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ТОП 

 

ЄС оприлюднив рішення щодо продовження 

санкцій проти Януковича і його оточення 

Євросоюз оприлюднив рішення Ради ЄС щодо 

продовження санкцій проти Віктора Януковича 

та чиновників його режиму, а також про 

виключення з санкційного списку двох осіб. 

 

США запровадили санкції проти 

Коломойського 

Сполучені Штати Америки внесли до 

санкційного списку олігарха і колишнього 

українського державного чиновника Ігоря 

Коломойського через причетність до значної 

корупції.
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Проросійські телеканали в Україні є 

засобами масового знищення - Данілов 

Діяльність проросійських телеканалів в 

Україні не має жодного стосунку до свободи 

слова. Вони виконують функції не ЗМІ, а 

«засобів масового знищення», поширюючи 

наративи країни-агресора.

 

 

МЗС порадив Москві рятувати чукотську 

мову в Росії, а не російську в Україні 

У Міністерстві закордонних справ України 

порадили зовнішньополітичному відомству РФ 

зайнятися порятунком зникаючої чукотської 

мови в Росії, а не російської в Україні.

  

 

В Україні продовжили встановлення 

газових лічильників до 2023 року 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в 

цілому законопроєкт, який продовжує до 1 

січня 2023 року кінцеві терміни встановлення 

індивідуальних лічильників для населення, що 

використовує газ для приготування їжі.

 

 

МОЗ оновило перелік країн «зеленої» та 

«червоної» зон СПИСОК 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

оновлений перелік країн червоної та зеленої 

зон за рівнем поширення COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3203165-prorosijski-telekanali-v-ukraini-e-zasobami-masovogo-znisenna-danilov.html
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На Закарпатті посилюють карантин 

На Закарпатті на засіданні регіональної комісії 

ТЕБ та НС ухвалили рішення про посилення 

карантину в окремих територіальних громадах 

та районах області у зв'язку із критичною 

ситуацією, яка склалася через поширення 

COVID-19.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Байдену та Зеленському час провести першу 

телефонну розмову - Atlantic Council 

Впливовий аналітичний центр Atlantic Council 

оприлюднив низку першочергових 

рекомендацій для адміністрації Джо Байдена 

на українському напрямі з метою відновлення 

«правильної основи» двосторонніх відносин 

після президентства Дональда Трампа. 

 

Робота ТКГ заблокована Росією – Єрмак 

Переговори з припинення війни на Донбасі 

просуваються дуже важко внаслідок того, що 

робота Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 

фактично заблокована Російською Федерацією, 

тому досягнення результату великою  

 

 

Абсурдність поведінки Росії в ТКГ вийшла 

на найвищий рівень за всі роки конфлікту – 

Кулеба 

Росія займала деструктивну позицію протягом 

усіх семи років роботи Тристоронньої 

контактної групи з мирного врегулювання 

ситуації на Донбасі, але зараз абсурдність її 

поведінки досягла топ-рівня.
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Посли G7 закликають відкласти 

призначення до ВРП та Конституційного 

Суду 

Посли країн «Великої сімки» закликали З’їзд 

суддів відкласти призначення до Вищої ради 

правосуддя та Конституційного Суду України 

до встановлення прозорих процесів відбору.

 

 

Візит спікера парламенту Туреччини до 

України відклали через загибель військових 

Візит голови Великих національних зборів 

(парламенту) Туреччини Містафи Шентопа до 

України, який мав відбутися 5-6 березня, 

відклали через катастрофу військового 

вертольота та загибель 11 військових на сході 

Туреччини. 

 

 

МЗС змінить правила використання 

дипломатичних автобусів після 

контрабандного скандалу 

Міністерство закордонних справ розробляє 

нові правила використання дипломатичних 

автобусів для запобігання контрабанді.

 

 

Кулеба анонсував відкриття трьох 

посольств і трьох генконсульств України 

Україна цього року відкриє три нових 

посольства та три генеральних консульств у 

шести країнах.
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КОРОНАВІРУС 

 

Алергічну реакцію зафіксували в 1,2% 

вакцинованих від коронавірусу - Степанов 

Лише в 1,2% вакцинованих від коронавірусу 

зафіксували реакції на вакцину, вони були 

незначними.  

 

 

Ляшко пояснив, як відбуваються COVID-

щеплення поза чергою 

Щеплення залишковими дозами вакцини проти 

COVID-19 відбувається у разі відмови людини 

з першого етапу від вакцинації, у разі, якщо 

залишаються дози після роботи мобільної 

бригади, і у разі виявлення протипоказань до 

вакцинації.

