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ТОП 

 

Ескалація на Донбасі: окупанти гатили з 

артилерії й танків, сили ООС зазнали втрат 

З початку доби збройні формування РФ 

порушили режим припинення вогню на 

Донбасі 18 разів.

 

 

Євросоюз звернувся до Росії через 

загострення на Донбасі 

Європейський Союз у зв'язку з військовою 

ескалацією на Донбасі закликав Росію повною 

мірою і негайно використати вплив на 

незаконні збройні формування задля 

припинення провокації. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879134-eskalacia-na-donbasi-okupanti-gatili-z-artilerii-j-tankiv-sili-oos-zaznali-vtrat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879134-eskalacia-na-donbasi-okupanti-gatili-z-artilerii-j-tankiv-sili-oos-zaznali-vtrat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879134-eskalacia-na-donbasi-okupanti-gatili-z-artilerii-j-tankiv-sili-oos-zaznali-vtrat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878884-evrosouz-zvernuvsa-do-rosii-cerez-zagostrenna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878884-evrosouz-zvernuvsa-do-rosii-cerez-zagostrenna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878884-evrosouz-zvernuvsa-do-rosii-cerez-zagostrenna-na-donbasi.html


 

У Кремлі відреагували на ескалацію на 

Донбасі 

Кремль сподівається, що найближчим часом 

вдасться "з'ясувати деталі того, що сталося" на 

Донбасі і робити висновки.

  

 

За зрив чергового «перемир’я» - порушник 

нарешті має відповісти (АНАЛІТИКА) 

Експерти вважають, що Україна має дати 

жорстку відсіч. А паралельно з цим — 

перехопити ініціативу, пропонуючи Заходу 

власну стратегію миру на Донбасі

 

 

 

Не розумію, чому людям дозволено 

розпоряджатися квартирами і не можна 

землею - Данило Гетманцев, голова 

комітету ВР (ІНТЕРВ'Ю) 

Світова економіка – під загрозою кризи через епідемію в 
Китаї. І нам до цього не байдуже: в 2019 році КНР стала 
торговельним партнером №1 для України і, ймовірно, 
азійські проблеми на нас відіб’ються. 

 

 

Українці з Уханя 20 лютого прилетять у 

"Бориспіль" 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 

відправить в Ухань (Китай) літак Boeing 737-

700 19 лютого рейсом PQ7301, а 20 лютого 

виконає рейс звідти до аеропорту "Бориспіль". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878715-u-kremli-vidreaguvali-na-eskalaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878715-u-kremli-vidreaguvali-na-eskalaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878715-u-kremli-vidreaguvali-na-eskalaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878931-perejti-vid-ogolosenna-cergovogo-peremira-do-pokladanna-uridicnoi-vidpovidalnosti-na-togo-hto-peremira-porusue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878931-perejti-vid-ogolosenna-cergovogo-peremira-do-pokladanna-uridicnoi-vidpovidalnosti-na-togo-hto-peremira-porusue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878931-perejti-vid-ogolosenna-cergovogo-peremira-do-pokladanna-uridicnoi-vidpovidalnosti-na-togo-hto-peremira-porusue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878748-danilo-getmancev-golova-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878748-danilo-getmancev-golova-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878748-danilo-getmancev-golova-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878748-danilo-getmancev-golova-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878748-danilo-getmancev-golova-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2879040-ukrainci-z-uhana-20-lutogo-priletat-u-borispil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2879040-ukrainci-z-uhana-20-lutogo-priletat-u-borispil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2879040-ukrainci-z-uhana-20-lutogo-priletat-u-borispil.html


 

Під час наступу біля хутора Вільний загинув 

22-річний гранатометник 

Під час ранкового нападу збройних формувань 

РФ на спостережний пункт поблизу хутора 

Вільного загинув 22-річний солдат Максим 

Хітайлов.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Ескалація на Донбасі: США закликають 

Росію дотримуватися "Мінська" і 

"Норманді" 

У Сполучених Штатах Америки висловили 

глибоке занепокоєння ескалацією конфлікту на 

Донбасі та закликали РФ дотримуватися 

міжнародних зобов’язань.

