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ТОП 

 

Рада розглянула 184 "земельні" поправки, 

продовжить у п я̓тницю 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Стефанчук закрив засідання 

парламенту в четвер. 

 

 

Тимошенко зламала мікрофон Разумкова і 

порізала палець 

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко 

зламала мікрофон Голови Верховної Ради під 

час блокування президії парламенту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871201-rada-rozglanula-184-zemelni-popravki-prodovzit-u-patnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871201-rada-rozglanula-184-zemelni-popravki-prodovzit-u-patnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871201-rada-rozglanula-184-zemelni-popravki-prodovzit-u-patnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871020-timosenko-zlamala-mikrofon-razumkova-i-porizala-palec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871020-timosenko-zlamala-mikrofon-razumkova-i-porizala-palec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871020-timosenko-zlamala-mikrofon-razumkova-i-porizala-palec.html


 

Зеленський не зміг відповісти журналістам 

щодо "випробувального терміну" Авакова 

Президент України Володимир Зеленський не 

зміг відповісти на питання журналістів Радіо 

Свобода щодо "випробувального терміну" 

міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

 

 

СБУ спростувала фейки про обшуки на 

"1+1" ІНФОГРАФІКА 

Служба безпеки України закликає журналістів 

дочекатись офіційних результатів щодо 

проведення слідчих дій на телеканалі "1+1" і не 

поширювати неправдиву інформацію.

 

 

Зеленський привітав дружину з днем 

народження: З тобою зможу все на світі 

Президент України Володимир Зеленський 

привітав дружину з днем народження, 

зазначивши, що у них попереду ще довга 

дорога з несподіваними поворотами і що з 

коханою він зможе все на світі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ОБСЄ пояснила, чому зривається 

стабілізація на Донбасі 

Першопричиною нереалізації заходів, 

спрямованих на стабілізацію ситуації на 

Донбасі, є те, що Росія продовжує 

заперечувати свою роль як агресора, окупанта 

та сторони конфлікту, сподіваючись взяти на 

себе роль "миротворця".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871024-zelenskij-ne-zmig-vidpovisti-zurnalistam-sodo-viprobuvalnogo-terminu-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871024-zelenskij-ne-zmig-vidpovisti-zurnalistam-sodo-viprobuvalnogo-terminu-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871024-zelenskij-ne-zmig-vidpovisti-zurnalistam-sodo-viprobuvalnogo-terminu-avakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871088-sbu-sprostuvala-fejki-pro-obsuki-na-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871088-sbu-sprostuvala-fejki-pro-obsuki-na-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871088-sbu-sprostuvala-fejki-pro-obsuki-na-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2870538-zelenskij-privitav-druzinu-z-dnem-narodzenna-z-tobou-zmozu-vse-na-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2870538-zelenskij-privitav-druzinu-z-dnem-narodzenna-z-tobou-zmozu-vse-na-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2870538-zelenskij-privitav-druzinu-z-dnem-narodzenna-z-tobou-zmozu-vse-na-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871196-ukraina-v-obse-poasnila-comu-zrivaetsa-stabilizacia-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871196-ukraina-v-obse-poasnila-comu-zrivaetsa-stabilizacia-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871196-ukraina-v-obse-poasnila-comu-zrivaetsa-stabilizacia-na-donbasi.html


 

Пристайко поки не отримав запрошення на 

"нормандську зустріч" у Мюнхен 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

не отримував офіційного запрошення на 

зустріч глав МЗС країн "нормандського 

формату" на полях Мюнхенської безпекової 

конференції у лютому та вважає пріоритетом 

зустріч лідерів у квітні.

 

 

Сіярто завтра приїде до Києва 

Міністр закордонних справ і зовнішньої 

торгівлі Угорської Республіки Петер Сіярто 7 

лютого відвідає Київ. 

