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ТОП 

 

Україна візьме участь у місії НАТО в Іраку 

– Загороднюк 

Під час участі в роботі в рамках зустрічі 

міністрів оборони НАТО українська сторона 

підтвердила намір України брати участь у 

тренувальній операції НАТО в Іраку.

 

 

Мюнхен-2020: Хто їде до столиці безпекової 

політики 

Аналітики Мюнхенської конференції з безпеки 

склали рейтинг конфліктів у світі, Україна – на 

десятому місці
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Іркутський чиновник на чолі "ДНР" 

засвідчує пряму роль Росії у конфлікті – 

Україна в ОБСЄ 

Призначення віцегубернатора Іркутської 

області Володимира Пашкова на посаду 

"прем'єр-міністра" російської окупаційної 

адміністрації в Донецькій області України (так 

звана "ДНР") засвідчує пряму роль Росії у 

конфлікті.

 

 

МЗС Росії: В Україні хочуть витіснити 

російськомовні ЗМІ 

Російське МЗС вважає, що в законопроєкті про 

медіа, підготовленому Міністерством молоді, 

культури і спорту, "важко не побачити 

виключно антиросійську спрямованість".

 

 

Найбільший світовий портовий оператор 

DP World заходить в Україну (ВІДЕО) 

Глобальний портовий оператор DP World 

придбав контроль над приватним 

контейнерним терміналом ТІС, розташованим 

по сусідству з державним підприємством 

"Морський торговельний порт "Південний".

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Єрмак зустрівся з послами G7 — про що 

говорили 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

поінформував керівництво посольств країн 

"Великої сімки" про ситуацію на Донбасі та 

майбутні дії в рамках Мінського процесу.
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Україна в ООН має заявити про видачу 

російських паспортів як порушення 

"Мінська" - Клімкін 

Українська сторона на ініційованому Росією 

засіданні Ради Безпеки ООН має акцентувати 

увагу на такій формі кремлівської агресії, як 

видача російських паспортів на окупованому 

Донбасі у контексті порушення Мінських 

домовленостей.

 

 

Катер "Бердянськ" був пробитий снарядом 

з російського вертольота - Україна в ОБСЄ 

Балістична експертиза засвідчила, що катер 

"Бердянськ" був пробитий бронебійним 

снарядом, випущеним з російського вертольота 

Ка-52, що лише підтверджує агресивний 

характер нападу РФ на українські кораблі в 

листопаді 2018 року.

 

 

Столтенберг привітав прогрес України та 

підтвердив її підтримку союзниками 

Союзники по НАТО підтвердили рішучість 

надавати Україні політичну і практичну 

допомогу у впровадженні реформ, а також 

тверду підтримку її суверенітету та 

територіальної цілісності.

 

Порошенко візьме участь у Мюнхенській 

безпековій конференції 

П’ятий Президент України, лідер партії 

"Європейська солідарність" Петро Порошенко 

14-16 лютого на запрошення організаторів 

візьме участь у Мюнхенській безпековій 

конференції.
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У Гельсінкі пройдуть заходи з вшанування 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

Заходи з нагоди відзначення Дня Героїв 

Небесної Сотні відбудуться у Гельсінкі 20, 21 

та 23 лютого.

 

БЕЗПЕКА 

 

Загороднюк пояснив, чому Україна не 

квапиться купувати Patriot 

Україна зацікавлена у закупівлі американських 

систем протиповітряного захисту "Patriot", але 

на цьому етапі розглядає це лише як 

перспективне питання.

 

 

Коронавірус: українці в Ухані, що чекають 

на евакуацію, показали умови життя 

Двоє українських спортсменів і дівчина-

модель, які перебувають в китайському місті 

Ухань, де запроваджено суворий карантин чрез 

спалах коронавірусу COVID-19, показали 

умови життя і зазначили, що дуже чекають на 

евакуацію. 

 

В Ужгороді громадянин Китаю сам "здався" 

на карантин 

Громадянин Китаю, який напередодні 

звернувся до обласної інфекційної лікарні в 

Ужгороді, повністю здоровий, але 

знаходитиметься в інфекційному боксі на 

карантині 14 днів.
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УКРАЇНА 

 

Україна візьметься за питання води для 

Криму, коли звідти підуть окупанти - 

комітет Ради 

Питання водопостачання українського Криму 

має вирішуватися після відновлення контролю 

на ним.

 

 

Президента через суд хочуть позбавити 

повноважень призначати тимчасового 

керівника ДБР 

Окружний адміністративний суд Києва 

отримав позов з проханням визнати відсутність 

повноважень у Президента України призначати 

тимчасового виконувача обов’язків директора 

Державного бюро розслідувань.

