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ТОП 

 

Іран оприлюднив остаточний звіт щодо 

катастрофи українського літака 

Іранський орган цивільної авіації оприлюднив 

остаточний звіт щодо збиття українського 

пасажирського літака у січні 2020 року. 

 

 

Авіатроща МАУ: Кулеба назвав звіт Ірану 

спробою приховати істинні причини трагедії 
ВІДЕО 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

назвав звіт Ірану щодо збиття літака неподалік 

Тегерана в січні 2020 року спробою приховати 

справжні причини авіакатастрофи. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210084-iran-opriludniv-ostatocnij-zvit-sodo-katastrofi-ukrainskogo-litaka.html
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Японія підтвердила намір взяти участь у «Сі 

Бриз-2021» — Таран 

Міністри оборони України Андрій Таран та 
Японії Нобуо Кіші під час зустрічі в Токіо 

обговорили розвиток двостороннього 

співробітництва. Японська сторона 

підтвердила намір взяти участь у міжнародних 
військових навчаннях, які відбудуться в 

України в поточному році.

 

 

Уряд достроково припинив повноваження 

голови правління Укрзалізниці 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

дострокове припинення повноважень голови 
правління акціонерного товариства 

"Українська залізниця" Володимира Жмака. 

 

У Раді оприлюднили законопроєкт про 

денонсацію «харківських угод» 

Харківські угоди призвели до порушення 

територіальної цілісності України, тож є 

нагальна необхідність у скасуванні цих угод, 
підписаних 2010 року у Харкові та 

ратифікованих Верховною Радою. 

 

 

Верховний Суд скасував звільнення судді 

Царевич 

У Верховному суді підтвердили, що судова 

установа прийняла рішення щодо скасування 

указу Президента про звільнення Оксани 

Царевич з посади судді 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210176-aponia-pidtverdila-namir-vzati-ucast-u-si-briz2021-taran.html
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ВООЗ рекомендує продовжувати 

вакцинацію препаратом AstraZeneca ЗАЯВА  

есвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 
рекомендує продовжувати використання 

препарату AstraZeneca для вакцинації від 

коронавірусу.

 

 

На Херсонщині знову гинуть 

червонокнижні птахи – директор «Асканії-

Нової»  ЕКСКЛЮЗИВ  

На Херсонщині через протруєне зерно 
продовжують гинути червонокнижні птахи – 

сірі журавлі та огарі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба - про звіт розвідки США: Чергове 

гучне фіаско Росії 

Американська розвідка не знайшла жодних 

ознак причетності уряду України до втручання 

у вибори в США. 

 

 

Росія зловживає своїм місцем у Радбезі ООН 

для просування позиції щодо Криму – США 

Сполучені Штати звинуватили Росію у 

зловживанні правом постійного члена Ради 
Безпеки ООН з метою просування власного 

порядку денного по Криму, який вона 

протиправно окупувала та оголосила своєю 

територією. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3210006-vooz-rekomendue-prodovzuvati-vakcinaciu-preparatom-astrazeneca.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3210195-rosia-zlovzivae-svoim-miscem-u-radbezi-oon-dla-prosuvanna-pozicii-sodo-krimu-ssa.html


 

Засуджена за тероризм «представниця» 

ОРДЛО заблокувала переговори в 

політгрупі ТКГ 

Українська сторона в ТКГ відмовилася від 

роботи через присутність на переговорах 

«представниці» ОРДЛО - Маї Пирогової, яка 

засуджена в Україні за тероризм і не входить у 

групу. 

 

НАТО збільшить присутність у Чорному 

морі через дії Росії в Криму - Столтенберг 

У НАТО занепокоєні діями Російської 
Федерації, яка нарощує свої військові 

спроможності в регіоні Чорного моря та 

використовує Крим для демонстрації сили, тож 

Альянс буде й надалі збільшувати свою 
присутність для зміцнення безпеки й 

стабільності цього регіону.