 

 

Берлін заявляє про непричетність до плану 

"12 кроків" (ЕКСКЛЮЗИВ) 

МЗС Німеччини заявляє про непричетність до 

скандального документа "12 кроків до більшої 

безпеки в Україні та євроатлантичному 

регіоні", який був оприлюднений на сайті 

Мюнхенської безпекової конференції.

  

 

Україна на засіданні Радбезу ООН 

порушить питання атаки РФ на Донбасі 

Україна на засіданні Ради безпеки ООН у 

вівторок порушить питання наступу 

підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879151-pid-cas-nastupu-bila-hutora-vilnij-zaginuv-22ricnij-granatometnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879151-pid-cas-nastupu-bila-hutora-vilnij-zaginuv-22ricnij-granatometnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879151-pid-cas-nastupu-bila-hutora-vilnij-zaginuv-22ricnij-granatometnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878800-eskalacia-na-donbasi-ssa-zaklikaut-rosiu-dotrimuvatisa-minska-i-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878800-eskalacia-na-donbasi-ssa-zaklikaut-rosiu-dotrimuvatisa-minska-i-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878800-eskalacia-na-donbasi-ssa-zaklikaut-rosiu-dotrimuvatisa-minska-i-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878800-eskalacia-na-donbasi-ssa-zaklikaut-rosiu-dotrimuvatisa-minska-i-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878899-berlin-zaavlae-pro-nepricetnist-do-planu-12-krokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878899-berlin-zaavlae-pro-nepricetnist-do-planu-12-krokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878899-berlin-zaavlae-pro-nepricetnist-do-planu-12-krokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878879-ukraina-na-zasidanni-radbezu-oon-porusit-pitanna-ataki-rf-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878879-ukraina-na-zasidanni-radbezu-oon-porusit-pitanna-ataki-rf-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878879-ukraina-na-zasidanni-radbezu-oon-porusit-pitanna-ataki-rf-na-donbasi.html


 

Експерти МВФ приїдуть до Києва 

(ДОКУМЕНТ) 

Група експертів МВФ приїде до Києва для 

проведення технічних обговорень.

 

 

США закликають Росію повернути ПЦУ 

захоплені у Криму храми 

Сполучені Штати закликають Росію 

припинити в окупованому Криму репресії 

проти українських і мусульманських 

релігійних організацій.

 

 

У Мін’юсті Нідерландів прокоментували 

звільнення українських прокурорів у справі 

МН17 

Звільнення українських прокурорів не матиме 

наслідків, що можуть вплинути на справу щодо 

катастрофи рейсу MH17.

 

 

Україна поглиблює співпрацю з Катаром у 

транспортній інфраструктурі 

Україна поглиблює співробітництво з Катаром 

у галузі транспортної інфраструктури.

 

БЕЗПЕКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878439-eksperti-mvf-priidut-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878439-eksperti-mvf-priidut-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878439-eksperti-mvf-priidut-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878949-ssa-zaklikaut-rosiu-povernuti-pcu-zahopleni-u-krimu-hrami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878949-ssa-zaklikaut-rosiu-povernuti-pcu-zahopleni-u-krimu-hrami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878949-ssa-zaklikaut-rosiu-povernuti-pcu-zahopleni-u-krimu-hrami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2879058-u-minusti-niderlandiv-prokomentuvali-zvilnenna-ukrainskih-prokuroriv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2879058-u-minusti-niderlandiv-prokomentuvali-zvilnenna-ukrainskih-prokuroriv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2879058-u-minusti-niderlandiv-prokomentuvali-zvilnenna-ukrainskih-prokuroriv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2879058-u-minusti-niderlandiv-prokomentuvali-zvilnenna-ukrainskih-prokuroriv-u-spravi-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2879013-ukraina-pogliblue-spivpracu-z-katarom-u-transportnij-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2879013-ukraina-pogliblue-spivpracu-z-katarom-u-transportnij-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2879013-ukraina-pogliblue-spivpracu-z-katarom-u-transportnij-infrastrukturi.html


 

Зеленський: Наступ окупантів - це спроба 

зірвати мирний процес на Донбасі 

Президент України Володимир Зеленський 

назвав ранковий наступ окупантів в зоні 

проведення ООС цинічною провокацією та 

спробою зірвати мирний процес на Донбасі.

