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ТОП 

 

Прем'єр Словаччини вибачився перед 

Україною за невдалий жарт про Закарпаття 

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович 

вибачився перед Україною за невдалий жарт 

щодо обіцянки віддати росіянам Закарпатську 

Україну в обмін на вакцину. 

 

 

Зеленський підписав закон про електронні 

трудові книжки 

Президент України підписав закон, яким 
запроваджується електронний облік трудової 

діяльності.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202212-premer-slovaccini-vibacivsa-pered-ukrainou-za-nevdalij-zart-pro-zakarpatta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202212-premer-slovaccini-vibacivsa-pered-ukrainou-za-nevdalij-zart-pro-zakarpatta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202431-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-elektronni-trudovi-knizki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202431-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-elektronni-trudovi-knizki.html


 

Чвари в КСУ: Головатий під час розгляду 

справи зайняв місце Тупицького 

Заступник голови Конституційного суду 
Сергій Головатий зайняв місце відстороненого 

голови суду Олександра Тупицького у четвер 

під час розгляду 

 

 

Якби вибори у неділю: Зеленського готові 

підтримати майже 25% українців 
ОПИТУВАННЯ  

Якби президентські вибори відбувалися 

найближчої неділі, то за нинішнього 
Президента Володимира Зеленського 

проголосували б майже 25% українців.

 

 

Економічні перемоги і прорахунки уряду: 

очима його голови Дениса Шмигаля 
АНАЛІТИКА 

Аналіз за підсумками “звітної” 

пресконференції прем’єр-міністра з нагоди 

першої річниці роботи 

 

Шмигаль заявив про початок третьої хвилі 

– не виключений локдаун 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про 
початок третьої хвилі COVID-19 в Україні й не 

виключає можливості чергового локдауну, 

однак обіцяє максимально керувати ситуацією 

інструментами адаптивного карантину.

 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201890-cvari-v-ksu-golovatij-pid-cas-rozgladu-spravi-zajnav-misce-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201890-cvari-v-ksu-golovatij-pid-cas-rozgladu-spravi-zajnav-misce-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202359-akbi-vibori-u-nedilu-zelenskogo-gotovi-pidtrimati-majze-25-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202359-akbi-vibori-u-nedilu-zelenskogo-gotovi-pidtrimati-majze-25-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202359-akbi-vibori-u-nedilu-zelenskogo-gotovi-pidtrimati-majze-25-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202359-akbi-vibori-u-nedilu-zelenskogo-gotovi-pidtrimati-majze-25-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202339-ekonomicni-peremogi-i-prorahunki-uradu-ocima-jogo-golovi-denisa-smigala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202339-ekonomicni-peremogi-i-prorahunki-uradu-ocima-jogo-golovi-denisa-smigala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202339-ekonomicni-peremogi-i-prorahunki-uradu-ocima-jogo-golovi-denisa-smigala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202339-ekonomicni-peremogi-i-prorahunki-uradu-ocima-jogo-golovi-denisa-smigala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202053-smigal-zaaviv-pro-pocatok-tretoi-hvili-ne-viklucenij-lokdaun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202053-smigal-zaaviv-pro-pocatok-tretoi-hvili-ne-viklucenij-lokdaun.html


 

У Франківську зафіксували два випадки 

«британського» штаму коронавірусу 
ЕКСКЛЮЗИВ 

У двох мешканців Івано-Франківська 
підтвердили новий «британський» штам 

COVID-19.

 

 

Майже 70% українців святкуватимуть 8 

березня  ОПИТУВАННЯ  

Майже 70% респондентів в Україні зазначили, 
що святкуватимуть Міжнародний жіночий 

день 8 березня.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз продовжив санкції проти 

посадовців режиму Януковича 

Рада ЄС продовжила на рік санкції проти 

посадових осіб режиму Януковича, причетних 

до зловживань із використанням фондів 

Державного бюджету України, при цьому з 

санкційного списку вилучено два прізвища. 

