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ТОП 

 

Новосад відхилила "мовні" пропозиції 

Сіярто: Ми закриваємо політичні дискусії 

Україна закриває політичні дискусії щодо 

мовного питання для шкіл з мовою навчання 

нацменшин. Наша мета - щоб усі українські 

діти незалежно від їхнього етнічного 

походження на високому рівні володіли 

державною мовою.

 

 

Зеленський закликав Конте закрити 

незаконні офіси "Л/ДНР" в Італії 

Президент України Володимир Зеленський під 

час зустрічі в Римі обговорив з Прем’єр-

міністром Італійської Республіки Джузеппе 

Конте загальнополітичні питання, зокрема 

закриття так званих офісів «ДНР» та «ЛНР».
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Керівництво МАУ відмовило послу Ірану у 

зустрічі з родичами загиблих в 

авіакатастрофі 

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді 

заявив, що направив керівництву компанії 

МАУ листа з проханням повідомити адреси 

родичів жертв загиблих в авіакатастрофі біля 

Тегерана 8 січня, проте отримав відмову у 

наданні інформації.

 

 

Дві платіжки за газ можуть об'єднати: 

Кабмін звернувся до "тарифної комісії" 

Уряд звернувся до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 

щодо розв’язання питання двох платіжок на газ 

та його транспортування.

 

 

Українська для комедій: мовний омбудсмен 

радить топам з ТБ уникати оціночних 

суджень 

Уповноважена із захисту державної мови 

Тетяна Монахова закликала керівників 

телеканалів уникати суб'єктивних оціночних 

суджень щодо того, яка відеопродукція 

"виглядає українською мовою" краще або …

 

 

Новий канал для окупованих територій 

вийде в ефір 1 березня - Бородянський 

Новий український телеканал для жителів 

окупованих територій планує вийти в ефір з 1 

березня.
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Наші Котики, Євробачення та кіно для 

пенсіонерів: вихідні 7-9 лютого 

Вже змерзли? Пропонуємо Вам найгарячіші 

події цих вихідних!

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і Орбан можуть зустрітися 

навесні, але є умова 

Президент України Володимир Зеленський та 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 

можуть зустрітися навесні, якщо заплановане 

на березень засідання Спільної міжурядової 

українсько-угорської комісії з питань 

економічного співробітництва пройде успішно.

 

 

Іран може передати Україні “чорні 

скриньки” літака МАУ, якщо не зможе їх 

розшифрувати - посол 

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді 

заявив, що Тегеран може передати “чорні 

скриньки” збитого літака МАУ Україні або 

іншій державі, якщо не зможе їх 

розшифрувати.

 

 

З МВФ звільняється один з кураторів 

українського напряму 

Перший заступник глави Міжнародного 

валютного фонду Девід Ліптон, який був 

одним із кураторів українського напряму, 

залишає МВФ наприкінці лютого через зміни 

керівництва, ініційовані директором-

розпорядником Крісталіною Георгієвою.
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У Молдові відсторонили українського 

консула 

Молдова поінформувала посольство України 

про заяву від своєї громадянки щодо вчинення 

проти неї злочину українським консулом у 

місті Бельці, після чого дипломата 

відсторонили від виконання посадових 

обов’язків.

 

Іспанський клуб таки покарають за образу 

Зозулі - апеляцію відхилили 

Клуб з передмістя Мадрида понесете 

покарання за образу українського футболіста.

 

БЕЗПЕКА 

 

У двох містах на Донбасі збудують військові 

бази за стандартами НАТО — Загороднюк 

У Маріуполі Донецької області та 

Сєвєродонецьку на Луганщині збудують 

військові бази за стандартами НАТО.

 

 

Коронавірус: МОЗ та МЗС України 

тримають постійний зв'язок з посольством 

Китаю 

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство 

закордонних справ України знаходяться в 

постійній комунікації з Посольством Китаю в 

Україні в питаннях, пов'язаних з 

розповсюдженням нового типу коронавірусу 

2019-nCoV.
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Окупанти розміщують заборонені міни 

вздовж лінії фронту на Донбасі 

Російсько-окупаційні війська здійснюють 

додаткове мінування вздовж лінії 

розмежування, у тому числі у безпосередній 

близькості до населених пунктів та на об’єктах 

цивільної інфраструктури окупованого 

Донбасу.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков розповів, чому охорона відбирає 

телефони у його відвідувачів 

Після публікації записів з прослуховування 

прем’єр-міністра Олексія Гончарука охорона 

спікера парламенту Дмитра Разумкова змінила 

правила відвідування його кабінету.