 

 

Радбез схвалив державне оборонне 

замовлення на три роки 

да національної безпеки і оборони України на 

своєму засіданні схвалила основні показники 

державного оборонного замовлення на 2020 та 

2021, 2022 роки.

 

 

У спільних патрулях на Донбасі не буде 

людей з автоматами — Данілов 

У спільні патрулі у разі виборів на Донбасі не 

допустять людей з автоматами — це мають 

бути саме представники територіальних 

громад.

 

Нове оборонне замовлення не "ставить 

хрест" на ракетних програмах — МОУ 

Проєкт «ДОЗ-2020» цілком забезпечить 

потреби у захисті держави. Усі програми буде 

збережено. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878528-zelenskij-nastup-okupantiv-ce-sproba-zirvati-mirnij-proces-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878528-zelenskij-nastup-okupantiv-ce-sproba-zirvati-mirnij-proces-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878528-zelenskij-nastup-okupantiv-ce-sproba-zirvati-mirnij-proces-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878994-radbez-shvaliv-derzavne-oboronne-zamovlenna-na-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878994-radbez-shvaliv-derzavne-oboronne-zamovlenna-na-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878994-radbez-shvaliv-derzavne-oboronne-zamovlenna-na-tri-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878739-u-spilnih-patrulah-na-donbasi-ne-bude-ludej-z-avtomatami-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878739-u-spilnih-patrulah-na-donbasi-ne-bude-ludej-z-avtomatami-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878739-u-spilnih-patrulah-na-donbasi-ne-bude-ludej-z-avtomatami-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879002-mou-zapevnae-so-nove-oboronne-zamovlenna-ne-stavit-hrest-na-raketnih-programah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879002-mou-zapevnae-so-nove-oboronne-zamovlenna-ne-stavit-hrest-na-raketnih-programah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879002-mou-zapevnae-so-nove-oboronne-zamovlenna-ne-stavit-hrest-na-raketnih-programah.html


 

Евакуація з Китаю: Тернопільська облрада 

збирає термінове засідання 

Голова Тернопільської обласної ради Віктор 

Овчарук підписав розпорядження щодо 

проведення завтра, 19 лютого, сесії обласної 

ради в зв'язку з напруженою ситуацією в 

області через можливе прибуття сюди 

евакуйованих із Китаю.

 

 

На Тернопільщині облаштовують 

блокпости, аби не пропустити евакуйованих 

з Китаю 

Обабіч дороги до села Конопківка 

Теребовлянського району, де розташований 

санаторно-курортний комплекс «Медобори» 

місцеві жителі облаштували блокпости, аби не 

допустити імовірний приїзд сюди 

евакуйованих з Китаю співвітчизників.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський: Наша армія сильно відповіла 

на провокацію на Донбасі 

Україна має потужні Збройні сили, тож їхня 

відповідь на ранкову провокацію формувань 

Російської Федерації була сильною.

 

 

Переговори і посилення армії: Єрмак 

розповів, як Україна йде до миру 

Україна йде до миру шляхом не лише 

переговорів, а й підвищення обороноздатності, 

щоб українська армія могла дати гідну відсіч 

агресору.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2879044-evakuacia-z-kitau-ternopilska-oblrada-zbirae-terminove-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2879044-evakuacia-z-kitau-ternopilska-oblrada-zbirae-terminove-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2879044-evakuacia-z-kitau-ternopilska-oblrada-zbirae-terminove-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878609-na-ternopilsini-oblastovuut-blokposti-abi-ne-propustiti-evakujovanih-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878609-na-ternopilsini-oblastovuut-blokposti-abi-ne-propustiti-evakujovanih-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878609-na-ternopilsini-oblastovuut-blokposti-abi-ne-propustiti-evakujovanih-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878609-na-ternopilsini-oblastovuut-blokposti-abi-ne-propustiti-evakujovanih-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878699-zelenskij-nasa-armia-silno-vidpovila-na-provokaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878699-zelenskij-nasa-armia-silno-vidpovila-na-provokaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878699-zelenskij-nasa-armia-silno-vidpovila-na-provokaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878721-peregovori-i-posilenna-armii-ermak-rozpoviv-ak-ukraina-jde-do-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878721-peregovori-i-posilenna-armii-ermak-rozpoviv-ak-ukraina-jde-do-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878721-peregovori-i-posilenna-armii-ermak-rozpoviv-ak-ukraina-jde-do-miru.html