 

Україна в ОБСЄ: Ескалація на Донбасі 

почалася після погроз представника РФ 

Українська місія в ОБСЄ звернула увагу країн-
учасниць на те, що ескалації насильства на 

Донбасі передувала відповідна заява-погроза з 

боку представника Росії в ОБСЄ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202036-u-frankivsku-zafiksuvali-dva-vipadki-britanskogo-stamu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202036-u-frankivsku-zafiksuvali-dva-vipadki-britanskogo-stamu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202036-u-frankivsku-zafiksuvali-dva-vipadki-britanskogo-stamu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202036-u-frankivsku-zafiksuvali-dva-vipadki-britanskogo-stamu-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202077-majze-70-ukrainciv-svatkuvatimut-8-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202077-majze-70-ukrainciv-svatkuvatimut-8-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202392-evrosouz-prodovziv-sankcii-proti-posadovciv-rezimu-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202392-evrosouz-prodovziv-sankcii-proti-posadovciv-rezimu-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202417-ukraina-v-obse-eskalacia-na-donbasi-pocalasa-pisla-pogroz-predstavnika-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202417-ukraina-v-obse-eskalacia-na-donbasi-pocalasa-pisla-pogroz-predstavnika-rf.html


 

Окупанти хочуть пускати в «ДНР» за 

перепустками і вже готують «закон» - 

Україна в ТКГ 

Російська сторона під виглядом протидії 

поширенню нової коронавірусної інфекції 

продовжує створювати штучні перешкоди на 

лінії розмежування шляхом запровадження 
перепусток на в’їзд-виїзд для фізичних осіб і 

транспортних засобів. 

 

 

Україна очікує, що ЄС підвищить рівень 

відносин з країнами «Тріо асоціації» – 

Точицький 

Взаємовідносини ЄС і країн «Тріо асоціації» 

Східного Партнерства – Україна, Грузії і 

Молдови потребують уточнення, вони досягли 

певної критичної стадії,

 

 

Німецький Commerzbank закриває рахунки 

Russia today i Ruptly – Ткаченко 

Німецький Commerzbank закриває рахунки 

російських ЗМІ - Russia today i Ruptly, і все 
більше держав на міжнародному рівні 

визнають, що медіа Кремля негативно 

впливають на інформаційний простір. 

 

Риторика Росії про «небезпечні лінії» лягає у 

її логіку війни на Донбасі – МЗС 

Росія має нарешті припинити перекладати 

відповідальність за ескалацію конфлікту на 

Донбасі на інших і почати виконувати взяті на 

себе мирні зобов’язання. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201835-okupanti-hocut-puskati-v-dnr-za-perepustkami-i-vze-gotuut-zakon-ukraina-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201835-okupanti-hocut-puskati-v-dnr-za-perepustkami-i-vze-gotuut-zakon-ukraina-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201835-okupanti-hocut-puskati-v-dnr-za-perepustkami-i-vze-gotuut-zakon-ukraina-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201835-okupanti-hocut-puskati-v-dnr-za-perepustkami-i-vze-gotuut-zakon-ukraina-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202502-ukraina-ocikue-so-es-pidvisit-riven-vidnosin-z-krainami-trio-asociacii-tocickij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202502-ukraina-ocikue-so-es-pidvisit-riven-vidnosin-z-krainami-trio-asociacii-tocickij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202502-ukraina-ocikue-so-es-pidvisit-riven-vidnosin-z-krainami-trio-asociacii-tocickij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202502-ukraina-ocikue-so-es-pidvisit-riven-vidnosin-z-krainami-trio-asociacii-tocickij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202485-nimeckij-commerzbank-zakrivae-rahunki-russia-today-i-ruptly-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3202485-nimeckij-commerzbank-zakrivae-rahunki-russia-today-i-ruptly-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202453-ritorika-rosii-pro-nebezpecni-linii-lagae-u-ii-logiku-vijni-na-donbasi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202453-ritorika-rosii-pro-nebezpecni-linii-lagae-u-ii-logiku-vijni-na-donbasi-mzs.html


 

Кулеба назвав ТОП-5 досягнень української 

дипломатії за рік ВІДЕО 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба назвав топ-5 досягнень української 

дипломатії за рік.

 

 

Спікер парламенту Туреччини їде в Україну 

після 8-річної перерви 

Покращення співпраці та координації в 
площині парламентської дипломатії, зокрема, в 

міжнародних питаннях, надання нового 

поштовху нашим

 

Зі скульптури у Туреччині прибрали карту з 

«російським» Кримом – Джапарова 

У турецькому місті Аланія зі скульптури 

видалили карту з “російським" Кримом. 