 

 

Кличко поки не вакцинувався, бо має 

антитіла до COVID-19 ЕКСКЛЮЗИВ 

Київський міський голова Віталій Кличко поки 

не вакцинувався, оскільки перехворів на 

коронавірус та ще має антитіла до COVID-19. 

 

Що відомо про новий штам британського 

коронавірусу? 

Дуже заразний, але існуючі вакцини проти 

нього спрацьовують
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Рубці на серці після ковіду: чому вони 

виникають і що робити? 

Причин багато – аж до мікроінфаркту, який 

людина могла і не відчути. Але таке буває 

тільки якщо ковід був тяжкий

 

У Crown Agents пояснили, чому не 

розголошують дані про виробників вакцин 
ЗАЯВА 

В умовах перевищення попиту над 

пропозицією конфіденційні угоди на 

постачання вакцин укладають більшість 

урядів.

 

УКРАЇНА 

 

Президент призначив голів 13 

райадміністрацій 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив голів 13 райдержадміністрацій. 

 

 

Генерал СБУ: Шарій — один із ключових 

елементів інформаційної боротьби РФ проти 

України 

Обвинувачення в державній зраді блогеру 

Анатолію Шарію висунуто обґрунтовано: та 

інформація, яку він поширював, завдавала 

сильної шкоди державі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3203056-rubci-na-serci-pisla-kovidu-comu-voni-vinikaut-i-so-robiti.html
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Стефанчук каже, що проти нього 

«замовили» кампанію з дискредитації 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Стефанчук розповів, що йому стало 

відомо про укладений контракт на 

інформаційну дискредитацію його в 

публічному просторі.

 

 

КСУ опублікував подання депутатів щодо 

призначення Шкарлета ДОКУМЕНТ 

У Конституційному Суді опублікували 

подання народних депутатів щодо оскарження 

постанови Верховної Ради про призначення 

Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

 

 

Міноборони назвало ТОП-5 своїх досягнень 

за рік 

Міноборони навело 5 найважливіших 

досягнень оборонного відомства, які вдалося 

реалізувати за рік роботи уряду України.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Кабмін опублікував економічну стратегію 

до 2030 року 

Кабінет Міністрів опублікував Національну 

економічну стратегію до 2030 року та 

постанову про її затвердження. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202823-stefancuk-kaze-so-proti-nogo-zamovili-kampaniu-z-diskreditacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202823-stefancuk-kaze-so-proti-nogo-zamovili-kampaniu-z-diskreditacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202823-stefancuk-kaze-so-proti-nogo-zamovili-kampaniu-z-diskreditacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3203133-ksu-opublikuvav-podanna-deputativ-sodo-priznacenna-skarleta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3203133-ksu-opublikuvav-podanna-deputativ-sodo-priznacenna-skarleta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3203133-ksu-opublikuvav-podanna-deputativ-sodo-priznacenna-skarleta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202809-minoboroni-nazvalo-top5-svoih-dosagnen-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202809-minoboroni-nazvalo-top5-svoih-dosagnen-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3202809-minoboroni-nazvalo-top5-svoih-dosagnen-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3203159-kabmin-opublikuvav-ekonomicnu-strategiu-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3203159-kabmin-opublikuvav-ekonomicnu-strategiu-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3203159-kabmin-opublikuvav-ekonomicnu-strategiu-do-2030-roku.html


 

Україна і Польща мають спільний погляд 

на небезпеку Nord Stream 2 - секретар РНБО 

Київ і Варшава переконані, що “Північний 

потік-2” є небезпечним для Європи, а 

енергетика є геополітичною зброєю, яку часто 

використовує Росія. 

 

Транзит газу до Європи через Україну 

знизився на чверть ГРАФІК 

Транзит газу територією України до Європи 

знизився на чверть – до 2,9 млрд куб м.

 

 

«Тарифна» комісія оштрафувала сім 

газзбутів, які примусово підключали 

споживачів 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала 

7 компаній (газзбути - ред.) за порушення прав 

споживачів у процесі продажу газу населенню. 

 

ВАКС скасував рішення суду щодо 

«газової» справи про розкрадання на 700 

мільйонів 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду скасувала рішення Печерського райсуду 

Києва про передачу провадження щодо 

розкрадання газу НАК «Нафтогаз України» на 

729,8 млн грн у розслідування іншому 

правоохоронному органу. 
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Нацбанк уточнив обсяг міжнародних 

резервів - $28,5 мільярда 

На 1 березня 2021 року міжнародні резерви 

України, за попередніми даними, становили 28 

543 млн дол. США (в еквіваленті).  