 

Керувати Укрзалізницею будуть українці, а 

німці підтримають їх - Deutsche Bahn 

Німецька компанія Deutsche Bahn, найбільший 

залізничний концерн Європи, готова 

якнайскоріше розпочати співпрацю з 

українським залізничним перевізником, 

допомагаючи порадами.

 

 

Глава МЗС Данії запевнив у підтримці 

територіальної цілісності України 

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод 

запевнив у підтримці суверенітету й 

територіальної цілісності України та привітав 

українську владу з досягненнями у питаннях 

боротьби з корупцією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871187-pristajko-poki-ne-otrimav-zaprosenna-na-normandsku-zustric-u-munhen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871187-pristajko-poki-ne-otrimav-zaprosenna-na-normandsku-zustric-u-munhen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871187-pristajko-poki-ne-otrimav-zaprosenna-na-normandsku-zustric-u-munhen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2870993-siarto-zavtra-priide-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2870993-siarto-zavtra-priide-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871116-keruvati-ukrzalizniceu-budut-ukrainci-a-nimci-pidtrimaut-ih-deutsche-bahn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871116-keruvati-ukrzalizniceu-budut-ukrainci-a-nimci-pidtrimaut-ih-deutsche-bahn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871116-keruvati-ukrzalizniceu-budut-ukrainci-a-nimci-pidtrimaut-ih-deutsche-bahn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871142-glava-mzs-danii-zapevniv-u-pidtrimci-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871142-glava-mzs-danii-zapevniv-u-pidtrimci-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871142-glava-mzs-danii-zapevniv-u-pidtrimci-teritorialnoi-cilisnosti-ukraini.html


 

Україна та Білорусь скасовують дозволи у 

сфері нерегулярних автоперевезень 

Україна досягла угоди з Білоруссю про 

скасування дозвільної системи у сфері 

нерегулярних вантажних та пасажирських 

автоперевезень.

 

 

Укроборонпром запропонує Індії 

інноваційні проекти 

У рамках участі у міжнародній оборонній 

виставці DefExpo-2020, яка відбувається у м. 

Лакхнау, Республіка Індія, представники ДК 

"Укроборонпром" проведуть переговори з 

Міністерством оборони та Генеральним 

штабом Збройних Сил Індії.

 

БЕЗПЕКА 

 

Діагностику коронавірусу в Україні 

проводитимуть за критеріями ВООЗ 

Діагностика на новий коронавірус буде 

здійснюватися у випадках, що відповідають 

епідеміологічному і клінічному визначенню 

хвороби.

 

 

МОЗ спростовує фейки про "коронавірус" у 

посилках з Китаю та бананах 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

відповіді на найпоширеніші запитання, які 

виникають у громадян у зв'язку з поширенням 

коронавірусу 2019nCoV, зокрема спростувало 

фейки про поширення вірусу через поштові 

посилки та фрукти.

 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871095-ukraina-ta-bilorus-skasovuut-dozvoli-u-sferi-neregularnih-avtoperevezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871095-ukraina-ta-bilorus-skasovuut-dozvoli-u-sferi-neregularnih-avtoperevezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871095-ukraina-ta-bilorus-skasovuut-dozvoli-u-sferi-neregularnih-avtoperevezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871014-ukroboronprom-zaproponue-indii-innovacijni-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871014-ukroboronprom-zaproponue-indii-innovacijni-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871014-ukroboronprom-zaproponue-indii-innovacijni-proekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2870959-diagnostiku-koronavirusu-v-ukraini-provoditimut-za-kriteriami-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2870959-diagnostiku-koronavirusu-v-ukraini-provoditimut-za-kriteriami-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2870959-diagnostiku-koronavirusu-v-ukraini-provoditimut-za-kriteriami-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2870952-moz-sprostovue-fejki-pro-koronavirus-u-posilkah-z-kitau-ta-bananah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2870952-moz-sprostovue-fejki-pro-koronavirus-u-posilkah-z-kitau-ta-bananah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2870952-moz-sprostovue-fejki-pro-koronavirus-u-posilkah-z-kitau-ta-bananah.html


 

Зеленський представив нового голову 

Львівської ОДА 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Максима Козицького головою Львівської 

обласної державної адміністрації.

