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ТОП 

 

Російські спецслужби застосовують тортури 

в окупованому Криму – ООН 

Управління верховного комісара ООН з прав 

людини (УВКПЛ) продовжує отримувати 

інформацію про застосування тортур 

російськими силовиками в окупованому Криму 

проти жителів півострова та опозиційних сил.

 

 

Зустріч лідерів «нормандської четвірки» 

готують на квітень - Кравчук 

Політичні радники лідерів «нормандської 
четвірки» працюють над організацією зустрічі 

очільників Франції, Німеччини, України і Росії 

орієнтовно у квітні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3207186-rosijski-specsluzbi-zastosovuut-torturi-v-okupovanomu-krimu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3207186-rosijski-specsluzbi-zastosovuut-torturi-v-okupovanomu-krimu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207089-zustric-lideriv-normandskoi-cetvirki-gotuut-na-kviten-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207089-zustric-lideriv-normandskoi-cetvirki-gotuut-na-kviten-kravcuk.html


 

ЄС продовжив санкції проти Росії за 

порушення територіальної цілісності 

України 

Рада ЄС сьогодні прийняла рішення 

продовжити санкції за порушення 

територіальної цілісності України на наступні 

шість місяців. 

 

 

В Офісі Президента прокоментували 

можливість санкцій та екстрадиції 

Коломойського до США 

В офісі Президента України не виключають 

накладення санкцій проти колишнього 

власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та 

його екстрадиції до США.  

 

 

Микитася звільнили з-під варти 

Шевченківський районний суд Києва звільнив 
колишнього народного депутата Максима 

Микитася з-під варти.

 

Форум у Давосі видалив зі статті про жінок 

ім’я княгині Ольги як «прародительки РФ» 

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) видалив 

зі статті про жінок, які змінили історію 

людства, ім'я святої рівноапостольної княгині 

Ольги через «суперечливі історичні дані».

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207098-es-prodovziv-sankcii-proti-rosii-za-porusenna-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207098-es-prodovziv-sankcii-proti-rosii-za-porusenna-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207098-es-prodovziv-sankcii-proti-rosii-za-porusenna-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207098-es-prodovziv-sankcii-proti-rosii-za-porusenna-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206971-v-ofisi-prezidenta-prokomentuvali-mozlivist-zaprovadzenna-sankcij-ta-ekstradicii-kolomojskogo-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206971-v-ofisi-prezidenta-prokomentuvali-mozlivist-zaprovadzenna-sankcij-ta-ekstradicii-kolomojskogo-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206971-v-ofisi-prezidenta-prokomentuvali-mozlivist-zaprovadzenna-sankcij-ta-ekstradicii-kolomojskogo-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206971-v-ofisi-prezidenta-prokomentuvali-mozlivist-zaprovadzenna-sankcij-ta-ekstradicii-kolomojskogo-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207145-mikitasa-zvilnili-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207145-mikitasa-zvilnili-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3207072-forum-u-davosi-vidaliv-zi-statti-pro-zinok-ima-knagini-olgi-ak-praroditelki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3207072-forum-u-davosi-vidaliv-zi-statti-pro-zinok-ima-knagini-olgi-ak-praroditelki-rf.html


 

СБУ почала розслідування щодо обставин 

підписання і ратифікації «Харківських 

угод» 

Cлужба безпеки України розпочала досудове 

розслідування щодо обставин підписання та 

ратифікації Верховною Радою 2010 року угоди 

щодо перебування Чорноморського флоту 

Російської Федерації на території України. 

 

 

Зеленський підписав закон про збільшення 

штрафів за п’яне водіння 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон щодо посилення відповідальності за 

порушення безпеки дорожнього руху. 

 

Українців на атакованому піратами біля 

Беніну танкері не було – МЗС 

На борту танкера, який зазнав нападу піратів 
біля узбережжя Беніну, громадян України не 

було. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Порушення РФ Будапештського 

меморандуму позначиться на контролі над 

озброєнням у світі – експерт 

Здійснивши військову інтервенцію в Україну 
та анексувавши Крим, Росія грубо порушила 