 

Розгляд ―земельних‖ поправок займе до 3 

місяців - Арахамія 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 

прогнозує, що розгляд у другому читанні 

―земельного‖ законопроєкту займе 2,5 - 3 

місяці, і планує спілкуватися з лідерами 

фракцій, які внесли найбільше поправок.

 

 

У Офісі генпрокурора спростовують 

інформацію про відставку Рябошапки 

Поширювана у ЗМІ інформація щодо кадрових 

змін в Офісі Генерального прокурора є 

неправдивою.

 

 

Сивохо переніс запуск Нацплатформи 

примирення та єдності 

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції 

та відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив 

про перенесення старту Національної 

платформи примирення і єдності. 

 

Порошенко про бій в ООС: Такий мир 

Путін готовий надати Україні 

П'ятий президент України Петро Порошенко 

вкотре закликав не довіряти президенту РФ 

Володимиру Путіну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878678-rozglad-zemelnih-popravok-zajme-do-3-misaciv-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878678-rozglad-zemelnih-popravok-zajme-do-3-misaciv-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878678-rozglad-zemelnih-popravok-zajme-do-3-misaciv-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878889-u-ofisi-genprokurora-sprostovuut-informaciu-pro-vidstavku-rabosapki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878889-u-ofisi-genprokurora-sprostovuut-informaciu-pro-vidstavku-rabosapki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878889-u-ofisi-genprokurora-sprostovuut-informaciu-pro-vidstavku-rabosapki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879038-sivoho-perenis-zapusk-nacplatformi-primirenna-ta-ednosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879038-sivoho-perenis-zapusk-nacplatformi-primirenna-ta-ednosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2879038-sivoho-perenis-zapusk-nacplatformi-primirenna-ta-ednosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878602-porosenko-pro-bij-v-oos-takij-mir-putin-gotovij-nadati-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878602-porosenko-pro-bij-v-oos-takij-mir-putin-gotovij-nadati-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878602-porosenko-pro-bij-v-oos-takij-mir-putin-gotovij-nadati-ukraini.html


 

Медіагрупи безкоштовно надаватимуть 

контент каналу для окупованих територій – 

Бородянський 

Контент для нового українського телеканалу 

для жителів окупованих територій погодилися 

безкоштовно надавати різні медіагрупи.

 

 

Цинізм і прагматизм війни. Погляди 

інтелектуалів 

Київський центр УКУ зібрав дискусійний 

майданчик на тему, яку всі бояться зачіпати: 

«Етика і війна: між минулим і майбутнім

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна, як і Західні Балкани, потребує 

вирівнювання в економічному розвитку - 

єврокомісар 

Україна, як і інші країни-учасниці Східного 

партнерства та країни Західних Балкан, 

потребує вирівнювання в економічному 

розвитку, що зробить її більш стійкою до 

зовнішніх викликів та зменшить кількість 

уразливих місць.

 

 

СЕТАМ запускає доставку майна по Україні 

Державне підприємство «СЕТАМ» 