 

Україна планує збільшити експорт 

агропродукції до Таджикистану 

Україна зацікавлена у посиленні двосторонніх 

торгово-економічних відносин та нарощуванні 

експортних поставок агропродукції на ринок 

Таджикистану.

 

Понад 75 мільйонів тонн: у Мінекономіки 

спрогнозували цьогорічний врожай 

зернових 

У Мінекономіки очікують, що цьогорічний 

врожай зернових та зернобобових культур 

сягне 75,1 млн тонн, а олійних культур - 19,1 

млн тонн. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримський політв’язень Шаблій 

повернувся з РФ в Україну – Кулеба 

Кримський політв’язень Гліб Шаблій 

повернувся в Україну. 
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Затриманого у Криму активіста Ібрагімова 

відправили в психіатричну клініку 

Кримськотатарського активіста Ернеста 

Ібрагімова, затриманого та заарештованого в 

окупованому Криму 17 лютого, направили на 

стаціонарну судово-психіатричну експертизу.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Санкції Держдепу проти Коломойського 

мають доволі обмежений характер – експерт 

Сьогоднішні санкції Державного департаменту 

США, що запроваджуються проти бізнесмена 

Ігоря Коломойського та членів його родини, 

стосуються лише заборони на в'їзд до США і 

мають досить обмежений характер. 

 

Данілов не виключає, що за вироком 

Стерненку стоять замовники 

Потрібно проаналізувати, чи за ухваленням 

рішення суду у справі екслідера Одеського 

осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка 

"не стоять замовники”. 

 

У суді не коментують інформацію про 

відмову скасовувати підозру Татарову 

У Шевченківському райсуді поки що не 

можуть підтвердити або спростувати 

інформацію щодо прийняття судом рішення 

про відмову скасовувати підозру заступнику 

керівника ОП Олегу Татарову, про яке раніше 

повідомили у Центрі протидії корупції.
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Біля Франківська вандали пошкодили 

погруддя Шевченка 

Біля Івано-Франківська, у селі Підпечери, 

вандали пошкодили погруддя Тараса 

Шевченка.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чи опиниться село Веселе на узбіччі 

реформи? РЕПОРТАЖ 

Не перевелися в українських селах небайдужі, 

яким неоднаково, жити чи тихо вимерти без 

меддопомоги, без культури й доріг

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Ткаченко: Фестиваль борщу в день смерті 

Сталіна – не тролінг 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко запевняє, що Фестиваль 

борщу не пов'язаний з річницею смерті 

Сталіна.

 

 

Як українська режисерка Тетяна 

Ходаківська створює фільми у США ВІДЕО 

Українка Тетяна Ходаківська працює 

режисеркою монтажу у другій столиці 

американського кінематографа – Нью-Йорку, 

щойно вона закінчила роботу над стрічкою 

«Світанок третього дня»  за мотивами 

оповідання Едгара По «Падіння дому Ашерів».
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Під Мукачевом почалося масове цвітіння 

шафранів ФОТО 

На Закарпатті почалося масове цвітіння 

шафранів у популярній туристичній локації 

дендропарку “Березинка” під Мукачевом, тут 

росте 50 тисяч шафранів на 35 гектарах парку. 

 

Український інститут закликав нагадати у 

Вікіпедії, що Олександра Екстер – 

українська художниця 

Український інститут закликав охочих 

відредагувати статті у Вікіпедії щодо яскравої 

представниці українського авангарду, 

європейського кубізму та футуризму 

Олександри Екстер, оскільки у більшості 

статей немає згадки про те, що вона була також 

і українською художницею. 

 

Десять книжок про надзвичайних жінок 
ОГЛЯД 

Зібрали для Вас 10 біографій неординарних 

жінок, якими захоплюється весь світ.

 

 

Укрпошта презентувала колекцію марок у 

стилі «ню» 

АТ «Укрпошта» презентувала першу в Україні 

колекцію поштових марок у стилі «ню» із серії 

«Її величність – жінка».
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У Києві презентували «Фронтовий Кобзар» 

У Національному музеї літератури України 5 

березня презентували нове видання «Кобзаря» 

Тараса Шевченка - “Фронтовий Кобзар”, а 

також мистецьку виставку фотоколажів і 

книжкових розворотів до видання.

 

 

Голограма князя, картина-рекордсменка й 

кінські забави ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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