 

 

Разумков запевняє, що закон про ринок 

землі ухвалять за регламентом 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

запевнив, що рішення щодо закону про ринок 

землі прийматиметься згідно з Регламентом і 

кожен народний депутат самостійно 

визначитися щодо закону.

 

 

Замість Держаудиту: Маркарова 

представила главу Офісу фінконтролю 

Міністр фінансів Оксана Маркарова 

представила колективу Офісу фінансового 

контролю новопризначеного керівника Ігоря 

Буграка.

 

 

Богдан заперечив свій конфлікт із Єрмаком 

— ЗМІ 

Голова Офісу президента Андрій Богдан 

заперечив свій конфлікт із радником 

Президента Андрієм Єрмаком.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2870989-zelenskij-predstavlae-novogo-golovu-lvivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2870989-zelenskij-predstavlae-novogo-golovu-lvivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2870989-zelenskij-predstavlae-novogo-golovu-lvivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2870876-razumkov-zapevnae-so-zakon-pro-rinok-zemli-uhvalat-za-reglamentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2870876-razumkov-zapevnae-so-zakon-pro-rinok-zemli-uhvalat-za-reglamentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2870876-razumkov-zapevnae-so-zakon-pro-rinok-zemli-uhvalat-za-reglamentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2870918-zamist-derzauditu-markarova-predstavila-glavu-ofisu-finkontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2870918-zamist-derzauditu-markarova-predstavila-glavu-ofisu-finkontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2870918-zamist-derzauditu-markarova-predstavila-glavu-ofisu-finkontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871045-bogdan-zapereciv-svij-konflikt-iz-ermakom-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871045-bogdan-zapereciv-svij-konflikt-iz-ermakom-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871045-bogdan-zapereciv-svij-konflikt-iz-ermakom-zmi.html


 

До апарату Ради планують передати 170 

підписів за відставку Ситника 

Народні депутати зібрали 170 підписів (за 

необхідних 150) за звільнення директора 

НАБУ Артема Ситника, підписні листи 

планується передати до апарату Верховної 

Ради у п’ятницю, 7 лютого. 

 

Українська на ТБ не повинна бути лише 

мовою "кумедних малоросів" – Кулеба 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 

вважає зверхнім ставлення виробників 

медіапродуктів до української мови як говірки 

"кумедних малоросів" і закликає їх спуститися 

з "великорусского п’єдесталу" в реальність. 

 

 

В українській армії вперше створили 

Командування медичних сил 

У Збройних силах України створили 

Командування медичних сил ЗСУ, яке очолив 

генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко.

 

Рада поки не "закриватиме" кулуари для 

ексдепутатів 

У Верховній Раді України створять робочу 

групу з врегулювання питань щодо допуску 

колишніх народних депутатів до 

адміністративних будівель парламенту.

 

 

ЕКОНОМІКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871210-do-aparatu-radi-planuut-peredati-170-pidpisiv-za-vidstavku-sitnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871210-do-aparatu-radi-planuut-peredati-170-pidpisiv-za-vidstavku-sitnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871210-do-aparatu-radi-planuut-peredati-170-pidpisiv-za-vidstavku-sitnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871062-ukrainska-na-tb-ne-povinna-buti-lise-movou-kumednih-malorosiv-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871062-ukrainska-na-tb-ne-povinna-buti-lise-movou-kumednih-malorosiv-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871062-ukrainska-na-tb-ne-povinna-buti-lise-movou-kumednih-malorosiv-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871006-v-ukrainskij-armii-vperse-stvorili-komanduvanna-medicnih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871006-v-ukrainskij-armii-vperse-stvorili-komanduvanna-medicnih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871006-v-ukrainskij-armii-vperse-stvorili-komanduvanna-medicnih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871160-rada-poki-ne-zakrivatime-kuluari-dla-eksdeputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871160-rada-poki-ne-zakrivatime-kuluari-dla-eksdeputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871160-rada-poki-ne-zakrivatime-kuluari-dla-eksdeputativ.html


 

Систему PayPal поки що не цікавить 

Україна як ринок - Дубілет 

Міжнародна платіжна система PayPal поки не 

працює в Україні, оскільки не бачить 

перспектив.