 

На серйозну війну у Росії зараз немає ані 

грошей, ані людей - Гармаш 

РФ зробить короткочасну ескалацію на фронті, 
але на серйозну війну у неї зараз немає ані 

економічного, ані людського ресурсу.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202215-kuleba-nazvav-top5-dosagnen-ukrainskoi-diplomatii-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202215-kuleba-nazvav-top5-dosagnen-ukrainskoi-diplomatii-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202127-spiker-parlamentu-tureccini-ide-v-ukrainu-pisla-8ricnoi-perervi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202127-spiker-parlamentu-tureccini-ide-v-ukrainu-pisla-8ricnoi-perervi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202483-zi-skulpturi-u-tureccini-pribrali-kartu-z-rosijskim-krimom-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202483-zi-skulpturi-u-tureccini-pribrali-kartu-z-rosijskim-krimom-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202491-na-serjoznu-vijnu-u-rosii-zaraz-nemae-ani-grosej-ani-ludej-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202491-na-serjoznu-vijnu-u-rosii-zaraz-nemae-ani-grosej-ani-ludej-garmas.html


КОРОНАВІРУС 

 

Коронавірус у столиці: де зареєстрували 

найбільше хворих за добу І НФОГР АФІ КА  

У столиці виявили за минулу добу 868 хворих 
на COVID-19, а підтверджених випадків 

захворювання на сьогодні вже 140 006. 

 

МОЗ оновило карантинні зони: три області 

«червоні», Київ – «жовтий»  ТАБЛИЦЯ  

Міністерство охорони здоров’я оновило 

розподіл на карантинні зони. 

 

В Україні зафіксували 126 повідомлень про 

побічні ефекти Covishield - Радуцький 

В Україні зафіксовано 126 повідомлень про 

побічні ефекти від вакцини Covishield, тобто 

трохи більше 1%. 

 

Україна уклала угоди про нерозголошення з 

шістьма виробниками вакцин - Шмигаль 

Україна уклала угоди про нерозголошення з 6 

компаніями-виробниками вакцин від COVID-

19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201951-koronavirus-u-stolici-de-zareestruvali-najbilse-hvorih-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201951-koronavirus-u-stolici-de-zareestruvali-najbilse-hvorih-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202063-moz-onovilo-karantinni-zoni-tri-oblasti-cervoni-kiiv-zovtij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202063-moz-onovilo-karantinni-zoni-tri-oblasti-cervoni-kiiv-zovtij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202447-v-ukraini-zafiksuvali-126-povidomlen-pro-pobicni-efekti-covishield-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202447-v-ukraini-zafiksuvali-126-povidomlen-pro-pobicni-efekti-covishield-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202086-ukraina-uklala-ugodi-pro-nerozgolosenna-z-sistma-virobnikami-vakcin-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202086-ukraina-uklala-ugodi-pro-nerozgolosenna-z-sistma-virobnikami-vakcin-smigal.html


 

Рівень імунітету від коронавірусу в Україні 

зараз не перевищує 20% 

В Україні проводиться дослідження імунітету 
до коронавірусної хвороби на вибірці із 10 

тисяч осіб. 

 

 

Де найбільше хворих у COVID-лікарнях - 

МОЗ оновило список областей  ТАБЛИЦЯ  

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 
перевищено у Вінницькій, Житомирській, 

Закарпатській, Івано-Франківській, 

Миколаївській та Чернівецькій областях.

 

 

Українські соцмережі заповнені фейками 

про коронавірус – ООН ДОСЛІДЖЕННЯ  

Українські соціальні мережі заповнені 

завідомо неправдивою і недостовірною 

інформацією про коронавірус (COVID-19). 

 

В українській армії - 168 нових випадків 

коронавірусу, один хворий помер 

У Збройних силах України зареєстровано 47-

ий летальний випадок від ускладнень, 

спричинених гострою респіраторною 

хворобою COVID-19.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202255-riven-imunitetu-vid-koronavirusu-v-ukraini-zaraz-ne-perevisue-20-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202255-riven-imunitetu-vid-koronavirusu-v-ukraini-zaraz-ne-perevisue-20-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201969-de-najbilse-hvorih-u-covidlikarnah-moz-onovilo-spisok-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201969-de-najbilse-hvorih-u-covidlikarnah-moz-onovilo-spisok-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201893-ukrainski-socmerezi-zapovneni-fejkami-pro-koronavirus-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201893-ukrainski-socmerezi-zapovneni-fejkami-pro-koronavirus-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201929-v-ukrainskij-armii-168-novih-vipadkiv-koronavirusu-odin-hvorij-pomer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3201929-v-ukrainskij-armii-168-novih-vipadkiv-koronavirusu-odin-hvorij-pomer.html


 

МОЗ запустило сторінку з розвінчання 

фейків про COVID-вакцину 

На сайті Міністерства охорони здоров'я 
створено сторінку, на якій зібрані 

найпоширеніші фейки про вакцинацію від 

COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон про поновлення 

конкурсів на держслужбу 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон щодо відновлення конкурсів на посади 
державної служби та виключення обмежень 

для виконуючого обов'язки міністра. 

