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ТОП 

 

Україна евакуює своїх громадян з провінції 

Хубей 11 лютого – посольство 

Громадян України евакуюють з провінції 

Хубей 11 лютого спеціальним чартерним 

рейсом за маршрутом Київ-Ухань-Київ.

 

Суд відпустив Марусю Звіробій під особисте 

зобов’язання 

Печерський райсуд Києва обрав волонтерці 

Олені Біленькій, відомій як Маруся Звіробій, 

запобіжний захід у вигляді особистого 

зобов’язання.
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На телеканалі АТR обіцяють транслювати 

порожню студію 

Кримськотатарський телеканал АТR, якому 

сьогодні заблокували фінансування, 

показуватиме порожню студію, оскільки 

коштів на виробництво програм немає. 

 

Українці з 1 квітня отримають безоплатний 

пакет медпослуг — Гончарук 

Міністерство охорони здоров’я України та 

Національна служба здоров’я України спільно 

з регіонами працюють над запуском з 1 квітня 

2020 року програми медичних послуг.

 

В Україні змінилася тривалість сезонів - 

температура рекордно зростає 

З кінця 1990-х років в Україні не було жодного 

«холодного» року: середня температура за рік 

завжди перевищувала норму.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Гончарук висловився за розширення Угоди 

про вільну торгівлю з Канадою 

Найактуальнішим питанням двосторонніх 

відносин з Канадою є розширення 

двосторонньої Угоди про вільну торгівлю у 

сфері послуг та інвестицій.
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InformNapalm зібрав докази участі 

російського ракетного катера Р-60 у 

захопленні Криму 

Волонтери міжнародної спільноти 

InformNapalm зібрали нові докази проти 

російських військових, які брали участь в 

агресії проти України в Криму.

 

 

Єврокомісар з питань сусідства завтра 

прибуде в Україну 

Єврокомісар з питань сусідства і розширення 

Олівер Варгеї 11-12 лютого здійснить візит до 

України, аби підтвердити підтримку реформ та 

обговорити реалізацію порядку денного, який 

був визначений під час засідання Ради 

асоціації ЄС-Україна у січні.

 

 

Лавров каже, що Кремль не проти 

повернути посла РФ в Україну 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 

заявив, що Російська Федерація готова знову 

обмінятися послами з Україною.

 

 

Зеленський вперше візьме участь у 

Мюнхенській конференції 

Україна залишається важливою темою 

європейської безпеки, про що йтиметься на 

Мюнхенській конференції з безпеки, в якій 

уперше візьме участь Президент України 

Володимир Зеленський.
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Посли G7 нагадали Україні, що звільняти 

керівників антикорупційних органів треба 

за законом 

Посли країн "Великої сімки" закликають при 

обранні та звільненні керівництва 

антикорупційних органів дотримуватися 

чинного законодавства і застосовувати його 

однаково для всіх інституцій.

 

 

Україна зацікавлена в активнішому 

залученні Італії до врегулювання на Донбасі 

- МЗС 

Україна зацікавлена у більш активному 

залученні Італії до налагодження мирного 

процесу на Донбасі та відновлення 

інфраструктури цього регіону.

 

БЕЗПЕКА 

 

Diamond Princess: стало відомо про стан 

двох українців з коронавірусом 

За 25 українцями, які перебувають на 

круїзному лайнері Diamond Princess, по 

прибуттю в Україну буде встановлено медико-

санітарний нагляд. 

 

 

Українці, яких евакуюють з Китаю, 

підпишуть згоду на 14-денний карантин 

Українські громадяни, евакуація яких із Китаю 

через поширення нового коронавірусу 

планується 11 лютого, змушені будуть надати 

інформовану згоду на 14-денний карантин по 

прибуттю в Україну.
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На Житомирщині - спалах ―свинячого 

грипу‖ H1N1, захворіли 98 осіб 

На Житомирщині під час обстеження хворих в 

98 випадках лабораторно підтверджено вірус 

грипу А (H1N1) пандемічний

 

 

Евакуйованих з Китаю українців можуть 

розмістити у санаторіях на Київщині 

Міністерство охорони здоров’я визначає два 

об’єкти в Київській області, в яких будуть 

розміщені на 14-денний карантин українські 

громадяни, яких евакуюють з Китаю.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон про посилення 

захисту людей з інвалідністю 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон щодо посилення захисту осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення при здійсненні містобудівної 

діяльності.

 

 

Гончарук: Якщо ринок землі запрацює - 

розвіються міфи, якими лякають 

суспільство 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, 

що коли в Україні запрацює ринок землі, то всі 

міфи, якими лякають суспільство, - розвіються.
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В Україні запровадять електронні військові 

квитки - Загороднюк 

У першому півріччі 2020 року будуть 

протестовані електронні військові квитки, які 

згодом запровадять в Україні. Наразі в 

Міноборони існує проєкт з електронного 

документообігу під кодовою назвою «Пласт».

 

 

На Одеському припортовому представили 

нового керівника 

10 лютого колективу ПАТ «Одеський 

припортовий завод» було представлено нового 

виконувача обов'язків голови правління 

підприємства Миколу Синицю.

 

 

Росія має спершу повернути Донбас і Крим, 

а потім думати про послів - Клімкін 

Ексміністр закордонних справ України Павло 

Клімкін заявив, що тему повернення посла 

Росії в Україну можна обговорювати тільки 

після деокупації Криму і Донбасу. 