Міністерства юстиції України на своєму 

електронному майданчику OpenMarket 

запускає послугу з доставки майна по всій 

країні.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878741-mediagrupi-bezkostovno-nadavatimut-kontent-kanalu-dla-okupovanih-teritorij-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878741-mediagrupi-bezkostovno-nadavatimut-kontent-kanalu-dla-okupovanih-teritorij-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878741-mediagrupi-bezkostovno-nadavatimut-kontent-kanalu-dla-okupovanih-teritorij-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878741-mediagrupi-bezkostovno-nadavatimut-kontent-kanalu-dla-okupovanih-teritorij-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878475-cinizm-i-pragmatizm-vijni-pogladi-intelektualiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878475-cinizm-i-pragmatizm-vijni-pogladi-intelektualiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878475-cinizm-i-pragmatizm-vijni-pogladi-intelektualiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2879096-ukraina-ak-i-zahidni-balkani-potrebue-virivnuvanna-v-ekonomicnomu-rozvitku-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2879096-ukraina-ak-i-zahidni-balkani-potrebue-virivnuvanna-v-ekonomicnomu-rozvitku-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2879096-ukraina-ak-i-zahidni-balkani-potrebue-virivnuvanna-v-ekonomicnomu-rozvitku-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2879096-ukraina-ak-i-zahidni-balkani-potrebue-virivnuvanna-v-ekonomicnomu-rozvitku-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878891-setam-zapuskae-dostavku-majna-po-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878891-setam-zapuskae-dostavku-majna-po-ukraini.html


 

Пенсійний фонд назвав середню зарплату за 

2019 рік 

В Україні минулоріч показник середньої 

заробітної плати становив 9205,19 грн.

 

 

У 2019 році були збитковими лише 6 банків 

У 2019 році із 75 діючих в Україні банків 

збитковими були лише шість, їхній сукупний 

збиток становив 0,2 млрд грн.

 

 

Суд заблокував примусовий продаж 

Промінвестбанку - ЗМІ 

Окружний адмінсуд м. Києва частково 

задовольнив заяву Промінвестбанку про 

забезпечення позову та заборонив фондовій 

біржі ПФТС проводити аукціон, який був 

призначений на 11 лютого 2020 року, з 

примусового продажу 99,77% акцій 

фінустанови. 

 

Китай торік став найбільшим імпортером 

української агропродукції 

Лідером серед імпортерів української аграрної 

продукції у 2019 році став Китай з часткою 

8,7% на суму 1,9 млрд дол

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878998-pensijnij-fond-nazvav-serednu-zarplatu-za-2019-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878998-pensijnij-fond-nazvav-serednu-zarplatu-za-2019-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878998-pensijnij-fond-nazvav-serednu-zarplatu-za-2019-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878709-u-2019-roci-buli-zbitkovimi-lise-6-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878709-u-2019-roci-buli-zbitkovimi-lise-6-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2879078-sud-zablokuvav-primusovij-prodaz-prominvestbanku-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2879078-sud-zablokuvav-primusovij-prodaz-prominvestbanku-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2879078-sud-zablokuvav-primusovij-prodaz-prominvestbanku-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878812-kitaj-torik-stav-najbilsim-importerom-ukrainskoi-agroprodukcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878812-kitaj-torik-stav-najbilsim-importerom-ukrainskoi-agroprodukcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878812-kitaj-torik-stav-najbilsim-importerom-ukrainskoi-agroprodukcii.html


 

Фонд держмайна планує продати цьогоріч 

понад 500 підприємств 

Фонд державного майна у 2020 році планує 

продати понад 500 підприємств.

 

 

Україна має перетворитися на міжнародний 

транспортний хаб– Криклій 

Україна має амбітні плани щодо розвитку 

національної транспортної інфраструктури та 

участі у міжнародній логістиці.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Політв’язень Семена вже на підконтрольній 

Україні території 

Кримський політв'язень, журналіст Микола 

Семена перебуває на контрольованій урядом 

України території.

 