 

 

Укроборонпром уперше відвідали військові 

високопосадовці Саудівської Аравії 

Делегація високопоставлених військових 

Королівства Саудівської Аравії на чолі з 

помічником міністра оборони КСА Мухамедом 

Бін Аль Аіш (Mohammed Bin Abdullah Al-Ais) 

5-6 лютого відвідала державний концерн 

"Укроборонпром".

 

 

Україна і США домовилися розвивати 

співпрацю у сфері експортного контролю 

Представники України і США домовилися 

розвивати співпрацю у сфері експортного 

контролю та запобігання поширенню зброї 

масового знищення і відповідних товарів та 

технологій.

 

 

Криклій запросив компанії США до 

концесійних проєктів в Україні 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

запросив компанії зі США долучитись до 

концесійних проєктів в Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871208-sistemu-paypal-poki-so-ne-cikavit-ukraina-ak-rinok-dubilet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871208-sistemu-paypal-poki-so-ne-cikavit-ukraina-ak-rinok-dubilet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871208-sistemu-paypal-poki-so-ne-cikavit-ukraina-ak-rinok-dubilet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871155-ukroboronprom-uperse-vidvidali-vijskovi-visokoposadovci-saudivskoi-aravii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871155-ukroboronprom-uperse-vidvidali-vijskovi-visokoposadovci-saudivskoi-aravii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871155-ukroboronprom-uperse-vidvidali-vijskovi-visokoposadovci-saudivskoi-aravii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2870970-ukraina-i-ssa-domovilisa-rozvivati-spivpracu-u-sferi-eksportnogo-kontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2870970-ukraina-i-ssa-domovilisa-rozvivati-spivpracu-u-sferi-eksportnogo-kontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2870970-ukraina-i-ssa-domovilisa-rozvivati-spivpracu-u-sferi-eksportnogo-kontrolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2870922-kriklij-zaprosiv-kompanii-ssa-do-koncesijnih-proektiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2870922-kriklij-zaprosiv-kompanii-ssa-do-koncesijnih-proektiv-v-ukraini.html
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Проєкт судноплавства по Дніпру та 

Прип'яті у стадії практичної реалізації - 

Криклій 

Проєкт із відновлення судноплавства на річках 

Прип’ять і Дніпро, в тому числі в рамках 

міжнародного річкового шляху Е40, вийшов на 

стадію практичної реалізації.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримський татарин заявив у суді РФ, що 

свідчення проти нього надиктувала ФСБ 

В суді Ростова-на-Дону свідок звинувачення в 

ході засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" 

(Красногвардійська група) не зміг відповісти 

на жодне запитання захисту, в зв'язку з чим 

слідчий клопотав про оголошення його 

показань по протоколу раніше проведеного 

допиту.

 

 

Суд РФ продовжив арешт вісьмом 

фігурантам "бахчисарайської справи" 

У четвер Південний окружний військовий суд 

у Ростові-на-Дону продовжив термін тримання 

під вартою всім восьми фігурантам "справи 

Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група) 

до 13 травня 2020 року.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

СБУ зробила 25 виїмок у справі "плівок 

Гончарука" — Арахамія 

Служба безпеки України провела 25 виїмок у 

справі незаконного прослуховування і запису 

розмов Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
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Маруся Звіробій прийшла до ДБР 

Українська доброволець Маруся Звіробій 

(справжнє ім’я Олена Біленька) прийшла до 

Держбюро розслідувань для отримання 

повідомлення про підозру.