 

 

Гончарук - депутатам: Нас намагаються 

розкачати зливами й підставами - не 

ведіться 

Звіт про діяльність Кабміну передадуть у 

Верховну Раду наступного тижня.

 

Арахамія прогнозує, що Рада вийде на 

голосування "земельного" закону в середині 

квітня 

Верховна Рада може ухвалити закон про ринок 

землі у середині квітня.
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Арахамія хоче, щоб Тимошенко сплатила в 

10-кратному розмірі за поламаний мікрофон 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 

вважає, що фракція "Батьківщина" має в 

десятикратному розмірі відшкодувати збитки 

за зламаний мікрофон у президії Верховної 

Ради.

 

Мін’юст подав позов про анулювання 

реєстрації 48 “партій-зомбі” 

Міністерство юстиції подало позов до суду про 

анулювання реєстрації 48 політичних партій, 

які не функціонують.

 

МКМС планує цьогоріч затвердити буферні 

зони об’єктів ЮНЕСКО у Львові та 

Чернівцях  

Міністерство культури, молоді та спорту 

України планує затвердити буферні зони 

об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 

Львові та Чернівцях.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Мінімальний розмір допомоги з безробіття 

зросте із 1 березня 

З 1 березня збільшується мінімальний розмір 

допомоги з безробіття.
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НБУ розширив можливості іноземних 

банків щодо купівлі-продажу валюти за 

гривні 

Національний банк розширив можливості 

банків-нерезидентів з купівлі-продажу 

іноземної валюти за гривні.

 

 

У НБУ вважають, що негативні наслідки від 

ревальвації гривні будуть 

короткостроковими 

Зміцнення гривні, за винятком сезонних 

коливань та коротких післякризових епізодів, є 

для України новим явищем, однак, як свідчить 

світовий досвід, негативні наслідки ревальвації 

є переважно короткостроковими.

 

 

На Житомирщині через аномальну зиму 

доведеться пересіяти 15% озимини 

На Житомирщині через відсутність вологи на 

полях і аномально теплу зиму доведеться 

пересіяти 15% озимої пшениці.

 

 

Споживання електроенергії в Україні 

скоротилося на 10% - Оржель 

Споживання електричної енергії в Україні 

скоротилося на 10% через теплу зиму.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Адвокат кримських татар: За читання книг 

можна отримати більше, ніж за теракт 

Адвокат кримських татар у "справі Хізб ут-

Тахрір" (друга бахчисарайська група) Ліля 

Гемеджі вважає обурливим той факт, що за 

зберігання і читання книг про виховання дітей 

передбачаються строки більші, ніж за теракт.

 

 

Кримського татарина тримають у 

російському СІЗО без тепла і гарячої води 

— адвокат 

Фігурант першої сімферопольської групи 

"справи Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв 

утримується у СІЗО у місті Таганрог 

(Ростовська область РФ) у камері без гарячої 

води й опалення.

 

Архієпископа Климента не пускають до 

арештованого в Криму активіста Приходька 

Заарештованому в анексованому Росією Криму 

проукраїнському активісту Олегу Приходьку 

продовжують відмовляти у побаченнях зі 

священником – архієпископом Кримської 

єпархії ПЦУ Климентом.

 

 

У Чечні побили журналістку й адвокатку, 

яка раніше захищала українських 

політв'язнів 

Пізно ввечері 6 лютого в Грозному побили 

російського адвоката Марину Дубровіну, яка 

приїхала до Чечні на суд у справі її 

підзахисного, і журналістку "Новой газеты" 

Олену Мілашину.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Стало відомо, хто керуватиме 

конфіскованим майном Курченка у Харкові 

Голова Харківської облдержадміністрації 

Олексій Кучер 7 лютого підписав 

розпорядження "Про створення Державного 

підприємства "Харків-Арена", що керуватиме 

майном, конфіскованим у бізнесмена-втікача 

Сергія Курченка.