норми міжнародного законодавства та власні 

зобов’язання, зокрема, відповідно до 
Будапештського меморандуму, що матиме 

серйозні наслідки для всієї міжнародної 

системи нерозповсюдження ядерної зброї. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207235-sbu-pocala-rozsliduvanna-sodo-obstavin-pidpisanna-i-ratifikacii-harkivskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207235-sbu-pocala-rozsliduvanna-sodo-obstavin-pidpisanna-i-ratifikacii-harkivskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207235-sbu-pocala-rozsliduvanna-sodo-obstavin-pidpisanna-i-ratifikacii-harkivskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207235-sbu-pocala-rozsliduvanna-sodo-obstavin-pidpisanna-i-ratifikacii-harkivskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207176-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zbilsenna-strafiv-za-pane-vodinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207176-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zbilsenna-strafiv-za-pane-vodinna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207041-ukrainciv-na-atakovanomu-piratami-bila-beninu-tankeri-ne-bulo-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207041-ukrainciv-na-atakovanomu-piratami-bila-beninu-tankeri-ne-bulo-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207238-porusenna-rf-budapestskogo-memorandumu-poznacitsa-na-kontroli-nad-ozbroennam-u-sviti-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207238-porusenna-rf-budapestskogo-memorandumu-poznacitsa-na-kontroli-nad-ozbroennam-u-sviti-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207238-porusenna-rf-budapestskogo-memorandumu-poznacitsa-na-kontroli-nad-ozbroennam-u-sviti-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207238-porusenna-rf-budapestskogo-memorandumu-poznacitsa-na-kontroli-nad-ozbroennam-u-sviti-ekspert.html


 

У Chatham House спрогнозували безвіз 

України з Британією 

Українські дипломати активно працюють над 
вирішенням питання щодо візової лібералізації 

з Великою Британією, однак цей процес не 

буде швидким, і результат можливий у 

середньостроковій перспективі. 

 

 

Берлін закликав Москву повернути Крим 

Україні 

Німеччина вбачає лише один шлях 

урегулювання ситуації щодо Криму – 

повернення півострова Україні. 

 

Проєкт мирного плану щодо Донбасу 

передали Росії - Кравчук 

Україна, Німеччина і Франція надали Росії 

пропозиції щодо врегулювання ситуації на 

Донбасі, які стануть планом у разі їх схвалення 

усіма країнами-членами «нормандської 

четвірки». 

 

 

Військова присутність РФ у Криму за сім 

років зросла більш ніж удвічі – Кулеба 

Від початку окупації Криму Росія в рази 
збільшила військову присутність на 

українському півострові. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206917-u-chatham-house-sprognozuvali-bezviz-ukraini-z-britanieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206917-u-chatham-house-sprognozuvali-bezviz-ukraini-z-britanieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3207271-berlin-zaklikav-moskvu-povernuti-krim-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3207271-berlin-zaklikav-moskvu-povernuti-krim-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207119-proekt-mirnogo-planu-sodo-donbasu-peredali-rosii-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207119-proekt-mirnogo-planu-sodo-donbasu-peredali-rosii-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3207233-vijskova-prisutnist-rf-u-krimu-za-sim-rokiv-zrosla-bils-niz-udvici-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3207233-vijskova-prisutnist-rf-u-krimu-za-sim-rokiv-zrosla-bils-niz-udvici-kuleba.html


 

Українські екіпажі катерів «Айленд» 

тренуються у США 

Українські екіпажі патрульних катерів 
«Айленд» проходять підготовку у Балтиморі 

(США). 

 

Розслідування катастрофи МН17: 

Зеленський продовжив угоду з 

Нідерландами 

Президент Володимир Зеленський підписав 
закон щодо продовження до серпня угоди з 

Нідерландами про Міжнародну місію захисту 

розслідування катастрофи рейсу MH17 улітку 

2014 року на Донбасі. 

 

СБУ не ініціювала перед Радбезом 

імплементацію санкцій ЄС проти білорусів 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Служба безпеки України не ініціювала перед 

РНБО питання імплементації санкцій 

Євросоюзу проти білорусів за фальсифікації 
під час виборів президента Білорусі у серпні 

2020 року та застосування насильства проти 

мирних протестувальників.