 

 

Подвійне громадянство: Зеленський увів у 

дію рішення РНБО щодо загроз нацбезпеці 

Президент Володимир Зеленський увів у дію 

рішення РНБО щодо протидії загрозам 

національній безпеці у сфері громадянства.

 

 

Скандал у Харкові: директора гімназії 

відсторонили після «уроку патріотизму» 

Директора харківської гімназії №43, де 
активісти військово-патріотичної організації 

"Фрайкор" провели урок патріотизму, 

відсторонили від роботи.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201981-moz-zapustilo-storinku-z-rozvincanna-fejkiv-pro-covidvakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201981-moz-zapustilo-storinku-z-rozvincanna-fejkiv-pro-covidvakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201871-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-vidnovlenna-konkursiv-na-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3201871-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-vidnovlenna-konkursiv-na-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202423-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-sodo-podvijnogo-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202423-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-sodo-podvijnogo-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202038-skandal-u-harkovi-direktora-gimnazii-vidstoronili-pisla-uroku-patriotizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202038-skandal-u-harkovi-direktora-gimnazii-vidstoronili-pisla-uroku-patriotizmu.html


 

МВС просить передати їм корпус 

медуніверситету Богомольця – для потреб 

поліції ЕКСКЛЮЗИВ 

Міністерство внутрішніх справ просить 

Національну академію наук передати до їх 

сфери управління корпус Інституту фізіології 

ім. О.О.Богомольця для потреб Національної 
поліції України. В академії стурбовані такою 

пропозицією.

 

 

Робоча група при РНБО схвалила проєкт 

стратегії кібербезпеки 

Робоча група при Національному 

координаційному центрі кібербезпеки Ради 
національної безпеки і оборони України 

схвалила проєкт Стратегії кібербезпеки 

України на 2021–2025 роки. 

 

 

Провели велику роботу: Олена Зеленська 

про підготовку стратегії безбар’єрності 

Дружина Президента України Олена Зеленська 

наголошує на важливості Національної 

стратегії зі створення безбар’єрного простору. 

 

 

У Києві попрощалися з першим главою 

МЗС Анатолієм Зленком ФОТО 

У Дипломатичній академії відбулася церемонія 
прощання з першим міністром закордонних 

справ незалежної України Анатолієм Зленком.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202061-mvs-prosit-peredati-im-korpus-meduniversitetu-bogomolca-dla-potreb-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202061-mvs-prosit-peredati-im-korpus-meduniversitetu-bogomolca-dla-potreb-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202061-mvs-prosit-peredati-im-korpus-meduniversitetu-bogomolca-dla-potreb-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202061-mvs-prosit-peredati-im-korpus-meduniversitetu-bogomolca-dla-potreb-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202072-roboca-grupa-pri-rnbo-shvalila-proekt-strategii-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202072-roboca-grupa-pri-rnbo-shvalila-proekt-strategii-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202337-proveli-veliku-robotu-olena-zelenska-pro-pidgotovku-strategii-bezbarernosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202337-proveli-veliku-robotu-olena-zelenska-pro-pidgotovku-strategii-bezbarernosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202134-u-kievi-prosautsa-z-persim-glavou-mzs-anatoliem-zlenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202134-u-kievi-prosautsa-z-persim-glavou-mzs-anatoliem-zlenkom.html


ЕКОНОМІКА 

 

У Нацбанку назвали головний ризик для 

макроекономічної стабільності України 

Головним ризиком для макрофінансової 
стабільності є посилення карантиних обмежень 

в Україні та світі, оскільки пандемія все ще 

створює загрозу зниження ділової активності, 

охолодження споживчого та інвестиційного 

попиту. 

 

 

Нацбанк підвищив облікову ставку до 6,5% 

Національний банк України ухвалив рішення 

підвищити облікову ставку до 6,5%.

