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ТОП 

 

Сенатори США пообіцяли у Києві 

просувати ідею збільшення допомоги 

Україні (ФОТО) 

Члени комітету із закордонних справ Сенату 

США демократ Кріс Мерфі і республиканці 

Рон Джонсон и Джон Баррасо просуватимуть 

ідею збільшення допомоги Україні в оборонній 

сфері.

 

МЗС: "12 кроків до миру на Донбасі" є 

приватною ініціативою, а не офіційним 

документом Мюнхена 

Керівництво Мюнхенської конференції не 

визнає «12 кроків до посилення безпеки в 

Україні та євроатлантичному регіоні» 

офіційним документом, це приватна ініціатива, 

тому його було видалено з офіційного сайту 

конференції.
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Зеленський провів телефонну розмову з 

Путіним 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 

Російської Федерації Володимиром Путіним.

 

 

Кремль назвав фейком інформацію про 

зустріч Зеленського і Патрушева 

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав 

класичним прикладом фейк-ньюз інформацію 

про те, що нібито в Омані відбулася зустріч 

президента України Володимира Зеленського і 

секретаря Ради безпеки РФ Миколи 

Патрушева.

  

 

Найромантичніша АФІША року: Tinder-

вечірка та кохання у мистецтві 

Афіша до Дня закоханих, звісно, присвячена 

любові у найрізноманітніших її проявах – до 

мистецтва, мотоциклів або до себе. Обирайте 

ваш варіант і святкуйте!

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна веде переговори про приєднання до 

Програми розширених можливостей НАТО 

— Загороднюк 

Україна цілком відповідає всім критеріям 

Програми розширених можливостей НАТО 

(Enhanced Opportunity Partners, ЕОР), розгляд 

заявки запланований на жовтень.
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12 кроків: росіяни та організатори 

Мюнхенської конференції склали план 

припинення війни в Україні 

Три міжнародні організації у співпраці з 

Російською радою з міжнародних справ 

оприлюднили план припинення війни в 

Україні.

 

 

Росія в Криму і на Донбасі: Цимбалюк в 

ОБСЄ ―розклав по поличках‖ дії окупанта 

Модель поведінки РФ в її агресії щодо України 

полягає у створенні проблеми, взятті 

зобов‟язань щодо її вирішення, потім 

порушення цих зобов'язань та створення ще 

однієї проблеми з вимогою нових поступок з 

українського боку.

 

 

Австрія та Україна мають збільшити квоту 

дозволів на міжнародні автоперевезення - 

Криклій 

Австрійській Республіці та Україні необхідно 

збільшити квоту дозволів на міжнародні 

вантажні перевезення для автомобільних 

перевізників обох країн.

 

 

В Україну їде представник Держдепу США з 

питань протидії тероризму 

Координатор з питань протидії тероризму 

Державного департаменту США посол Нейтан 

Сейлс 16 лютого відвідає Київ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876689-12-krokiv-rosiani-ta-organizatori-munhenskoi-konferencii-sklali-plan-pripinenna-vijni-v-ukraini.html
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Авіатроща в Ірані: глави МЗС п’ятьох країн 

завтра зустрінуться у Мюнхені 

Глави МЗС країн Міжнародної групи з 

координації допомоги жертвам катастрофи 

рейсу МАУ PS752 зберуться на полях 

Мюнхенської конференції з безпеки.

 

 

Новий посол України розпочав дипмісію в 

Катарі 

Новопризначений посол України в Державі 

Катар Андрій Кузьменко вручив копії вірчих 

грамот державному міністру у закордонних 

справах Катару Солтану Аль Мрейхі.

 

 

Румунський патріархат згоден із наданням 

автокефалії ПЦУ — Синод 

Румунський патріархат погоджується з 

наданням автокефалії Православній церкві 

України.