 

 

Безпека світу в ХХІ столітті буде залежати 

від балансу двох систем цінностей – Клімкін 

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін 

вважає, що у ХХІ сторіччі безпека світу 

залежатиме не від супердержав, а від балансу 
двох систем цінностей – умовно демократичної 

та азійської.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3207275-ukrainski-ekipazi-kateriv-ajlend-trenuutsa-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3207275-ukrainski-ekipazi-kateriv-ajlend-trenuutsa-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207206-rozsliduvanna-katastrofi-mn17-zelenskij-prodovziv-ugodu-z-niderlandami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207206-rozsliduvanna-katastrofi-mn17-zelenskij-prodovziv-ugodu-z-niderlandami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207206-rozsliduvanna-katastrofi-mn17-zelenskij-prodovziv-ugodu-z-niderlandami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207206-rozsliduvanna-katastrofi-mn17-zelenskij-prodovziv-ugodu-z-niderlandami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206977-sbu-ne-iniciuvala-pered-radbezom-implementaciu-sankcij-es-proti-bilorusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206977-sbu-ne-iniciuvala-pered-radbezom-implementaciu-sankcij-es-proti-bilorusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206977-sbu-ne-iniciuvala-pered-radbezom-implementaciu-sankcij-es-proti-bilorusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206977-sbu-ne-iniciuvala-pered-radbezom-implementaciu-sankcij-es-proti-bilorusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206998-bezpeka-svitu-v-hhi-stolitti-bude-zalezati-vid-balansu-dvoh-sistem-cinnostej-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206998-bezpeka-svitu-v-hhi-stolitti-bude-zalezati-vid-balansu-dvoh-sistem-cinnostej-klimkin.html


КОРОНАВІРУС 

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 
про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 за останній тиждень.

 

Президент Австрії обіцяє Зеленському 

допомогу в отриманні вакцин через COVAX 

Федеральний президент Австрії Александер 

Ван дер Беллен запевнив у готовності сприяти 
прискореному отриманню Україною вакцин 

проти COVID-19 у межах механізму COVAX. 

 

У лікарнях Києва - найбільше COVID-

хворих із початку пандемії ІНФОГРАФІКА  

лікарнях Києва сьогодні найбільша кількість 

хворих на коронавірус від початку пандемії. 

 

 

Для прийому COVID-хворих у столиці 

підготували 5100 ліжок 

Столиця визначила для прийому хворих на 

коронавірус майже 5100 ліжок у 29 

медзакладах столиці. 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3206920-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3206920-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207017-prezident-avstrii-obicae-zelenskomu-dopomogu-v-otrimanni-vakcin-cerez-covax.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207017-prezident-avstrii-obicae-zelenskomu-dopomogu-v-otrimanni-vakcin-cerez-covax.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3206933-u-likarnah-kieva-najbilse-covidhvorih-iz-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3206933-u-likarnah-kieva-najbilse-covidhvorih-iz-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3206979-dla-prijomu-covidhvorih-u-stolici-pidgotuvali-5100-lizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3206979-dla-prijomu-covidhvorih-u-stolici-pidgotuvali-5100-lizok.html


 

На Харківщині почали вакцинувати від 

коронавірусу публічних діячів 

На Харківщині почали вакцинувати від 
COVID-19 публічних діячів, також щеплення 

пропонують журналістам.

  

 

Завантаженість лікарень в Івано-

Франківській області перевищує 84% - МОЗ 

Завантаженість лікарень хорими на 
коронавірусну хворобу в Івано-Франківській 

області становить 84,4%.

  

 

Львівщина наближається до «червоної» 

зони – Степанов 

Через різке збільшення кількості інфікованих 

та заповненість COVID-лікарень Львівська 

область наближається до червоної карантинної 
зони. Але можна спробувати цього 

недопустити.

 

 

Дві київські школи закрили через 

коронавірус 

Столична влада закрила на карантин дві школи 

в столиці через зростання захворюваності на 

коронавірус. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207158-na-harkivsini-pocali-vakcinuvati-vid-koronavirusu-publicnih-diaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207158-na-harkivsini-pocali-vakcinuvati-vid-koronavirusu-publicnih-diaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207177-zavantazenist-likaren-v-ivanofrankivskij-oblasti-perevisue-84-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207177-zavantazenist-likaren-v-ivanofrankivskij-oblasti-perevisue-84-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207250-lvivsina-nablizaetsa-do-cervonoi-zoni-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207250-lvivsina-nablizaetsa-do-cervonoi-zoni-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3207023-dvi-stolicni-skoli-zakrili-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3207023-dvi-stolicni-skoli-zakrili-cerez-koronavirus.html


 

Дніпропетровщина може «почервоніти» вже 

цього місяця - облрада 

Дніпропетровщина через поширення 
коронавірусу може вже у березні перейти до 

червоної карантинної зони. 