 

 

Акція з портретами російських дипломатів: 

у МЗС відреагували на ноту Москви 

У Міністерстві закордонних справ України 

звернули увагу на реакцію Москви у зв'язку з 

акцією щодо російських дипломатів у Києві і 
заявили про відданість неухильному 

дотриманню вимог Віденської конвенції в 

частині безпеки

 

 

Росія заперечує, що її вертоліт порушив 

держкордон України 

РФ заперечує, що її вертоліт порушив 

державний кордон України у Сумській області. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209932-akcia-z-portretami-rosijskih-diplomativ-u-mzs-vidreaguvali-na-notu-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210108-rosia-zaperecue-so-ii-vertolit-porusiv-derzkordon-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210108-rosia-zaperecue-so-ii-vertolit-porusiv-derzkordon-ukraini.html


 

Україна в ОБСЄ розповіла про безпілотник 

ФСБ на Донбасі 

Українська місія в ОБСЄ поінформувала 
делегації країн-учасниць про факт виявлення 

на Донбасі розвідувального безпілотника 

російського виробництва з наліпкою "ФСБ". 

 

Україна може вийти ще з двох угод СНД 

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої 

політики та міжпарламентського 

співробітництва рекомендує ВР підтримати два 
урядових законопроєкти щодо виходу України 

з двох угод в рамках СНД. 

 

Японський журналіст пояснив особливості 

просування іміджу України в Японії 

При просуванні позитивного іміджу України в 

Японії важливо враховувати кардинальні 

відмінності у сприйнятті інформації японцями 
та українцями, інакше ефективність цієї роботи 

буде дуже низькою.

 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ оновило розподіл на карантинні зони, 

17 «помаранчевих» ТАБЛИЦЯ  

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оновило 

розподіл на карантинні зони. До помаранчевої 

зони епіднебезпеки віднесено 17 регіонів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3210224-ukraina-v-obse-rozpovila-pro-bezpilotnik-fsb-na-donbasi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210033-aponskij-zurnalist-poasniv-osoblivosti-prosuvanna-imidzu-ukraini-v-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209727-moz-onovilo-rozpodil-na-karantinni-zoni-17-pomarancevih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209727-moz-onovilo-rozpodil-na-karantinni-zoni-17-pomarancevih.html


 

Львів закривають на жорсткий карантин 

Міськрада Львова запроваджує посилений 

карантин, який діятиме з 19 до 28 березня: 
школярів відправляють на канікули, 

закривають кафе, ресторани, ринки та театри. 

 

Глава офісу ВООЗ сказав, коли Україна 

може розраховувати на вакцини Pfizer і 

AstraZeneca 

Україна може розраховувати на отримання 
доступу до вакцин Pfizer і AstraZeneca у 

першій половині року.

 

 

Коронавірус на Донеччині: за тиждень 

кількість хворих зросла на 85% 

У Донецькій області за останній тиждень 

рівень захворюваності на COVID-19 зріс на 

85,3%, ніж за попередні сім тижнів.

 

 

У Рівному спростували чутки про «червону» 

зону 

В Рівненській облдержадміністрації 

спростували поширену напередодні і сьогодні 

інформацію про нібито введення в обласному 

центрі червоної зони епіднебезпеки.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209811-lviv-zaprovadzue-posilenij-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209811-lviv-zaprovadzue-posilenij-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209955-glava-ofisu-vooz-skazav-koli-ukraina-moze-rozrahovuvati-na-vakcini-pfizer-i-astrazeneca.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3209955-glava-ofisu-vooz-skazav-koli-ukraina-moze-rozrahovuvati-na-vakcini-pfizer-i-astrazeneca.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210131-koronavirus-na-doneccini-za-tizden-kilkist-hvorih-zrosla-na-85.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3210173-u-rivnomu-sprostuvali-cutki-pro-cervonu-zonu.html


УКРАЇНА 

 

Комітет пропонує Раді створити ТСК щодо 

«плівок Медведчука-Суркова» 

Комітет ВР з питань регламенту, депутатської 
етики та організації роботи парламенту 

підтримав створення тимчасової слідчої 

комісії, яка вивчить все, що стосується плівок 

Медведчука-Суркова та інших резонансних 

справ. 

 

На Банковій розповіли, чим займатиметься 

новий заступник Єрмака 

Новий заступник керівника Офісу Президента 
України Ігор Брусило зосередить свою увагу 

на якісному забезпеченні та змістовному 

наповненні візитів глави держави.