 

БЕЗПЕКА 

 

США продовжать допомагати Україні з 

обороною – Пентагон 

Офіційний Вашингтон підтвердив наміри щодо 

непохитної підтримки України, а також зусиль, 

спрямованих на посилення оборонних 

можливостей українського війська, яке 

протистоїть натиску російської агресії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876394-aviatrosa-v-irani-glavi-mzs-patoh-krain-zavtra-zustrinutsa-u-munheni.html
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Питання руба: так зайняли окупанти наші 

позиції в Золотому чи ні? АНАЛІТИКА 

Відповідь – ні. Але перспектива нового 

розведення військ у Гнутово непокоїть, тому 

що в Золотому, Петрівському та Богданівці 

далеко все спокійно

 

 

РНБО планує співпрацювати з 

міжнародними компаніями у протидії 

кіберзагрозам 

Під час зустрічі секретаря РНБО Олексія 

Данілова з представниками найбільших 

міжнародних компаній, що спеціалізуються на 

кібербезпеці, сторони обговорили співпрацю 

на постійній основі.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський і Патрушев ніколи не 

зустрічалися і не говорили — Мендель 

Президент України Володимир Зеленський 

ніколи не зустрічався і не розмовляв із 

секретарем Ради безпеки Російської Федерації 

Миколою Патрушевим.

 

 

Єрмак про розслідування ―Схем‖ щодо 

Оману: Неправда від початку і до кінця 

Керівник офісу Президент Андрій Єрмак 

стверджує, що розслідування програми 

"Схеми: корупція в деталях" щодо поїздки 

Президента Володимира Зеленського в Оман 

не має жодного об‟єктивного твердження і не 

підкріплене фактами. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876691-pitanna-ruba-tak-zajnali-okupanti-nasi-pozicii-v-zolotomu-ci-ni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876691-pitanna-ruba-tak-zajnali-okupanti-nasi-pozicii-v-zolotomu-ci-ni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876360-rnbo-planue-spivpracuvati-z-miznarodnimi-kompaniami-u-protidii-kiberzagrozam.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876190-zelenskij-i-patrusev-nikoli-ne-zustricalisa-i-ne-govorili-mendel.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876180-ermak-pro-rozsliduvanna-shem-sodo-omanu-nepravda-vid-pocatku-i-do-kinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876180-ermak-pro-rozsliduvanna-shem-sodo-omanu-nepravda-vid-pocatku-i-do-kinca.html


 

Зеленський має особисто розкрити 

подробиці візиту до Оману - ―ЄС‖ (ЗАЯВА) 

Президент Володимир Зеленський має 

особисто і негайно розкрити суспільству всі 

подробиці свого візиту до Оману.

 

 

Кабмін звільнив заступницю Скалецької 

Кабінет міністрів звільнив Олену Сімоненко з 

посади заступника міністра охорони здоров'я.

 

 

Державна фіскальна служба отримала 

тимчасового керівника 

Кабінет міністрів призначив тимчасово 

виконуючим обов‟язки голови Державної 

фіскальної служби України Сергія Солодченка.

 

 

Виконавчий директор Нафтогазу подав до 

суду, бо не отримав премії 

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз 

України" Юрій Вітренко подав до суду через 

невиплату премії за перемогу в 

Стокгольмському арбітражі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876288-zelenskij-mae-osobisto-rozkriti-podrobici-vizitu-do-omanu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876288-zelenskij-mae-osobisto-rozkriti-podrobici-vizitu-do-omanu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876288-zelenskij-mae-osobisto-rozkriti-podrobici-vizitu-do-omanu-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876438-kabmin-zvilniv-zastupnicu-skaleckoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2876438-kabmin-zvilniv-zastupnicu-skaleckoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2876509-derzavna-fiskalna-sluzba-otrimala-timcasovogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2876509-derzavna-fiskalna-sluzba-otrimala-timcasovogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2876509-derzavna-fiskalna-sluzba-otrimala-timcasovogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2876364-vikonavcij-direktor-naftogazu-podav-do-sudu-bo-ne-otrimav-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2876364-vikonavcij-direktor-naftogazu-podav-do-sudu-bo-ne-otrimav-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2876364-vikonavcij-direktor-naftogazu-podav-do-sudu-bo-ne-otrimav-premii.html


 

Дубілет пояснив, звідки взялася ідея 

порахувати жителів Донбасу та Криму через 

супутник 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 

пояснив, що під час зустрічі з представниками 

ООН було вирішено вивчити досвід 

підрахунку населення на окупованих 

територіях через супутник.

