnij-zizd-13-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200792-cvk-zaversila-reestraciu-na-dovibori-v-radu-zagalom-34-kandidati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200792-cvk-zaversila-reestraciu-na-dovibori-v-radu-zagalom-34-kandidati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3200655-klicko-zaavlae-so-vigrav-sud-u-telekanalu-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3200655-klicko-zaavlae-so-vigrav-sud-u-telekanalu-11.html


 

В ОП вважають, що офіційну реакцію 

Президента на справу Стерненка будуть 

сприймати як тиск 

Будь-яка офіційна реакція з боку Президента 

на рішення суду першої інстанції у справі 

активіста Сергія Стерненка наразі може 

розглядатися як тиск на суд апеляційної 

інстанції та сторону обвинувачення.

 

 

Парламент і ВРП мають стати 

«фронтменами» судової реформи - 

заступник Єрмака 

Верховна Рада та Вища рада правосуддя мають 

стати лідерами у проведенні судової реформи в 

Україні.

 

 

Телеканал з журналістами «пулу 

Медведчука»: у Нацраді розповіли про 

попередження СБУ 

Служба безпеки України попередила 

Національну раду з питань телебачення і 

радіомовлення про можливі загрози 

інформаційній безпеці у зв’язку з початком 

мовлення каналу «Перший незалежний».

 

 

Нацкорпус пікетує готель і завод на 

Львівщині – проти бізнесу Козака і 

Медведчука ФОТО 

На Львівщині активісти «Національного 

корпусу» 2 березня блокують готель «Наварія 

нова» та завод «Керамбут», які належать 

родині нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200338-v-op-vvazaut-so-oficijnu-reakciu-prezidenta-na-spravu-sternenka-budut-sprijmati-ak-tisk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200338-v-op-vvazaut-so-oficijnu-reakciu-prezidenta-na-spravu-sternenka-budut-sprijmati-ak-tisk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200338-v-op-vvazaut-so-oficijnu-reakciu-prezidenta-na-spravu-sternenka-budut-sprijmati-ak-tisk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200338-v-op-vvazaut-so-oficijnu-reakciu-prezidenta-na-spravu-sternenka-budut-sprijmati-ak-tisk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200429-parlament-i-vrp-maut-stati-frontmenami-sudovoi-reformi-zastupnik-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200429-parlament-i-vrp-maut-stati-frontmenami-sudovoi-reformi-zastupnik-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200429-parlament-i-vrp-maut-stati-frontmenami-sudovoi-reformi-zastupnik-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200429-parlament-i-vrp-maut-stati-frontmenami-sudovoi-reformi-zastupnik-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200408-telekanal-z-zurnalistami-pulu-medvedcuka-u-nacradi-rozpovili-pro-poperedzenna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200408-telekanal-z-zurnalistami-pulu-medvedcuka-u-nacradi-rozpovili-pro-poperedzenna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200408-telekanal-z-zurnalistami-pulu-medvedcuka-u-nacradi-rozpovili-pro-poperedzenna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200408-telekanal-z-zurnalistami-pulu-medvedcuka-u-nacradi-rozpovili-pro-poperedzenna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200414-nackorpus-piketue-gotel-i-zavod-na-lvivsini-proti-biznesu-kozaka-i-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200414-nackorpus-piketue-gotel-i-zavod-na-lvivsini-proti-biznesu-kozaka-i-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200414-nackorpus-piketue-gotel-i-zavod-na-lvivsini-proti-biznesu-kozaka-i-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200414-nackorpus-piketue-gotel-i-zavod-na-lvivsini-proti-biznesu-kozaka-i-medvedcuka.html


ЕКОНОМІКА 

 

ЄС починає нову програму економічної 

підтримки Донбасу 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 

анонсував початок цього року нової програми 

Європейського Союзу щодо підтримки 

економічного розвитку та надання державних 

послуг на Донбасі. 

 

 

МТБ Банк долучився до кредитування 

малого та середнього бізнесу за проєктами 

ЄІБ 

Міністерство фінансів, Державний експортно-

імпортний банк України та ПАТ «МТБ БАНК» 

уклали тристоронню угоду про кредитування 

малого та середнього бізнесу за проєктами 

Європейського інвестиційного банку.