 

Опитування демонструють тенденцію до 

стабілізації підтримки Президента – 

Подоляк 

Останні соціологічні дослідження 

демонструють лідерство Президента України 
Володимира Зеленського з-поміж потенційних 

конкурентів за президентський пост і 

засвідчують тенденцію до стабілізації його 

підтримки українцями.

 

 

Уряд звільнив керівника Держінспекції 

містобудування 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо 

звільнення керівництва Держінспекції 
містобудування та Державної сервісної служби 

містобудування у зв'язку із ліквідацією цих 

органів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210167-komitet-proponue-radi-stvoriti-tsk-sodo-plivok-medvedcukasurkova.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209958-urad-zvilniv-kerivnika-derzinspekcii-mistobuduvanna.html


 

Уряд змінив порядок проведення конкурсу 

на держслужбу 

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби. 

 

Нацагентство з держслужби оголосило 

вакансії на керівні посади низки установ 

У Національному агентстві України з питань 

державної служби (НАДС) оголосили п‘ять 
вакантних посад держслужбовців вищого 

корпусу (категорія «А»).

 

 

У Раді загорівся пульт для голосування 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

оголошував перерву в засіданні парламенту на 

15 хвилин. 

 

Кожні 10 років та через Інтернет: уряд 

пропонує змінити правила перепису 

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді 

осучаснити умови для отримання органами 

державної статистики об'єктивної статистичної 
інформації, зокрема про соціально-

демографічний стан населення країни.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210161-urad-zminiv-poradok-provedenna-konkursu-na-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210161-urad-zminiv-poradok-provedenna-konkursu-na-derzsluzbu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3209840-u-radi-zagorivsa-pult-dla-golosuvanna.html
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ЕКОНОМІКА 

 

В UBTA сподіваються на посилення 

промислової співпраці України та ЄС 

Підписання Угоди про оцінку відповідності та 
прийняття промислової продукції (Угода про 

«промисловий безвіз», ACAA) дасть змогу 

підприємствам 

 

 

На Запорізькій АЕС проходить інспекція 

МАГАТЕ 

Інспектори Міжнародного агентства з атомної 

енергії (МАГАТЕ) проводять чергову планову 
інспекцію енергоблока №1, що знаходиться в 

плановому 

 

 

У Тунісі зростає попит на українське зерно 

Туніс готовий купувати більше української 
пшениці та кукурудзи, але для цього варто 

пропонувати якомога вигідніші умови 

співпраці.

 

 

Україна поновлює експорт м‘яса птиці до 

ЄС 

Україна поновлює експорт м‘яса птиці до 
Європейського Союзу, призупинений взимку 

через спалах пташиного грипу.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3210133-v-ubta-spodivautsa-na-posilenna-promislovoi-spivpraci-ukraini-ta-es.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3210112-ukraina-ponovlue-eksport-masa-ptici-do-es.html


 

Сотні платіжок з порушеннями: у Києві 

перевірять теплопостачальника «Євро-

Реконструкція» 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) проведе виїзну 

позапланову перевірку столичного 

теплопостачальника …

 

Майже 45% українських підприємств 

зазнали фінансових проблем через пандемію 

– експертка 

За останній рік фінансове становище близько 

45% українських підприємств погіршилось 
через пандемію коронавірусу. Найбільше 

постраждали від карантину представники 

малого бізнесу.

 

 

Виробництво яєць в Україні скоротилося на 

16,1% — Держстат 

За січень-лютий 2021 року виробництво яєць в 

Україні зменшилося на 16,1% порівняно з 

аналогічним періодом 2020 року, до 2,03 млрд 

штук.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна вимагає від РФ негайно звільнити 

журналіста, затриманого в окупованому 

Криму 

Міністерство закордонних справ висловило 
протест проти незаконного затримання 

громадянина України, журналіста-фрілансера 

"Радіо Свобода" Владислава Єсипенка в 

тимчасово окупованому Криму та вимагає від 

Росії його звільнення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209754-sotni-platizok-z-porusennami-u-kievi-perevirat-teplopostacalnika-evrorekonstrukcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3209754-sotni-platizok-z-porusennami-u-kievi-perevirat-teplopostacalnika-evrorekonstrukcia.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209909-ponad-45-ukrainskih-pidpriemstv-zaznali-finansovih-problem-cerez-pandemiu-ekspertka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209909-ponad-45-ukrainskih-pidpriemstv-zaznali-finansovih-problem-cerez-pandemiu-ekspertka.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209935-virobnictvo-aec-v-ukraini-skorotilosa-na-161-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3209935-virobnictvo-aec-v-ukraini-skorotilosa-na-161-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3210064-ukraina-vimagae-vid-rf-negajno-zvilniti-zurnalista-zatrimanogo-v-okupovanomu-krimu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3210064-ukraina-vimagae-vid-rf-negajno-zvilniti-zurnalista-zatrimanogo-v-okupovanomu-krimu.html