 

ЕКОНОМІКА 

 

ЄС частково зняв заборону на ввезення 

курятини з України 

Європейський Союз частково зняв заборону на 

ввезення м„яса птиці з усієї території України, 

яка була накладена у січні через грип птиці.

 

 

Енергоатом спростовує інформацію про 

можливість припинення поставок 

електроенергії населенню 

Стосовно оприлюднених у низці ЗМІ 

звинувачень на адресу НАЕК «Енергоатом» у 

погрозах припинити поставки електроенергії 

населенню повідомляємо: вони є такими, що 

категорично не відповідають дійсності.

 

 

Розділення платіжок прибрало монополію 

на ринку газу — Гончарук 

Споживачі зможуть самостійно обирати 

постачальника газу після розділення плати за 

газ та плати за розподіл газу.
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Оператор ГТС зменшив вартість газу для 

балансування у січні на 20% 

ІНФОГРАФІКА 

ТОВ "Оператор ГТС" провів оптимізацію угод 

на купівлю блакитного палива, чим зміг 

досягнути зменшення на 20% вартості 

природного газу для балансування у січні. 

 

Нацбанк планує скасувати купівлю валюти 

бізнесом виключно під зобов’язання 

Національний банк України планує скасувати 

купівлю валюти бізнесом виключно під 

зобов‟язання після остаточного затвердження 

нової програми із Міжнародним валютним 

фондом (МВФ).

 

 

Київстар торік інвестував у інфраструктуру 

понад п’ять мільярдів 

Національний телекомоператор “Київстар” 

торік інвестував у розвиток інфраструктури 

понад 5 млрд грн, сплатив до бюджету 7,8 

млрд грн податків і зборів.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

РФ не хоче відкривати справу через смерть 

Веджіє Кашка - "суд" у Криму завернув 

скаргу 

Підконтрольний РФ суд у Криму не 

задовольнив скаргу адвоката Миколи Полозова 

на відмову слідчого Слідчого комітету Росії 

порушити кримінальну справу за фактом 

смерті ветерана кримськотатарського руху 

Веджіє Кашка.
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Умерова та ще двох кримських татар 

примусово помістили до психлікарні - 

адвокат 

Адвокат Назім Шейхмамбетов відвідав свого 

підзахисного Шабана Умерова, якого з 6 

лютого 2020 року примусово помістили до 

психіатричної лікарні м. Сімферополь для 

проходження судово-медичної експертизи.

 

 

Фігурант ―сімферопольської справи‖ 

Абдуллаєв переніс інсульт в СІЗО РФ 

Фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-

Тахрір" Теймур Абдуллаєв переніс у 

російському слідчому ізоляторі інсульт. А у 

його брата Узеїра Абдуллаєва, який також є 

фігурантом цієї справи, проблеми з серцем і 

нирками.

 

 

Сущенко у Торуні зустрівся з українцями та 

провів флешмоб на підтримку політбранців 

Колишній політв‟язень кореспондент 

Укрінформу Роман Сущенко на зустрічі з 

українською та кримськотатарською 

громадами польського міста Торунь закликав і 

надалі підтримувати листами бранців Кремля.