 

 

Заступник генпрокурора Чумак 

судитиметься з Кивою 

Заступник генерального прокурора України 

Віктор Чумак збирається подати в суд на 

депутата від фракції ОПЗЖ Іллю Киву.

 

 

Стрілянина у Мукачеві: Зеленського 

просять змінити керівництво поліції міста 

На позачерговій сесії Мукачівська міськрада 

звернулася до Президента щодо криміногенної 

ситуації в місті та діяльності правоохоронних 

органів. 

 

 

Холодницький очікує від ВАКС вироки 

щонайменше у 100 справах 

Керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури Назар Холодницький розраховує, 

що до кінця 2020 року Вищий 

антикорупційний суд винесе вироки 

щонайменше у 100 кримінальних справах, які 

стосуються мільярдних розкрадань.
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Підприємство Фірташа не допустило 

інспекторів для проведення екологічної 

перевірки 

Інспектори Державної екологічної інспекції, 

які прибули на ПрАТ «Сєвєродонецьке 

об’єднання Азот», не були допущені до 

проведення перевірки.

 

ДБР повідомило про підозру 

експрикордонникам за видворення 

Саакашвілі 

Працівники Державного бюро розслідувань 

повідомили про підозру двом колишнім 

посадовцям Державної прикордонної служби 

за видворення з України до Польщі ексголови 

Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

 

 

Обмеження на подарунки: Ситник 

збирається скаржитися до ЄСПЛ 

Директор НАБУ оскаржить у ЄСПЛ рішення 

суду, яким його було визнано винним у 

порушенні встановлених законом обмежень 

щодо отримання подарунків.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

На пенсії життя є. А без пенсії? 

АНАЛІТИКА 

Якщо в українській пенсійній системі нічого не 

змінювати, нинішнім 30-літнім пенсії взагалі 

не платитимуть
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Точно в яблучко: Українські фрукти та 

ягоди на берлінській виставці 

Нотатки з виставки FRUIT LOGISTICA 2020. На 

відміну від знаменитого «Зеленого 

тижня»,  міжнародна виставка FRUIT 

LOGISTICA 2020 є більш 

вузькоспеціалізованою та стосується виключно 

плодоовочевої галузі.

 

 

Назва фільму передає сюрреалістичну суть 

життя у прифронтовій зоні - Ірина Цілик, 

режисерка фільму “Земля блакитна, ніби 

апельсин” ІНТЕРВ'Ю 

Ще не встигла кінорежисерка Ірина Цілик відновитися 
від зміни годинникових поясів, а ми вже напросилися до 
неї на інтерв’ю, адже це справді крута подія для 
українського кінематографа – її дебютний 
повнометражний фільм «Земля блакитна, ніби 
апельсин» отримав нагороду за …

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Євробачення: у першому півфіналі 

нацвідбору виступлять восьмеро учасників 

У суботу, 8 лютого, о 19:00 відбудеться 

перший півфінал національного відбору 

учасника від України на міжнародний пісенний 

конкурс "Євробачення-2020".

 

Групі російських акторів заборонили в’їзд в 

Україну на 10 років 

Група російських акторів, які намагалися 

обманом потрапити в Україну, отримали 

заборону на в’їзд на 10 років.
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Джамала записала спільний трек з Alyona 

Alyona 

Це пісня про жалі. "Всі книги про досягнення 

успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються 

з думки про те, що важливо не шкодувати про 

минуле, а рухатися вперед. 

 

 

"Дурний тебе піп хрестив": соцмережі 

відповіли на "мовну" позицію плюсів 

ОГЛЯД 

Слова головної продюсерки серіалів та фільмів 

каналу 1+1 Олени Єремеєвої про українську 

мову сколихнули й обурили соцмережі.

 

 

У Києві "Дерево Цоя" отримало статус 

ботанічної пам’ятки 

Депутати Київської міської ради підтримали 

рішення про надання статусу ботанічної 

пам’ятки вербі біля озера Тельбін у 

Дніпровському районі.

 

Кінопремія "Золота дзига" оголосила 

довгий список номінантів 

Завершилася селекція фільмів на відповідність 

вимогам регламенту Четвертої Національної 

кінопремії “Золота дзиґа”.  
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