 

 

Суд не дав Шевчуку повернути собі крісло в 

КСУ 

Шостий апеляційний адміністративний суд 

скасував рішення Окружного адмінсуду Києва 

про поновлення Станіслава Шевчука на посаді 

судді Конституційного суду.

 

 

На ―тарифну комісію‖ подали в суд через 

плату за доставку газу 

Сестра відомого в Харкові правозахисника, 

адвоката Романа Лихачова, мешканка Чугуєва 

Маргарита Лихачова подала до Харківського 

окружного адміністративного суду позов проти 

НКРЕКП з вимогою визнати незаконною 

постанову, яка встановлює тариф на 

транспортування газу.

 

 

СБУ підтвердила обшуки на заводі 

―Арсенал‖ та Держкосмосі 

СБУ та ДБР дійсно проводять обшуки на 

території Державного космічного агентства 

України (ДКАУ) та заводу “Арсенал”.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чи ―тасуватимуть‖ міністерства й кому 

―крісла‖ запропонують? АНАЛІТИКА 

Влада удосконалюватиме структуру Кабінету 

міністрів. Яких змін чекати? І як при цьому 

вирішуватиметься кадрове питання

 

 

Укрзалізниця + Дойчебан = європейська 

ефективна компанія? АНАЛІТИКА 

Меморандум підписано. Від співпраці з 

європейцями очікують оздоровлення 

Укрзалізниці і осучаснення всіх логістичних 

процесів

 

 

Скорочення Ради з 450 депутатів до 300: що 

це дасть і чим загрожує? АНАЛІТИКА 

Ми поцікавилися в експертів-політологів, що 

насправді переважає в цьому кейсі – “плюси” 

чи “мінуси”?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Голова комітету ВР вважає підвищення 

пенсійного віку невідворотним, але 

Зеленський — проти 

Голова парламентського комітету з питань 

соцполітики Галина Третьякова заявила, що 

підвищення пенсійного віку - невідворотний 

процес, за її словами, вирівняти солідарний 

рівень пенсій можна лише шляхом збільшення 

пенсійного віку.
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Положинський заявив, що йде з "Тартака" 

ВІДЕО 

Лідер українського гурту “Тартак" Олександр 

Положинський заявив, що йде із цього 

проєкту.

 

 

Додаток ―ДІЯ‖: тепер у потяг можна сісти за 

е-посвідченням водія 

З 6 лютого 2020 року пасажири при посадці у 

поїзд можуть пред’являти електронне 

водійське посвідчення у мобільному 

застосунку "ДІЯ".

 

 

Зустріч зі Змієм-спокусником й 

афродизіаки: Вінниця кличе в "дім, де живе 

кохання" 

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 

14 лютого влаштують історико-романтичний 

вечір "Мусейон – дім, де живе кохання".

 

 

У Дніпро-Бузькому лимані очікується спад 

рівня моря 

У Дніпро-Бузькому лимані до кінця доби 

очікується спад рівня моря з досягненням 

стихійних позначок, що спричинятиме 

ускладнення роботи підприємств морської 

галузі та морського транспорту.
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Українець вирушить у наукову експедицію 

на безлюдний антарктичний острів 

Український радіолюбитель, мандрівник 

Вадим Івлєв вирушить у міжнародну наукову 

експедицію в Антарктиду – на безлюдний 

острів Сигні (Сайні).

 

 

У Швеції українців закликають долучитися 

до проєкту «Алея українських діаспор» 

Українська жіноча організація в Швеції 

звернулася до українських громадських 

організацій та українців у королівстві з 

пропозицією долучитися до проєкту «Алея 

українських діаспор», що реалзується в Києві.

 

 

Столичний кінотеатр "Кіото" планують 

реконструювати 

У Києві планують провести капітальний 

ремонт кінотеатру "Кіото" на Лісовому масиві.
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