 

 

Нацрада припинила ретрансляцію шести 

російських каналів на Чернігівщині 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 

припинила ретрансляцію шести російських 

телеканалів у місті Носівка на Чернігівщині.

 

 

PEN Ukraine виступив на підтримку 

телеканалу ATR 

PEN Ukraine виступив із заявою про підтримку 

кримськотатарського телеканалу ATR, який 

опинився на межі закриття через блокування 

казначейством держфінансування.
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ЕКОНОМІКА 

 

Україна може укласти "промисловий 

безвіз" із ЄС на початку 2021 року — Кулеба 

На початку 2021 року Україна може укласти з 

Європейським Союзом Угоду про оцінку 

відповідності та прийнятності промислової 

продукції, так званий "промисловий безвіз".

 

 

Україна видобуватиме газ без ―смотрящіх‖ - 

Гончарук 

Кабінет міністрів працює над питанням 

збільшенням власного видобутку газу, щоб 

українці платили менше за опалення.

 

 

Енергетичне співтовариство надало 

зауваження до сертифікації Укренерго 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, має ухвалити остаточне 

рішення про сертифікацію ПрАТ "НЕК 

"Укренерго", врахувавши зауваження 

Енергетичного співтовариства. 

 

 

ЄІБ та ЄБРР готові більше інвестувати в 

Україну – Кулеба 

Європейський інвестиційний банк та 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

готові реалізувати в Україні більше 

інвестиційних проєктів, це залежить від 

зростання довіри до держави.
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У Держлісагентстві пояснили умови 

продажу необробленої деревини 

В Україні розпочато експериментальний 

проєкт із продажу необробленої деревини на 

електронних аукціонах на вибір 

лісокористувачів. 

 

 

На Южно-Українській АЕС вперше 

випробували новий підхід до продовження 

роботи енергоблоків 

На Южно-Українській АЕС на енергоблоці №3 

вперше випробували новий підхід до 

продовження роботи об'єкта у понадпроєктний 

термін, рішення ухвалювали без зупинки 

блоку.

 

 

Україні прогнозують "молочний бум" у 

випадку підтримки сімейних ферм 

За підтримки сімейних молочних ферм через 3-

5 років Україна отримає "вибух" економіки на 

селі.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Обмін: Москві – агента Кузнєцова, Україні – 

режисера Довженка (ТОЧКА ЗОРУ) 

А якщо обміняти останки агента НКВС на 

Олександра Довженка, який заповідав 

поховати в Україні хоча б своє серце?
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На Херсонщині збудують містечко для 

переселенців з Криму - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

домовився з Туреччиною про будівництво в 

Херсонській області містечка для переселенців 

з окупованого Криму. 

 

Досі невідомо, куди етапували двох 

кримських татар з російського СІЗО - 

Денісова 

Наразі невідоме місцеперебування двох 

затриманих кримських татар Теймура 

Абдуллаєва та Узеіра Абдуллаєва.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

"Євросолідарність" виграла справу проти 

Богдана 

Політична партія "Європейська солідарність" 

виграла судову справу проти Андрія Богдана 

щодо законності виключення його зі списку 

кандидатів у народні депутати України від 

партії до Верховної Ради восьмого скликання.

 

 

Директорів п'яти комбінатів зі зберігання 

нафтопродуктів відсторонили від роботи - 

ЗМІ 

Держрезерв відсторонив від роботи директорів 

п'яти комбінатів, що спеціалізуються на 

зберіганні нафти і нафтопродуктів. На 

підприємства призначено в.о. керівників.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2875970-zelenskij-domovivsa-z-tureccinou-pro-budivnictvo-na-hersonsini-mistecka-dla-pereselenciv-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2875970-zelenskij-domovivsa-z-tureccinou-pro-budivnictvo-na-hersonsini-mistecka-dla-pereselenciv-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2875952-dosi-nevidomo-kudi-etapuvali-dvoh-krimskih-tatar-z-rosijskogo-sizo-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2875952-dosi-nevidomo-kudi-etapuvali-dvoh-krimskih-tatar-z-rosijskogo-sizo-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2875952-dosi-nevidomo-kudi-etapuvali-dvoh-krimskih-tatar-z-rosijskogo-sizo-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2875952-dosi-nevidomo-kudi-etapuvali-dvoh-krimskih-tatar-z-rosijskogo-sizo-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875460-evrosolidarnist-vigrala-spravu-proti-bogdana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875460-evrosolidarnist-vigrala-spravu-proti-bogdana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2875460-evrosolidarnist-vigrala-spravu-proti-bogdana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875856-direktoriv-pati-kombinativ-zi-zberiganna-naftoproduktiv-vidstoronili-vid-roboti-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875856-direktoriv-pati-kombinativ-zi-zberiganna-naftoproduktiv-vidstoronili-vid-roboti-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875856-direktoriv-pati-kombinativ-zi-zberiganna-naftoproduktiv-vidstoronili-vid-roboti-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875856-direktoriv-pati-kombinativ-zi-zberiganna-naftoproduktiv-vidstoronili-vid-roboti-zmi.html