 

 

Україна піднялася у рейтингу економічних 

свобод ГРАФІК  

Україна опинилася на 127 місці рейтингу 

економічних свобод (Economic Freedom Index 

2021) серед 177 країн. 

 

Співпраця з МВФ утримає міжнародні 

резерви на рівні $30 мільярдів - Нацбанк 

Співпраця України з Міжнародним валютним 
фондом та іншими міжнародними фінансовими 

інститутами дозволить підтримувати 

міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд 

дол.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202364-u-nacbanku-nazvali-golovnij-rizik-dla-makroekonomicnoi-stabilnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202364-u-nacbanku-nazvali-golovnij-rizik-dla-makroekonomicnoi-stabilnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202158-nacbank-pidvisiv-oblikovu-stavku-do-65.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202158-nacbank-pidvisiv-oblikovu-stavku-do-65.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202198-ukraina-pidnalasa-u-rejtingu-ekonomicnih-svobod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202198-ukraina-pidnalasa-u-rejtingu-ekonomicnih-svobod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202193-spivpraca-z-mvf-utrimae-miznarodni-rezervi-na-rivni-30-milardiv-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202193-spivpraca-z-mvf-utrimae-miznarodni-rezervi-na-rivni-30-milardiv-nacbank.html


 

Доступну іпотеку під 7% можуть закрити за 

певних умов - Мінфін 

Державна програма "Доступна іпотека під 7%" 
може бути закрита, якщо банки почнуть самі 

видавати кредити під 7-8%.  

 

 

У Києві повернули у держвласність 

«продані» гуртожитки НАУ 

У Києві повернули у державну власність 

незаконно відчужені гуртожитки 

Національного авіаційного університету. 

 

YASNO увійшов до ТОП-25 екологічних 

українських компаній 

Постачальник електроенергії, газу та 

енергоефективних рішень YASNO увійшов до 

ТОП-25 екологічних українських компаній 

 

 

В Україні цьогоріч попит на вживані 

легкові авто зріс у 4,4 раза - експерти 

В Україні за січень-лютий 2021 року було 
зареєстровано 53 тисячі вживаних легкових 

імпортних автомобілів, що у 4,4 раза більше, 

ніж за аналогічний період 2020 року. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202340-dostupnu-ipoteku-pid-7-mozut-zakriti-za-pevnih-umov-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202340-dostupnu-ipoteku-pid-7-mozut-zakriti-za-pevnih-umov-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201884-u-kievi-povernuli-u-derzvlasnist-prodani-gurtozitki-nau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3201884-u-kievi-povernuli-u-derzvlasnist-prodani-gurtozitki-nau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202105-yasno-uvijsov-do-top25-ekologicnih-ukrainskih-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202105-yasno-uvijsov-do-top25-ekologicnih-ukrainskih-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202429-v-ukraini-cogoric-popit-na-vzivani-legkovi-avto-zris-u-44-raza-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3202429-v-ukraini-cogoric-popit-na-vzivani-legkovi-avto-zris-u-44-raza-eksperti.html


ПРАВА ЛЮДИНИ\ 

 

«Справа Джемілєва»: захист вимагав 

виключити неприпустимі докази 

В окупованому Криму в Армянському 
міському «суді», де в четвер продовжилося 

дослідження письмових доказів із матеріалів 

кримінальної справи щодо Мустафи 

Джемілєва, захист заявив клопотання про 
виключення з матеріалів справи 

неприпустимих доказів. 

 

Політв'язню Смаїлову у кримському СІЗО 

«приписали» вісім стягнень 

Політв'язень Едем Смаїлов, етапований до 
СІЗО-3 м. Новочеркаськ Ростовської області, 

під час зустрічі з адвокатом Назімом 

Шейхмамбетовим розповів, що в кримському 
СІЗО йому приписали вісім адміністративних 

стягнень, про існування яких він не 

підозрював. 

 

Колишні політв’язні Кремля заснували 

власну платформу ФОТО 

Колишні політв’язні Кремля заснували 

платформу «Звільнення в’язнів».