 

Порошенко є потерпілим у панамській 

справі проти Портнова — ―ЄС‖ 

Колишній президент України Петро 

Порошенко визнаний потерпілим у справі, яку 

розслідує Генеральна прокуратура Панами 

проти колишнього заступника глави 

Адміністрації президента часів Януковича 

Андрія Портнова.
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До Миколаївської ОДА прийшли з 

обшуками 

Офіс Генерального прокурора, Нацполіція та 

СБУ провели обшуки в приміщенні 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації у рамках розслідування справи 

щодо незаконного заволодіння земельною 

ділянкою водного фонду.

 

 

Київ "чистять" від нелегальної реклами - за 

місяць прибрали майже 3 тисячі 

Протягом січня у столиці демонтовано 2816 

незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 

2034 одиниці демонтували їхні власники.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У Росії припускають продовження 

контракту з Україною на транзит газу після 

2024 року 

Міністр енергетики Російської Федерації 

Олександр Новак допустив продовження 

контракту на транзит російського газу 

територією України в країни Євросоюзу після 

2024 року.

 

 

Коболєв припускає, що Нафтогаз можуть 

приватизувати 

Після анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" 

може бути приватизований.
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Нафтогаз вимагатиме від Росії $8 мільярдів 

за втрачені активи в окупованому Криму 

НАК "Нафтогаз України" продовжує судитися 

з Росією за втрачені кримські активи та 

вимагатиме 8 млрд дол.включно з відсотками.

 

 

Продукти, тарифи і транспорт: Держстат 

порахував, як зросли ціни у січні 

Споживчі ціни в Україні в січні 2020 року 

зросли на 0,2% порівняно з попереднім 

місяцем.

 

 

Нафтогаз до кінця лютого почне 

закуповувати газ на УЕБ 

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 

Трейдинг», що входить до групи Нафтогаз, 

планує до кінця лютого почати закуповувати 

газ на Українській енергетичній біржі (УЕБ). 

 

"Зарплатне рабство" може зникнути вже у 

травні — Дубілет (ДОКУМЕНТ) 

Нацбанк оприлюднив проєкт постанови, у разі 

ухвалення якого "зарплатного рабства" не буде 

вже у травні.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Ройтбурда остаточно поновили на посаді 

директора одеського музею 

Звільнення українського художника 

Олександра Ройтбурда з посади директора 

Одеського художнього музею 4 вересня 2019 

року було незаконним.

 

 

Суд РФ засудив обвинуваченого в 

організації осередку ―Хізб ут-Тахрір" на 23 

роки 

У Росії військовий суд засудив Едуарда 

Нізамова до 23 років колонії суворого режиму 

за нібито організацію російського крила "Хізб 

ут-Тахрір аль-Ісламі".

 

 

Ще двом кримським татарам продовжили 

арешт до 15 березня 

Суд в окупованому Криму подовжив до 15 

березня арешт двом фігурантам другої 

сімферопольської групи "у справі Хізб ут-

Тахрір" Рустему Сейтхалілову й Фарходу 

Базарову.

 

 

Кримчанин Яцкін написав Зеленському 

листа із російського СІЗО 

Українець Іван Яцкін, заарештований в 

окупованому Криму за підозрою в "держзраді", 

написав Президенту України Володимиру 

Зеленському лист з проханням включити його 

в список на обмін.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Новий Закон про працю: фінал 

соціалістичного капіталізму АНАЛІТИКА 

Аналізуємо, які пропозиції викликають 

найпалкіші дискусії між прибічниками і 

противниками законодавчих змін, і як шукати 

порозуміння

 

 

Сіярто приїхав до Києва сваритися далі чи 

уже домовлятися?..АНАЛІТИКА 

…Схоже, домовлятися. Про це свідчать 

зрушення в сфері економічних стосунків 

України з Угорщиною, а також доволі 

спокійний тон обговорення мовних проблем

 

 

"Антиколомойський" законопроєкт: було і 

стало АНАЛІТИКА 

"Компенсувати, не можна покарати" - за таким 

принципом тепер пропонують уладнати спір з 

ексвласниками ПриватБанку. А мало бути 

навпаки

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Українка здобула ―Оскар‖ за короткий 

документальний фільм 

Українка Елена Андрейчева здобула “Оскар” 

за стрічку “Навчаючись скейтбордингу в зоні 

війни (якщо ти дівчина)” у номінації 

“Короткий документальний фільм”.
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Рятувальники радять туристам утриматись 

від мандрівок у Карпати 

Прикарпатські рятувальники радять туристам 

утриматись від мандрівок у гори.

 

 

У Львові до Дня закоханих розігрують 

подорож старовинним трамваєм 

У День закоханих, 14 лютого, 

Львівелектротранс розіграє серед своїх 

підписників у соціальній мережі романтичне 

побачення у відреставрованому трамваї, якому 

вже понад 100 років.

 

 

У Житомирі анонсували концерт 

ексвокаліста Bad Boys Blue, який виступав у 

окупованому Криму 

У Житомирі на 10 березня запланований 

концерт екссоліста гурту Bad Boys Blue Кевіна 

Маккоя, який виступав в анексованому Криму.

 

 

До 8 Березня запустять 15 додаткових 

поїздів 

Укрзалізниця призначила 15 додаткових 

поїздів на період кількох вихідних поспіль у 

березні 2020 року.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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