 

―Кадрові війни‖ в Одеському медвиші: ДБР 

відкрило справу проти заступника 

Скалецької 

Державне бюро розслідувань відкрило 

кримінальне провадження щодо заступника 

міністра охорони здоров'я Дмитра Коваля, 

який скасував наказ МОЗ про звільнення 

Валерія Запорожана з посади ректора 

Одеського національного медуніверситету.

 

 

Справа Гандзюк: суд залишив 

Павловського під вартою 

Апеляційний суд Києва залишив під вартою до 

4 березня Ігоря Павловського, який є 

фігурантом справи вбивства активістки 

Катерини Гандзюк.

 

 

Суд виправдав ексначальника Одеського 

СІЗО, в якому арештант убив інспекторку 

Суд Одеси виправдав ексначальника 

Одеського СІЗО В'ячеслава Коваля, якому 

прокуратура інкримінувала службове 

недбальство, що спричинило тяжкі наслідки - 

убивство та розчленування інспектора 

пенітенціарної установи.

 

 

СБУ просить не лякатися військових і 

ходити з документами - на Київщині 

масштабні навчання 

Служба безпеки проведе у Київській області 

масштабне антитерористичне навчання.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Надлишок газу й падіння цін: невже це 

початок ―великої газової депресії‖? 

АНАЛІТИКА 

Через скорочення споживання і надмірну 

пропозицію ціна палива в ЄС стрімко падає. 

Деякі виробники обмежують видобуток. Що з 

того Україні?

 

 

Наші ціни навіть коли падають - це якось не 

відчувається… 

Українці витрачають на продукти харчування 

42% своїх доходів, тому й здорожчання саме 

цієї категорії товарів люди найбільше 

помічають

 

 

Яка доля чекає циркових тварин та їхніх 

дресирувальників в Україні? АНАЛІТИКА 

До Василівського центру реабілітації хижаків, 

що в Запорізькій області, переїхали шість 

циркових левів

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

"Це насправді вау!": Зеленська відвідала 

виставку про Україну 

Перша леді Олена Зеленська сходила на 

виставку Ukraine WOW.
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На святого Валентина шлюби 

реєструватимуть удень і вночі 

У День святого Валентина, 14 лютого, із 8.00 

до 24.00 проходитиме захід ―Кохання поза 

часом‖, у рамках якого закохані зможуть 

подати заяву про реєстрацію шлюбу та 

одружитися в той же день.

 

У столиці з’явився ще один бібліохаб 

Бібліотеку «Свічадо» Святошинського району 

столиці перетворили на сучасний хаб.

  

 

Місія ЮНЕСКО оцінила стан Софійського 

собору та Києво-Печерської лаври 

Моніторингова місія ЮНЕСКО/ІКОМОС за 

результатами нинішнього візиту до столиці та 

оцінки стану збереження Собору Святої Софії 

й Києво-Печерської лаври вкаже у своєму звіті 

на певну динаміку у цьому питанні.

  

 

Створив ту саму кнопку. Натисніть її – й 

українські пісні почнуть лунати у вашому 

житті 

Зібрав, оновлюю щодня і пропоную всім 

величезний музичний плейлист «українізація». 

Слухаймо українське!
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"Бабин Яр" замість "Дорогожичів": що про 

ідею перейменування думають експерти 

Можливе перейменування станції Сирецько-

Печерської лінії метрополітену «Дорогожичі» 

на станцію «Бабин Яр» знецінюватиме в 

суспільстві історичну трагедію.

 

 

В Україні планують скасувати "класичну 

прописку" 

Найближчим часом Кабмін планує скасувати 

"класичну прописку" громадян, замінивши її 

так званим декларативним принципом 

реєстрації.

 

 

―Шахтар‖ запускає власний телеканал 

Донецький футбольний клуб ―Шахтар‖ 

запускає власний телеканал — FCSD.

 

 

В Україні вперше відбудуться змагання з 

робототехніки 

В Україні вперше відбудуться тренувальні 

змагання з робототехніки FIRST Tech 

Challenge.
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