 

 

Рада спростила доступ до правосуддя 

громадянам України в окупованому Криму 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в 

цілому закон, який встановлює альтернативну 

підсудність справ, учасники яких проживають 
на території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202510-sprava-dzemileva-zahist-vimagav-vikluciti-nepripustimi-dokazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202510-sprava-dzemileva-zahist-vimagav-vikluciti-nepripustimi-dokazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202398-politvaznu-smailovu-u-krimskomu-sizo-pripisali-visim-stagnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3202398-politvaznu-smailovu-u-krimskomu-sizo-pripisali-visim-stagnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202110-kolisni-politvazni-kremla-zasnuvali-vlasnu-platformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202110-kolisni-politvazni-kremla-zasnuvali-vlasnu-platformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201913-rada-sprostila-dostup-do-pravosudda-gromadanam-ukraini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3201913-rada-sprostila-dostup-do-pravosudda-gromadanam-ukraini-v-okupovanomu-krimu.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

КСУ вирішує, чи можна притягти 

Президента до відповідальності 

Велика палата Конституційного Суду 
розпочала розгляд подання Верховного Суду 

щодо офіційного тлумачення положення 

частини першої статті 105 Конституції, у якій 

йдеться, що Президент України користується 
правом недоторканності на час виконання 

повноважень. 

 

 

Верховний суд призначив засідання за 

позовом NewsOne щодо «каналів 

Медведчука» 

У Верховному суді відкрили кілька 

проваджень щодо указу президента про 

застосування санкцій до «каналів Медведчука» 

і призначили дати засідань.  

 

НАБУ показало, як депутат вимагав 

«плюшки» за допомогу із законопроєктом 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро України повідомили народному депутату 

та його посереднику в отриманні хабара про 

відкриття матеріалів у справі.

 

 

СБУ заблокувала антиукраїнську мережу, 

яка створювала фейкові ОТГ 

СБУ викрила та припинила діяльність 

розгалуженої антиукраїнської мережі, 
організатори якої створювали незаконні органи 

місцевої влади на Кіровоградщині. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202089-ksu-virisue-ci-mozna-pritagti-prezidenta-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202089-ksu-virisue-ci-mozna-pritagti-prezidenta-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202009-verhovnij-sud-priznaciv-zasidanna-za-pozovom-newsone-sodo-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202009-verhovnij-sud-priznaciv-zasidanna-za-pozovom-newsone-sodo-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202009-verhovnij-sud-priznaciv-zasidanna-za-pozovom-newsone-sodo-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202009-verhovnij-sud-priznaciv-zasidanna-za-pozovom-newsone-sodo-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202138-nabu-pokazalo-ak-deputat-vimagav-pluski-za-dopomogu-iz-zakonoproektom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202138-nabu-pokazalo-ak-deputat-vimagav-pluski-za-dopomogu-iz-zakonoproektom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201944-sbu-zablokuvala-antiukrainsku-merezu-aka-stvoruvala-fejkovi-otg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3201944-sbu-zablokuvala-antiukrainsku-merezu-aka-stvoruvala-fejkovi-otg.html


 

На Закарпатті повісилась школярка – 

поліція відкрила справу 

На Закарпатті у селі Фанчиково 
Виноградівського району повісилася 13-річна 

дівчина.

 

Енергетика та персональні дані: кого в 

Україні найчастіше атакують хакери 

Найчастіше цілями кібератак в Україні стають 

сфера енергетики та персональні дані 

громадян.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна прагнула отримати ПДЧ в НАТО 

разом з Грузією. А що зараз? 

Цей красивий хід навряд чи буде можливий у 

2021 році. Втім, інтереси європейської безпеки 

мали б допомогти в реалізації української мети

 

 

Довіра до судів в Україні: це можливо? 
АНАЛІТИКА 

У Києві завершив роботу триденний — з 1 по 3 

березня — Всеукраїнський форум «Україна 30. 

Розвиток правосуддя»

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202095-na-zakarpatti-povisilas-skolarka-policia-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202095-na-zakarpatti-povisilas-skolarka-policia-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202029-energetika-ta-personalni-dani-kogo-v-ukraini-najcastise-atakuut-hakeri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202029-energetika-ta-personalni-dani-kogo-v-ukraini-najcastise-atakuut-hakeri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202115-ukraina-pragnula-otrimati-pdc-v-nato-razom-z-gruzieu-a-so-zaraz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202115-ukraina-pragnula-otrimati-pdc-v-nato-razom-z-gruzieu-a-so-zaraz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202407-dovira-do-sudiv-v-ukraini-ce-mozlivo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202407-dovira-do-sudiv-v-ukraini-ce-mozlivo.html


 

Добудова Подільсько-Воскресенського 

мосту: чия візьме? 