 

Кримський політв'язень Айвазов розповів в 

ростовському суді про тортури і погрози 

Політв'язень у справі другої сімферопольської 
групи «справи Хізб ут-Тахрір» Раїм Айвазов 

заявив у суді про тортури з боку співробітників 

ФСБ і погрози вбивством, якщо він не 

обмовить інших фігурантів «справи». 

 

 

Петербурзькі активісти провели акцію до 

річниці кримського псевдореферендуму 

Увечері 16 березня активісти групи «Мирний 

спротив СПб» провели в центрі Петербурга 
серію одиночних пікетів до 7 річниці 

кримського псевдореферендуму, результатом 

якого стала окупація Криму. 

 

 

Денісова прокоментувала «роман» 

неповнолітніх блогерів 

Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила 

Денісова вважає, що щодо батьків двох 
неповнолітніх блогерів, щодо яких була 

розповсюджена інформація про їх «роман», є 

підстави вважати їх дії такими, що порушують 

права дітей.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Через справу Татарова щодо Венедіктової 

порушили дві кримінальні справи 

Відносно Генерального прокурора Ірини 

Венедиктової порушили дві кримінальні 

справи за те, що вона змінила групу прокурорів 

у справі  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209591-krimskij-politvazen-ajvazov-rozpoviv-v-rostovskomu-sudi-pro-torturi-i-pogrozi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209778-peterburzki-aktivisti-proveli-akciu-do-ricnici-krimskogo-psevdoreferendumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3209778-peterburzki-aktivisti-proveli-akciu-do-ricnici-krimskogo-psevdoreferendumu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3210121-cerez-spravu-tatarova-sodo-venediktovoi-porusili-dvi-kriminalni-spravi.html


 

Судді КСУ перенесли спецзасідання щодо 

Тупицького і Головатого 

Судді Конституційного Суду перенесли 
спеціальні пленарні засідання, на яких мали 

розглянути питання притягнення до 

дисциплінарної відповідальності голови КС 

Олександра Тупицького і його заступника 

Сергія Головатого. 

 

Бурштин і ліс: Баканов розповів про 

кримінальні справи щодо екологічних 

злочинів 

Упродовж 2020-2021 років за матеріалами 
Служби безпеки України різні правоохоронні 

органи відкрили 184 кримінальні провадження 

стосовно екологічних злочинів. 

 

Розстріли на Інститутській: суд починає 

вивчати докази із грифом «для службового 

користування» 

Святошинський районний суд продовжив 

судовий розгляд справи щодо розстрілів 
учасників акцій протестів на вулиці 

Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року 

щодо двох обвинувачених ексберкутівців 

Сергія Тамтури й Олександра Маринченка.

 

 

На Вінниччині в реанімації помер 

трирічний хлопчик, якого торік врятували 

від COVID-19 

На Вінниччині в реанімації Могилів-

Подільської окружної лікарні інтенсивного 

лікування помер трирічний Павлик 
Лутковський, якого медики торік урятували від 

COVID-19.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3210025-suddi-ksu-perenesli-speczasidanna-sodo-tupickogo-i-golovatogo.html
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чи повернеться в Україну колишній суддя 

Микола Чаус 

Це стане відомо 19 березня, коли під час 
засідання суду українська сторона вимагатиме 

від Молдови екстрадиції судді-втікача 

 

 

Україна створюватиме «віртуальні» 

посольства за кордоном: про що йдеться? 

Формат дистанційної дипломатичної 
присутності нині функціонує в багатьох 

іноземних країнах. Зокрема, так працює посол 

Сінгапуру в Україні 

 

Якщо є надії на зміни в Росії, то вони 

пов'язані з молодим поколінням — 

Костянтин Котов, російський громадський 

активіст ІНТЕРВ'Ю 

Рівно три місяці тому Костянтин Котов 
вийшов з ув'язнення. Він - один з 
московських, російських активістів, добре 
відомих в Україні.