 

 

Державні житлові програми: хто має право 

на пільги ІНФОГРАФІКА 

Укрінформ розповідає про існуючі житлові 

програми і як ними скористатися

 

 

Керівник Енергоатому розповів про 

причини обшуку НАБУ 

Обшуки НАБУ в Енергоатомі 10 лютого були 

пов'язані проведенням в серпні 2020 року 

аукціону з продажу електроенергії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200669-es-pocinae-novu-programu-ekonominoi-pidtrimki-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200669-es-pocinae-novu-programu-ekonominoi-pidtrimki-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200627-mtb-bank-dolucivsa-do-kredituvanna-malogo-ta-serednogo-biznesu-za-proektami-eib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200627-mtb-bank-dolucivsa-do-kredituvanna-malogo-ta-serednogo-biznesu-za-proektami-eib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200627-mtb-bank-dolucivsa-do-kredituvanna-malogo-ta-serednogo-biznesu-za-proektami-eib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200627-mtb-bank-dolucivsa-do-kredituvanna-malogo-ta-serednogo-biznesu-za-proektami-eib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200846-derzavni-zitlovi-programi-hto-mae-pravo-na-pilgi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200846-derzavni-zitlovi-programi-hto-mae-pravo-na-pilgi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200724-kerivnik-energoatomu-rozpoviv-pro-pricini-obsuku-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200724-kerivnik-energoatomu-rozpoviv-pro-pricini-obsuku-nabu.html


 

Міжнародні резерви на початок березня 

становлять $28,6 мільярда - Данилишин 

Обсяг міжнародних резервів Національного 

банку України на 1 березня становив 28,6 млрд 

доларів США. 

 

Рада може збільшити мінімальний розмір 

аліментів ЗАКОНОПРОЄКТ 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт про внесення змін до Сімейного 

кодексу України, яким розмір аліментів, що 

стягуються, можуть збільшити більше ніж у 

півтора рази.

 

 

Укрзалізниця придбає 100 нових 

пасажирських вагонів 

У 2021 році вперше в історії сучасної України 

в державному бюджеті передбачені кошти на 

придбання нових пасажирських вагонів, а 

також на розвиток залізничної інфраструктури 

для пасажирських перевезень.  

 

 

В Україні працюватиме платіжна система 

Stripe - Федоров 

Платіжна система Stripe запрацює в Україні, 

переговори про це вже ведуться. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200369-miznarodni-rezervi-na-pocatok-berezna-stanovlat-286-milarda-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200369-miznarodni-rezervi-na-pocatok-berezna-stanovlat-286-milarda-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200545-rada-moze-zbilsiti-minimalnij-rozmir-alimentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200545-rada-moze-zbilsiti-minimalnij-rozmir-alimentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200383-ukrzaliznica-pridbae-100-novih-pasazirskih-vagoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200383-ukrzaliznica-pridbae-100-novih-pasazirskih-vagoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200832-v-ukraini-pracuvatime-platizna-sistema-stripe-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200832-v-ukraini-pracuvatime-platizna-sistema-stripe-fedorov.html


 

Експерти прогнозують зростання цін на 

свинину 

Зростання ціни на живих свиней на 21% у кінці 

лютого цього року в порівнянні з кінцем січня 

(46,1 грн/кг проти 38,4 грн/кг) найімовірніше 

збережеться як мінімум до кінця третього 

кварталу.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Активіст Меджлісу пропонує створити уряд 

АР Крим в екзилі 

Кримськотатарський активіст, голова 

Херсонського міського Меджлісу Ібрагім 

Сулейманов переконаний, що необхідно 

переглянути структуру тих інституцій, які 

опікуються темою Криму, створивши уряд АР 

Крим в екзилі.

 

 

Через тиск окупантів з Криму виїхали 

родичі колишнього бранця Кремля 

Бекірова 

Близькі родичі колишнього бранця Кремля 

кримськотатарського активіста Едема Бекірова 

через тиск на них змушені були виїхати з 

окупованого Криму на материкову Україну.