Чи домовляться КМДА й Укравтодор про те, 

кому завершувати довгобуд

 

 

Нові штами вже є в Україні. Чому ж їхнє 

виявлення затягнулося? AНАЛІТИКА 

А тим часом Україна знову стає аутсайдером у 

стримуванні COVID-19 і наближається до 

осінніх показників захворюваності

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

На Прикарпатті стартував конкурс 

туристичних стартапів від студентів 

Івано-Франківська ОДА оголосила конкурс 

студентських туристичних стартапів, щоб 
підтримати талановиту молодь і заохотити  її 

до роботи у галузі туризму.

  

 

Весняний призов: у ЗСУ сказали, де 

служитимуть строковики 

Навесні планують призвати на строкову 

військову службу понад 14 тисяч юнаків.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3202243-dobudova-podilskovoskresenskogo-mostu-cia-vizme.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3202243-dobudova-podilskovoskresenskogo-mostu-cia-vizme.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202234-novi-stami-vze-e-v-ukraini-comu-z-ihne-viavlenna-zatagnulosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202234-novi-stami-vze-e-v-ukraini-comu-z-ihne-viavlenna-zatagnulosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3202512-na-prikarpatti-startuvav-konkurs-turisticnih-startapiv-vid-studentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3202512-na-prikarpatti-startuvav-konkurs-turisticnih-startapiv-vid-studentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201932-vesnanij-prizov-u-zsu-skazali-de-sluzitimut-strokoviki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3201932-vesnanij-prizov-u-zsu-skazali-de-sluzitimut-strokoviki.html


 

Що думають про гендерну нерівність в 

Україні ОПИТУВАННЯ 

Нерівності між жінками і чоловіками в Україні 
поширеним явищем вважають 35% 

респондентів, натомість 56% вважають, що це 

явище рідкісне. 

 

Держтуризм розробляє методологію обліку 

іноземних туристів – Олеськів 

Державне агентство розвитку туризму працює 

над розвитком системи опитувань на кордонах 
для визначення відсотку туристичних візитів в 

Україну.

 

 

Фестиваль операторського мистецтва 

КІНООКО-2021 назвав дати проведення 

Четвертий фестиваль кінооператорського 

мистецтва КІНООКО проходитиме з 1 до 5 

жовтня 2021 року.

 

 

 

Херсонщина презентувала художній 

проморолик про природні чудеса Таврії 

Херсонщина приваблюватиме туристів серією 

промоційних художніх відеороликів, 

присвячених природним багатствам області.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202207-so-dumaut-pro-gendernu-nerivnist-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3202207-so-dumaut-pro-gendernu-nerivnist-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3202165-derzturizm-rozroblae-metodologiu-obliku-inozemnih-turistiv-oleskiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3202165-derzturizm-rozroblae-metodologiu-obliku-inozemnih-turistiv-oleskiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3202390-festival-operatorskogo-mistectva-kinooko2021-ogolosiv-dati-provedenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3202390-festival-operatorskogo-mistectva-kinooko2021-ogolosiv-dati-provedenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3202116-hersonsina-prezentuvala-hudoznij-promorolik-pro-prirodni-cudesa-tavrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3202116-hersonsina-prezentuvala-hudoznij-promorolik-pro-prirodni-cudesa-tavrii.html


 

У Нью-Йорку відбудеться фестиваль 

сучасної української музики 

У Нью-Йорку 5–7 березня відбудеться другий 
щорічний фестиваль сучасної української 

музики – Ukrainian Contemporary Music 

Festival, який цього року організовано в 

онлайн-форматі.

 

 

Експертиза з’ясувала, чим отруїлися птахи 

в «Асканії-Новій» 

Експертиза, проведена на фактом загибелі 
птахів у лютому 2021 року на території 

заповідника «Асканія- Нова», підтвердила 

отруєння препаратом для боротьби з 

мишовидними гризунами.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3201998-u-nujorku-vidbudetsa-festival-sucasnoi-ukrainskoi-muziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3201998-u-nujorku-vidbudetsa-festival-sucasnoi-ukrainskoi-muziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202449-ekspertiza-zasuvala-cim-otruilisa-ptahi-v-askaniinovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3202449-ekspertiza-zasuvala-cim-otruilisa-ptahi-v-askaniinovij.html