 

 

Відмову керівництва СІЗО направити 

Гафарова на медогляд визнали незаконною 

- адвокат 

У п'ятницю в окупованому Криму так званий 

Залізничний суд Сімферополя частково 

задовольнив позов до керівництва СІЗО-1, у 

зв'язку з порушенням прав Джеміля Гафарова 

на проведення медогляду.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

ОП йде до суду через розслідування ―Схем‖ 

про поїздку Зеленського в Оман 

Офіс Президента вимагає від програми 

"Схеми: корупція в деталях" спростувати 

оприлюднену інформацію щодо поїздки 

Володимира Зеленського в Оман та звертається 

до суду з позовом.

 

 

Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко 

під вартою 

Київський апеляційний суд залишив без змін 

запобіжний захід підозрюваній у справі щодо 

вбивства журналіста Павла Шеремета лікарці і 

волонтерці Юлії Кузьменко.

 

 

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві 

пластичного хірурга 

Поліцейські Києва спільно з прикордонниками 

в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві 

лікаря у центрі столиці, що сталося 2 лютого 

цього року.

 

 

Апеляційний суд залишив Дугарь під 

нічним арештом 

Київський апеляційний суд залишив 

запобіжний захід у вигляді нічного 

домашнього арешту підозрюваній у справі 

щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, 

медсестрі одного з десантних батальйонів Яні 

Дугарь.
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Суд підтвердив законність аукціону з 

продажу Миколаївського заводу «Океан» 

Господарський суд Миколаївської області 

відмовив у позові про визнання недійсним 

проведення аукціону з продажу майнового 

комплексу ПАТ «Миколаївський 

суднобудівний завод «Океан».

 

 

Гладковський позивається до НАЗК 

Ексзаступник секретаря РНБО України Олег 

Гладковський просить Окружний адмінсуд 

Києва визнати протиправними та скасувати 

рішення НАЗК про результати перевірки його 

декларацій за 2015 (виправленої) та 2016 роки. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чому судова реформа Зеленського так і не 

розпочалася? АНАЛІТИКА 

Багато незгодних. Це, крім критиків всередині 

України – ще й низка міжнародних структур

 

 

Скільки має бути нардепів: чи менше 

завжди краще? АНАЛІТИКА 

Чи зарадить турборежим такій справі, як 

трансформація роботи вищого законодавчого 

органу?
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Газові парадокси: низькі ціни тішать вухо, а 

очі від ―платіжок‖ сльозяться 

Незважаючи на найнижчу за 10 років ціну газу 

в Європі і в Україні, січневі рахунки за 

опалення і гарячу воду подекуди значно 

зросли. Чому?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві в День святого Валентина 

збираються побратися 155 пар 

У День святого Валентина, 14 лютого, у Києві 

155 пар збираються зареєструвати свій шлюб.

 

 

День Святого Валентина із книжкою: 5 

історій про кохання 

Зібрали 5 книжок, які розповідають про 

найсильніше почуття на світі - кохання.

 

 

"Економіка любові": скільки і на що 

українці витрачають у День Валентина 

Аналіз транзакцій по картках напередодні Дня 

святого Валентина свідчить, що улюбленими 

подарунками українців у ці дні все ще 

залишаються квіти та ювелірні вироби.
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Прикордонники з тортом святкували день 

народження службового собаки Майка 

В аеропорту «Бориспіль» з тортом і 

повітряними кульками відсвяткували 1 рік 

народження службового собаки Майка.

 

 

Велике фото та ―сховані‖ дані - як може 

виглядати е-паспорт українця 

Віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової 

трансформації України Михайло Федоров 

оприлюднив декілька варіантів дизайну 

електронного паспорта, над якими працюють у 

Мінцифрі.

 

 

"Бориспіль" став першим у рейтингу 

великих аеропортів Європи 

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" очолив 

рейтинг Міжнародної ради аеропортів за 

підсумками 2019 року. 

 

Ужгородський скансен показав добірку 

старовинних речей із сердечками 

У давніх хатах Закарпатського музею народної 

архітектури та побуту дослідники знаходять 

сердечка на бондарних та гончарних виробах, 

предметах весільної атрибутики та меблях.
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