 

 

Окупація Криму: в Україні повідомили про 

підозру вже 87 ексдепутатам-зрадникам 

Правоохоронні органи України повідомили 

про підозру 87 депутатам Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим VI скликання, 

які мали повноваження на момент окупації 

півострова, і 69 обвинувальних актів щодо них 

скеровано до суду.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200563-eksperti-prognozuut-zrostanna-cin-na-svininu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200563-eksperti-prognozuut-zrostanna-cin-na-svininu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200611-aktivist-medzlisu-proponue-stvoriti-urad-ar-krim-v-ekzili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200611-aktivist-medzlisu-proponue-stvoriti-urad-ar-krim-v-ekzili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200701-cerez-tisk-okupantiv-z-krimu-viihali-rodici-kolisnogo-branca-kremla-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200701-cerez-tisk-okupantiv-z-krimu-viihali-rodici-kolisnogo-branca-kremla-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200701-cerez-tisk-okupantiv-z-krimu-viihali-rodici-kolisnogo-branca-kremla-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200701-cerez-tisk-okupantiv-z-krimu-viihali-rodici-kolisnogo-branca-kremla-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200558-okupacia-krimu-v-ukraini-povidomili-pro-pidozru-vze-87-eksdeputatamzradnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3200558-okupacia-krimu-v-ukraini-povidomili-pro-pidozru-vze-87-eksdeputatamzradnikam.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Аваков - про «трубу Медведчука»: Існує 

кілька кримінальних справ 

Щодо ситуації з трубопроводом, який 

пов'язують з народним депутатом від "ОПЗЖ" 

Віктором Медведчуком, в Україні є кілька 

кримінальних справ, зокрема такі кримінальні 

справи розслідуються і правоохоронцями в 

структурі МВС. 

 

Поліція з’ясовує, хто ж таки «стежив» за 

Леросом 

Поліція відкрила кримінальне провадження за 

фактом порушення недоторканності 

приватного життя народного депутата Гео 

Лероса. 

 

 

Апеляційна палата ВАКС скасувала 

закриття справи ескголови Міненерго 

еляційна палата Вищого антикорупційного 

суду скасувала ухвалу про закриття 

кримінального провадження щодо ексміністра 

енергетики і вугільної промисловості та 

призначила новий розгляд справи.

 

 

Причину вибуху в COVID-лікарні 

Запоріжжя визначатимуть до квітня 

Спеціалісти Дніпропетровського Науково-

дослідного інституту судових експертиз 

проводять дослідження, що дозволять 

встановити причину вибуху в реанімаційному 

відділенні “ковідного” госпіталю Запорізької 

інфекційної лікарні, в результаті якого 

загинули 4 особи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200762-avakov-pro-trubu-medvedcuka-isnue-kilka-kriminalnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200762-avakov-pro-trubu-medvedcuka-isnue-kilka-kriminalnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200441-policia-zasovue-hto-z-taki-steziv-za-lerosom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200441-policia-zasovue-hto-z-taki-steziv-za-lerosom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200712-apelacijna-palata-vaks-skasuvala-zakritta-spravi-eskgolovi-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3200712-apelacijna-palata-vaks-skasuvala-zakritta-spravi-eskgolovi-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200543-pricinu-vibuhu-v-covidlikarni-zaporizza-viznacatimut-do-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200543-pricinu-vibuhu-v-covidlikarni-zaporizza-viznacatimut-do-kvitna.html


 

Ще одній російській акторці заборонили 

в’їзд в Україну 

Російська актриса театру та кіно отримала 

заборону в’їзду в Україну за незаконне 

відвідування Криму. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

COVID-19 помолодів на 10 років: фіксуємо 

важкі стани у молодих людей без супутніх 

патологій - Василь Скрип, гендиректор 

Центру легеневих хвороб на Закарпатті 

ІНТЕРВ'Ю 

Генеральний директор Закарпатського Центру 
легеневих хвороб розповів для Укрінформу про 
складну ситуацію з поширенням і лікуванням 
коронавірусу на Закарпатті. 

 

Законопроекти про колабораціонізм є. 