 

У «червоних» Франківську, Житомирі та 

Чернівцях запустили тролейбуси 

У трьох містах, які віднесені до червоного 

рівня епіднебезпеки, відновили тролейбусний 
рух після спільного звернення до уряду мерів 

Івано-Франківська, Житомира та Чернівців.

  

УКРАЇНА 

 

Права захисників України: Президент 

утворив консультативну раду 

Президент Володимир Зеленський утворив 

Консультативну раду з питань забезпечення 
гарантій прав і основоположних свобод осіб, 

які брали участь у захисті України. 

 

На керівні посади у САП претендують 133 

кандидати СПИСОК  

Конкурсна комісія під час засідання 11 березня 

затвердила остаточний список 133 

претендентів на керівні посади у 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207151-dnipropetrovsina-moze-pocervoniti-vze-cogo-misaca-oblrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207151-dnipropetrovsina-moze-pocervoniti-vze-cogo-misaca-oblrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207216-u-cervonih-frankivsku-zitomiri-ta-cernivcah-zapustili-trolejbusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3207216-u-cervonih-frankivsku-zitomiri-ta-cernivcah-zapustili-trolejbusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207030-prava-zahisnikiv-ukraini-prezident-utvoriv-konsultativnu-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207030-prava-zahisnikiv-ukraini-prezident-utvoriv-konsultativnu-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206765-na-kerivni-posadi-u-sap-pretenduut-133-osobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206765-na-kerivni-posadi-u-sap-pretenduut-133-osobi.html


 

Президент призначив Сергія Погорельцева 

представником України при Всесвітній 

туристичній організації 

Президент Володимир Зеленський призначив 

посла України в Іспанії Сергія Погорельцева 

представником при Всесвітній туристичній 

організації.

 

 

У МКІП назвали п'ять досягнень 

міністерства за рік ІНФОГРАФІКА 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики назвали п'ять досягнень за рік роботи.

 

 

Президент підписав закон про кримінальну 

відповідальність за сексуальне домагання 

дітей 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про кримінальну відповідальність за 
сексуальне домагання дітей, виробництво та 

поширення дитячої порнографії. 

 

Профспілки протестують проти планів 

ДТЕК закрити частину шахт Західного 

Донбасу 

Профспілки гірників висловлюють протест 

проти планів закриття шахт у Західному 
Донбасі, зокрема, у Першотравенську 

Дніпропетровської області. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3207218-prezident-priznaciv-sergia-pogorelceva-predstavnikom-ukraini-pri-vsesvitnij-turisticnij-organizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3207218-prezident-priznaciv-sergia-pogorelceva-predstavnikom-ukraini-pri-vsesvitnij-turisticnij-organizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3207218-prezident-priznaciv-sergia-pogorelceva-predstavnikom-ukraini-pri-vsesvitnij-turisticnij-organizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3207218-prezident-priznaciv-sergia-pogorelceva-predstavnikom-ukraini-pri-vsesvitnij-turisticnij-organizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207093-u-mkip-nazvali-pat-dosagnen-ministerstva-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207093-u-mkip-nazvali-pat-dosagnen-ministerstva-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207214-prezident-pidpisav-zakon-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-seksualne-domaganna-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207214-prezident-pidpisav-zakon-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-seksualne-domaganna-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207214-prezident-pidpisav-zakon-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-seksualne-domaganna-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207214-prezident-pidpisav-zakon-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-seksualne-domaganna-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206929-profspilki-protestuut-proti-planiv-dtek-zakriti-castinu-saht-zahidnogo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206929-profspilki-protestuut-proti-planiv-dtek-zakriti-castinu-saht-zahidnogo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206929-profspilki-protestuut-proti-planiv-dtek-zakriti-castinu-saht-zahidnogo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206929-profspilki-protestuut-proti-planiv-dtek-zakriti-castinu-saht-zahidnogo-donbasu.html


 

Глава МОЗ планує відмовитися від 

закордонних операцій з трансплантації за 

три роки 

Торік в Україні було здійснено 118 

трансплантацій, цього року таких операцій має 

бути щонайменше 250, а в найближчі роки 

МОЗ планує відмовитися від закордонних 

операцій з пересадки органів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У Раді планують створити міжфракційне 

об’єднання на підтримку «зеленого курсу» 

Найближчим часом у Верховній Раді буде 
створено міжфракційне об’єднання, яке може 

стати парламентським "локомотивом" щодо 

підтримки "зеленого курсу".