ФСБ "шиє" керченським підліткам 

підготовку терактів у Криму 

ФСБ Росії заявила, що в місті Керч у Криму 

затримано двох неповнолітніх місцевих 

жителів 2003 і 2004 років народження, які 

нібито готували терористичні акти в двох 

освітніх закладах міста.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878875-fond-derzmajna-planue-prodati-cogoric-ponad-500-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878875-fond-derzmajna-planue-prodati-cogoric-ponad-500-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878875-fond-derzmajna-planue-prodati-cogoric-ponad-500-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878967-ukraina-mae-peretvoritisa-na-miznarodnij-transportnij-hab-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878967-ukraina-mae-peretvoritisa-na-miznarodnij-transportnij-hab-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878967-ukraina-mae-peretvoritisa-na-miznarodnij-transportnij-hab-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878704-politvazen-semena-vze-na-pidkontrolnij-ukraini-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878704-politvazen-semena-vze-na-pidkontrolnij-ukraini-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878704-politvazen-semena-vze-na-pidkontrolnij-ukraini-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2879106-fsb-sie-kercenskim-pidlitkam-pidgotovku-teraktiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2879106-fsb-sie-kercenskim-pidlitkam-pidgotovku-teraktiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2879106-fsb-sie-kercenskim-pidlitkam-pidgotovku-teraktiv-u-krimu.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Офіс генпрокурора відкрив справу через 

наступ окупантів на Донбасі 

Офіс генерального прокурора розпочав 

кримінальне провадження через сьогоднішні 

обстріли окупантами позицій підрозділів 

Об’єднаних сил на Донбасі.

 

 

КСУ визнав неконституційним конкурс для 

суддів Верховного суду - джерело 

Конституційний суд визнав неконституційним 

проведення конкурсу для суддів Верховного 

суду України, яке було передбачене судовою 

реформою 2016 року.

 

 

Справу "діамантових прокурорів" віддали 

іншому суду, бо вона ―забуксувала‖ 

Київський апеляційний суд передав 

провадження щодо колишніх працівників 

прокуратури - так званих діамантових 

прокурорів - з Голосіївського райсуду Києва до 

Оболонського.

 

 

Повторний розгляд справи Кернеса 

призначили на 28 лютого 

Засідання Київського райсуду Полтави, який 

повторно розглядатиме справу проти міського 

голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його 

охоронців призначене на 28 лютого.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878859-ofis-genprokurora-vidkriv-spravu-cerez-nastup-okupantiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878859-ofis-genprokurora-vidkriv-spravu-cerez-nastup-okupantiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2878859-ofis-genprokurora-vidkriv-spravu-cerez-nastup-okupantiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878639-ksu-viznav-nekonstitucijnim-konkurs-dla-suddiv-verhovnogo-sudu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878639-ksu-viznav-nekonstitucijnim-konkurs-dla-suddiv-verhovnogo-sudu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878639-ksu-viznav-nekonstitucijnim-konkurs-dla-suddiv-verhovnogo-sudu-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878957-spravu-diamantovih-prokuroriv-viddali-insomu-sudu-bo-vona-zabuksuvala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878957-spravu-diamantovih-prokuroriv-viddali-insomu-sudu-bo-vona-zabuksuvala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878957-spravu-diamantovih-prokuroriv-viddali-insomu-sudu-bo-vona-zabuksuvala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878774-povtornij-rozglad-spravi-kernesa-priznacili-na-28-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878774-povtornij-rozglad-spravi-kernesa-priznacili-na-28-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2878774-povtornij-rozglad-spravi-kernesa-priznacili-na-28-lutogo.html


 

Затримали підозрюваного у розстрілах на 

Майдані ексбійця ―Омеги‖ - ДБР 

Правоохоронці затримали та повідомили про 

підозру ексбійцю спецпідрозділу ―Омега‖ у 

вбивстві мітингувальника під час Революції 

Гідності у Києві у лютому 2014 року.

 

 

Колишнім топменеджерам банку 

"Михайлівський" оголосили підозру 

Слідчі ДБР повідомили про підозру у 

зловживанні повноваженнями та службовому 

підробленні ексголові правління ПАТ «Банк 

Михайлівський», двом заступникам голови 

правління та чотирьом членам кредитного 

комітету банку.

 

 

Суд залишив Пашинського під цілодобовим 

домашнім арештом 

Київський апеляційний суд залишив під 

цілодобовим домашнім арештом нардепа V-

VIII скликань, підозрюваного у завданні 

тяжких тілесних ушкоджень.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Москва «Нормандію» з Мюнхена не баче. 

Що далі? 