Залишилось визначити, що є 

колабораціонізм 

З початку російсько-української війни це вже 

шоста спроба на законодавчому рівні 

встановити покарання для поплічників країни-

агресора

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українців заберуть із Тель-Авіва до Києва 

авіарейсом 4 березня - МЗС 

Авіарейс з Тель-Авіва для повернення 

українців на Батьківщину запланований на 4 

березня. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200379-se-odnij-rosijskij-aktorci-zaboronili-vizd-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3200379-se-odnij-rosijskij-aktorci-zaboronili-vizd-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200327-vasil-skrip-gendirektor-centru-legenevih-hvorob-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200327-vasil-skrip-gendirektor-centru-legenevih-hvorob-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200327-vasil-skrip-gendirektor-centru-legenevih-hvorob-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200327-vasil-skrip-gendirektor-centru-legenevih-hvorob-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200327-vasil-skrip-gendirektor-centru-legenevih-hvorob-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3200327-vasil-skrip-gendirektor-centru-legenevih-hvorob-na-zakarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200261-zakonoproekti-pro-kolaboracionizm-e-zalisilos-viznaciti-so-e-kolaboracionizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200261-zakonoproekti-pro-kolaboracionizm-e-zalisilos-viznaciti-so-e-kolaboracionizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200261-zakonoproekti-pro-kolaboracionizm-e-zalisilos-viznaciti-so-e-kolaboracionizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3200261-zakonoproekti-pro-kolaboracionizm-e-zalisilos-viznaciti-so-e-kolaboracionizm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200782-ukrainciv-zaberut-iz-telaviva-do-kieva-aviarejsom-4-berezna-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200782-ukrainciv-zaberut-iz-telaviva-do-kieva-aviarejsom-4-berezna-mzs.html


 

Онлайн-прописку до кінця року запустять 

по всій країні 

Віцепрем'єр-міністр - мінстр цифрової 

трансформації України Михайло Федоров 

очікує, що послуга з онлайн-реєстрації місця 

проживання до кінця року запрацює по всій 

країні. 

 

У Києві вирішили захистити фасади від 

«дикої» реклами 

У столиці стартує виставковий проєкт 

соціально-освітнього спрямування 

«Розстріляний» Київ. Хроніка ХХІ століття», 

присвячений фасадам, зіпсованим через 

хаотичне розміщення на них реклами. 

 

 

Для українців почав діяти безвіз із п'ятьма 

карибськими островами 

Від сьогодні для громадян України починає 

діяти безвізовий режим з кількома 

карибськими островами. 

 

У МКІП поділилися рецептом приготування 

пампушок 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики поділилися рецептом приготування 

пампушок кухара Євгена Клопотенка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200834-onlajnpropisku-do-kinca-roku-zapustat-po-vsij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200834-onlajnpropisku-do-kinca-roku-zapustat-po-vsij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3200802-u-kievi-virisili-zahistiti-fasadi-vid-dikoi-reklami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3200802-u-kievi-virisili-zahistiti-fasadi-vid-dikoi-reklami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3200066-dla-ukrainciv-pocav-diati-bezviz-iz-patma-karibskimi-ostrovami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3200066-dla-ukrainciv-pocav-diati-bezviz-iz-patma-karibskimi-ostrovami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3200359-u-mkip-podililisa-receptom-prigotuvanna-pampusok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3200359-u-mkip-podililisa-receptom-prigotuvanna-pampusok.html


 

Співачка Квітка Цісик стала лауреаткою 

премії імені Лисенка «Рапсодія» 

Американська співачка українського 

походження Квітка Цісик посмертно стала 

лауреаткою цьогорічної Міжнародної 

літературно-мистецької премії імені Миколи 

Лисенка «Рапсодія» – за видатний внесок в 

українське та світове мистецтво. 

 

Одеський школяр винайшов інтерактивну 

маску, яка «відчуває емоції» 

Одеський школяр винайшов інтерактивну 

маску, яка відчуває емоції, реагує на рухи, 

відкриває рот під час мовлення та показує 

анімацію. 

 

На Черкащині запустили челендж до дня 

народження Шевченка ВІДЕО 

На Черкащині започаткували челендж 

#Шевченку207 - охочих долучитися 

запрошують ділитися в соцмережах 

улюбленими рядками з творчості Кобзаря.

 

Авіакомпанія YanAir поновлює рейси до 

Грузії 

З 3 квітня авіакомпанія YanAir поновлює 

авіарейси з Києва до Батумі, які у квітні будуть 

здійснюватися двічі на тиждень, а влітку рейси 

стануть щоденними.
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На Херсонщині через загиблих від 

пташиного грипу лебедів ввели карантинні 

обмеження 

На Херсонщині через загиблих від пташиного 

грипу лебедів, тіла яких виявили 28 лютого на 

території Національного природного парку 

“Нижньодніпровський”, встановлено 

карантинні обмеження.
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