 

Віртуальна точка з’єднання газу: 

Словаччина готова обговорювати з 

Україною деталі 

Словацька енергетична компанія Eustream 
підтвердила готовність обговорювати 

запровадження віртуальної точки з’єднання з 

Україною. 

 

Меркель дистанційно відкриє Українсько-

Німецький економічний форум 

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина 

Ангела Меркель виступить на початку 

Четвертого Українсько-Німецького 

економічного форуму 19 березня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207240-glava-moz-planue-vidmovitisa-vid-zakordonnih-operacij-z-transplantacii-za-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207240-glava-moz-planue-vidmovitisa-vid-zakordonnih-operacij-z-transplantacii-za-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207240-glava-moz-planue-vidmovitisa-vid-zakordonnih-operacij-z-transplantacii-za-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207240-glava-moz-planue-vidmovitisa-vid-zakordonnih-operacij-z-transplantacii-za-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207069-u-radi-planuut-stvoriti-mizfrakcijne-obednanna-na-pidtrimku-zelenogo-kursu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207069-u-radi-planuut-stvoriti-mizfrakcijne-obednanna-na-pidtrimku-zelenogo-kursu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206904-virtualna-tocka-zednanna-gazu-slovaccina-gotova-obgovoruvati-z-ukrainou-detali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206904-virtualna-tocka-zednanna-gazu-slovaccina-gotova-obgovoruvati-z-ukrainou-detali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206904-virtualna-tocka-zednanna-gazu-slovaccina-gotova-obgovoruvati-z-ukrainou-detali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206904-virtualna-tocka-zednanna-gazu-slovaccina-gotova-obgovoruvati-z-ukrainou-detali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206925-merkel-distancijno-vidkrie-ukrainskonimeckij-ekonomicnij-forum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206925-merkel-distancijno-vidkrie-ukrainskonimeckij-ekonomicnij-forum.html


 

У Нафтогазі підтвердили намір відокремити 

свою частину Укрнафти 

Нафтогаз підтверджує намір від'єднати і 
самостійно керувати своєю частиною ПАТ 

"Укрнафта".  

 

Китай зацікавлений у збільшенні експорту з 

України, особливо продовольства - посол 

Китай зацікавлений у збільшенні експорту 

українських товарів, особливо продовольства.

 

 

Вересневий саміт ООН визначить місце 

України у продовольчих системах світу – 

Качка 

На саміті ООН, присвяченому світовим 
продовольчим системам, буде визначено місце 

України в цих системах.

 

 

Банкіри вважають, що іпотека під 7% не 

стане масовим продуктом 

Державна програма «Доступна іпотека 7%» не 

зробить цей кредитний продукт масовим. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207062-u-naftogazi-pidtverdili-namir-vidokremiti-svou-castinu-ukrnafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207062-u-naftogazi-pidtverdili-namir-vidokremiti-svou-castinu-ukrnafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206982-kitaj-zacikavlenij-u-zbilsenni-eksportu-z-ukraini-osoblivo-prodovolstva-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206982-kitaj-zacikavlenij-u-zbilsenni-eksportu-z-ukraini-osoblivo-prodovolstva-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207174-veresnevij-samit-oon-viznacit-misce-ukraini-u-prodovolcih-sistemah-svitu-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207174-veresnevij-samit-oon-viznacit-misce-ukraini-u-prodovolcih-sistemah-svitu-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207174-veresnevij-samit-oon-viznacit-misce-ukraini-u-prodovolcih-sistemah-svitu-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207174-veresnevij-samit-oon-viznacit-misce-ukraini-u-prodovolcih-sistemah-svitu-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206948-bankiri-vvazaut-so-ipoteka-pid-7-ne-stane-masovim-produktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206948-bankiri-vvazaut-so-ipoteka-pid-7-ne-stane-masovim-produktom.html


 

Майно Мишковицького спиртзаводу 

продали за 181 мільйон 

12 березня відбувся онлайн-аукціон з 
приватизації окремого майна Мишковицького 

місця провадження діяльності (МПД) та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт», за 

результатами якого до держбюджету мають 

надійти 181 млн грн. 