Як роспроп висвітлював Мюнхенську 

конференцію з безпеки і супутні події

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878600-zatrimali-pidozruvanogo-u-rozstrilah-na-majdani-eksbijca-omegi-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878600-zatrimali-pidozruvanogo-u-rozstrilah-na-majdani-eksbijca-omegi-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878600-zatrimali-pidozruvanogo-u-rozstrilah-na-majdani-eksbijca-omegi-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878728-kolisnim-topmenedzeram-banku-mihajlivskij-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878728-kolisnim-topmenedzeram-banku-mihajlivskij-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878728-kolisnim-topmenedzeram-banku-mihajlivskij-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878968-sud-zalisiv-pasinskogo-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878968-sud-zalisiv-pasinskogo-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878968-sud-zalisiv-pasinskogo-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878690-moskva-normandiu-z-munhena-ne-bace-so-dali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878690-moskva-normandiu-z-munhena-ne-bace-so-dali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2878690-moskva-normandiu-z-munhena-ne-bace-so-dali.html


 

Тіньова економіка: оцінити обсяги — 

неможливо, скоротити — реально 

(АНАЛІТИКА) 

Дані міжнародних аудиторів набагато 

―приємніші‖ за оцінки вітчизняних експертів 

та висновки уряду. Чому така різниця? І кому 

вірити?

 

+$1 мільярд ―трудових‖ переказів від 

заробітчан. От би ВВП так зростав! 

АНАЛІТИКА 

Утім, на думку експертів, у майбутньому 

Україні куди вигідніше залучити цей трудовий 

потенціал у національну економіку. Ефект не 

забариться

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Розігріти їжу чи охолодити морозиво: 

український стартап розробив диво-

пристрій ФОТО 

Команда стартапу Neoven Electronics 

розробила портативний розігрівач їжі, який 

може робити каву, смузі та охолоджувати 

морозиво.

 

 

Україна приєдналася до європейського 

фонду підтримки кіно Eurimages – МКМС 

МКМС презентувало інформацію про 

Європейський фонд підтримки спільного 

виробництва та розповсюдження художніх 

кінематографічних та аудіовізуальних творів 

("EURIMAGES"), до якого приєдналася 

Україна.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2879075-tinova-ekonomika-ociniti-obsagi-nemozlivo-skorotiti-realno.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878262-1-milard-trudovih-perekaziv-vid-zarobitcan-ot-bi-vvp-tak-zrostav.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2878262-1-milard-trudovih-perekaziv-vid-zarobitcan-ot-bi-vvp-tak-zrostav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2878926-rozigriti-izu-ci-oholoditi-morozivo-ukrainskij-startap-rozrobiv-divopristrij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2878926-rozigriti-izu-ci-oholoditi-morozivo-ukrainskij-startap-rozrobiv-divopristrij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2878926-rozigriti-izu-ci-oholoditi-morozivo-ukrainskij-startap-rozrobiv-divopristrij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2878926-rozigriti-izu-ci-oholoditi-morozivo-ukrainskij-startap-rozrobiv-divopristrij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878810-ukraina-priednalasa-do-evropejskogo-fondu-pidtrimki-kino-eurimages-mkms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878810-ukraina-priednalasa-do-evropejskogo-fondu-pidtrimki-kino-eurimages-mkms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2878810-ukraina-priednalasa-do-evropejskogo-fondu-pidtrimki-kino-eurimages-mkms.html


 

Україна візьме участь у "Євробаченні юних 

музикантів-2020" 

Україна братиме участь у конкурсі 

―Євробачення юних музикантів-2020‖, який 

відбудеться у червні в місті Загребі (Хорватія).

  

 

Малюнок Сущенка на благодійному гала-

вечорі у Польщі продали за тисячу євро 

Репродукцію малюнка власного кореспондента 

Укрінформу, колишнього бранця Кремля 

Романа Сущенка "Маяк Ар-мен" продано на 

аукціоні під час благодійного гала-вечора на 

підтримку України в польському місті Тарнов 

 

5-й Український бал у Відні: Христина 

Соловій, Олег Скрипка та Катя Осадча 

(ФОТОРЕПОРТАЖ) 

Палац ―Ферстель‖ уже замалий. Наступного 

разу – в Гофбургу, Віденській опері чи ратуші?
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