 

Суд присяжних міг би стати ракетним 

паливом для судової системи - Сергій 

Оверчук, вчений-правник, дослідник моделі 

запровадження суду присяжних ІНТЕРВ'Ю 

Це був один із пунктів президентської 
програми. Про суд присяжних говорили всі 
ключові гравці монобільшості. 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

В університеті Шевченка знову не обрали 

ректора - буде другий тур 

У першому турі нових виборів ректора 
Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка знову ніхто з кандидатів не 

набрав понад 50% голосів. 

 

 

На Суспільному стартував влог про 

Євробачення 

На онлайн платформах Суспільного стартував 

влог "HALLO, Євробачення!".

 

 

В Україні стартувала соціальна кампанія 

«Пристібайся – не жахайся» 

Національна поліція України і Консультативна 

місія ЄС в Україні запустили кампанію із 
підвищення безпеки дорожнього руху 

«Пристібайся – не жахайся».

 

 

В Україні створять систему аеромедичної 

евакуації 

Кабмін підтримав створення в нашій країні 

системи аеромедичної евакуації та транспортне 

забезпечення трансплантології. 
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«Куяльницький»: на Одещині планують 

створити національний природний парк 

Кабінет Міністрів погодив проєкт указу 
Президента «Про створення національного 

природного парку “Куяльницький”, яким 

передбачено створення парку на території 10,8 

тис. га в Одеській області. 

 

Одесі подарували 50 картин Межберга, чиє 

ім'я тривалий час було під забороною 

Одеському художньому музею подарували 50 

картин відомого одеського художника-
шістдесятника Льва Межберга, чиє ім'я 

протягом тривалого часу було під забороною. 

 

 

На Буковині звели сільську школу з 

кінотеатром та ліфтом - фото 

У Чернівецькій області в рамках програми 

"Велике будівництво" звели сільську школу на 
650 учнів. У ній обладнали кінотеатр, 

лінгафонний кабінет, а також підйомник і ліфт 

для учнів з інвалідністю. 

 

У Вінниці стартував проєкт зі створення 

найбільшого у країні туристичного хабу 

У Вінниці почалася реконструкція історичної 
будівлі, в якій буде розташований найбільший 

у країні туристичний хаб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3210013-kualnickij-na-odesini-planuut-stvoriti-nacionalnogo-prirodnij-park.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3210013-kualnickij-na-odesini-planuut-stvoriti-nacionalnogo-prirodnij-park.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209702-odesi-podaruvali-50-kartin-mezberga-cie-ima-trivalij-cas-bulo-pid-zaboronou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3209702-odesi-podaruvali-50-kartin-mezberga-cie-ima-trivalij-cas-bulo-pid-zaboronou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209739-na-bukovini-zveli-silsku-skolu-z-kinoteatrom-ta-liftom-foto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3209739-na-bukovini-zveli-silsku-skolu-z-kinoteatrom-ta-liftom-foto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3209623-u-vinnici-startuvav-proekt-zi-stvorenna-najbilsogo-u-kraini-turisticnogo-habu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3209623-u-vinnici-startuvav-proekt-zi-stvorenna-najbilsogo-u-kraini-turisticnogo-habu.html


 

Як проведуть День святого Патріка у 

Мукачеві? 

У закарпатському Мукачеві цьогоріч День 
святого Патріка відзначать віртуально через 

карантинні обмеження. Однак у місті 

влаштують онлайн-зустріч щодо кельтської 

спадщини та використання її в туризмі. 

 

Корисні властивості шипшини та кизилу 
ІНФОГРАФІКА  

Плоди шипшини та кизилу багаті на вітаміни, 

мінеральні елементи. Є природним джерелом 

вітаміну С та зміцнюють імунну систему.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210091-u-mukacevi-den-svatogo-patrika-provedut-onlajn-i-bez-alkogolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3210091-u-mukacevi-den-svatogo-patrika-provedut-onlajn-i-bez-alkogolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3151457-korisni-vlastivosti-sipsini-ta-kizilu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3151457-korisni-vlastivosti-sipsini-ta-kizilu-infografika.html