 

Степанов розповів, якою має бути 

мінімальна зарплата лікаря 

Згідно з законопроєктом, підготовленим 

Міністерства охорони здоров’я, мінімальна 
заробітна плата лікаря має становини 23 тис. 

грн, а у медсестер – 17 тис. грн.

 

 

Стратегія-2030: уряд планує збільшити 

пасажиропотік аеропортів до 71 мільйона на 

рік 

У Кабінеті Міністрів мають намір збільшити 

сукупний обсяг пасажиропотоку аеропортів до 

71,2 млн пасажирів на рік.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти у Криму викликають голову 

регіонального Меджлісу до «Центру 

протидії екстремізму» 

У тимчасово окупованому Росією Криму 
"влада" викликала до так званого Центру 

протидії екстремізму голову регіонального 

Меджлісу Судака Ільвера Аметова і заявила 

позов про знесення його кафе в м. Судак.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207225-majno-miskovickogo-spirtzavodu-prodali-za-181-miljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207225-majno-miskovickogo-spirtzavodu-prodali-za-181-miljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206898-stepanov-rozpoviv-akou-mae-buti-minimalna-zarplata-likara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3206898-stepanov-rozpoviv-akou-mae-buti-minimalna-zarplata-likara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207096-strategia2030-urad-planue-zbilsiti-pasaziropotik-aeroportiv-do-71-miljona-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207096-strategia2030-urad-planue-zbilsiti-pasaziropotik-aeroportiv-do-71-miljona-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207096-strategia2030-urad-planue-zbilsiti-pasaziropotik-aeroportiv-do-71-miljona-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207096-strategia2030-urad-planue-zbilsiti-pasaziropotik-aeroportiv-do-71-miljona-na-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206816-okupanti-u-krimu-viklikaut-golovu-regionalnogo-medzlisu-do-centru-protidii-ekstremizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206816-okupanti-u-krimu-viklikaut-golovu-regionalnogo-medzlisu-do-centru-protidii-ekstremizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206816-okupanti-u-krimu-viklikaut-golovu-regionalnogo-medzlisu-do-centru-protidii-ekstremizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3206816-okupanti-u-krimu-viklikaut-golovu-regionalnogo-medzlisu-do-centru-protidii-ekstremizmu.html


 

Окупанти на Донбасі незаконно ув’язнили 

268 осіб – Денісова 

У незаконному ув’язненні на тимчасово 
окупованій частині Донбасу перебуває 268 

осіб, ще 114 громадян України незаконно 

утримуються у місцях несвободи на території 

РФ та в тимчасово окупованому Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

АРМА планує запустити Реєстр 

арештованих активів цього року 

Національне агентство з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними 

від корупційних та інших злочинів, (АРМА) 

планує запустити Реєстр арештованих активів 
у повноцінну експлуатацію цього року за 

умови наявності фінансування. 

 

У «Довірі» повідомили, що Мін'юст 

відкликав позов про анулювання реєстрації 

партії 

Окружний адміністративний суд міста Києва 
залишив без розгляду позовну заяву 

Міністерства юстиції про анулювання 

реєстрації партії «Довіра» на прохання 

позивача.

 

 

Організатора антитарифних мітингів на 

Закарпатті Павлова оголосили в розшук 

Закарпатського активіста Павла Павлова, 
котрий, зокрема, організовував в області 

антитарифні мітинги, поліція оголосла в 

розшук. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207171-okupanti-na-donbasi-nezakonno-uvaznili-268-osib-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207171-okupanti-na-donbasi-nezakonno-uvaznili-268-osib-denisova.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207242-arma-planue-zapustiti-reestr-arestovanih-aktiviv-cogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206876-u-doviri-povidomili-so-minust-vidklikav-pozov-pro-anuluvanna-reestracii-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3206876-u-doviri-povidomili-so-minust-vidklikav-pozov-pro-anuluvanna-reestracii-partii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206814-organizatora-antitarifnih-mitingiv-na-zakarpatti-pavlova-ogolosili-v-rozsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3206814-organizatora-antitarifnih-mitingiv-na-zakarpatti-pavlova-ogolosili-v-rozsuk.html


 

В Україні викрили схему вимагання грошей 

за призначення на посади ДПЗКУ 

Державне бюро розслідувань викрило 
системну корупційну схему службових осіб 

Акціонерного товариства «Державна 

продовольчо-зернова корпорація України», 

засновником якого є держава в особі Кабінету 
Міністрів, щодо вимагання грошей за 

призначення на посади. 

 

У київському будинку для літніх до пожежі 

виявили 42 порушення 

У будинку для літніх людей "Срібний вік" у 
Подільському районі, де сталася пожежа, 

проводилася позапланова перевірка із 4 до 17 

лютого, тоді було виявлено 42 порушення 
правил пожежної безпеки та два порушення 

Кодексу цивільного захисту України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Плани РФ на окупацію південного сходу 

України: хто і як розпалював "русскую 

весну" АНАЛІТИКА 

Розкриваються нові факти про плани 

захоплення Росією України

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський затвердив Національну 

молодіжну стратегію до 2030 року 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

Національну молодіжну стратегію до 2030 

року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207162-v-ukraini-vikrili-shemu-vimaganna-grosej-za-priznacenna-na-posadi-dpzku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3207162-v-ukraini-vikrili-shemu-vimaganna-grosej-za-priznacenna-na-posadi-dpzku.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3206894-u-kiivskomu-budinku-dla-litnih-do-pozezi-viavili-42-porusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3206822-plani-rf-na-okupaciu-pivdennogo-shodu-ukraini-hto-i-ak-rozpaluvav-russkuu-vesnu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207284-zelenskij-zatverdiv-nacionalnu-molodiznu-strategiu-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207284-zelenskij-zatverdiv-nacionalnu-molodiznu-strategiu-do-2030-roku.html


 

Створення супутника «Січ-2-1» винесуть на 

урядовий комітет – Уруський ЕКСКЛЮЗИВ 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про 
деякі питання створення космічної системи 

"Січ-2-30 (2-1)" незабаром розглянуть на 

засіданні урядового комітету з питань 

національної безпеки і оборони, стратегічних 
галузей промисловості, паливно-енергетичного 

комплексу та інфраструктури.

 

 

Джамала представила новий альбом «Ми» 
ВІДЕО  

У п'ятницю, 12 березня, українська співачка 

кримськотатарського походження Джамала 

представила свій новий альбом "Ми".

 

 

Несподівана Леся Українка: усе про Re:post-

оперу LE   ПОДКАСТ  

До ювілею Лесі Українки режисер Влад 

Троїцький і формація NOVA OPERA створили 

Re:post-оперу LE. Її прем'єра відбулася в 

Українському домі у день народження поетеси. 

 

На Миколаївщині дорожній проєкт 

«Чорноморська Рів'єра» з'єднає курортні 

міста – ОДА 

На Миколаївщині триває реалізація 

дорожнього проєкту європейського рівня 

«Чорноморської Рів'єра», який має на меті 
з'єднати курортні Очаків і Чорноморку з 

Рибаківкою та Коблевим.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3206727-stvorenna-suputnika-sic21-vinesut-na-uradovij-komitet-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3206727-stvorenna-suputnika-sic21-vinesut-na-uradovij-komitet-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3207074-dzamala-predstavila-novij-albom-mi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3207074-dzamala-predstavila-novij-albom-mi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3207163-nespodivana-lesa-ukrainka-use-pro-repostoperu-le.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3207163-nespodivana-lesa-ukrainka-use-pro-repostoperu-le.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3206855-na-mikolaivsini-doroznij-proekt-cornomorska-rivera-zednae-kurortni-mista-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3206855-na-mikolaivsini-doroznij-proekt-cornomorska-rivera-zednae-kurortni-mista-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3206855-na-mikolaivsini-doroznij-proekt-cornomorska-rivera-zednae-kurortni-mista-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3206855-na-mikolaivsini-doroznij-proekt-cornomorska-rivera-zednae-kurortni-mista-oda.html


 

Перекинутий борщ, евакуаційні поїзди та 

паперові первоцвіти ФОТО Т ИЖНЯ  

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

 

Охочих попросили створити логотип для 

Дрогобицької солеварні 

Найстаріше підприємство України – солеварня 
у Дрогобичі на Львівщині – оголосило конкурс 

на створення власної айдентики.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207141-perekinutij-bors-evakuacijni-poizdi-ta-paperovi-pervocviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3207141-perekinutij-bors-evakuacijni-poizdi-ta-paperovi-pervocviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3206780-ohocih-poprosili-stvoriti-logotip-dla-drogobickoi-solevarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3206780-ohocih-poprosili-stvoriti-logotip-dla-drogobickoi-solevarni.html

