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ТОП 

 

"Хотят ли русские войны?": Кислиця 

процитував постпреду РФ вірш Євтушенка 

(ВІДЕО) 

Постійний представник України в ООН Сергій 

Кислиця процитував для російського 

постпреда Василя Небензі рядки з вірша 

Євгена Євтушенка "Хотят ли русские войны?".

 

 

Подвійне кільце захисту: українців з Уханя 

охоронятимуть пів сотні правоохоронців 

Територію з евакуйованими з китайського 

Уханя людьми щодобово охоронятимуть 47 

правоохоронців - 30 поліцейських і 17 бійців 

НГУ.
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Евакуація з Уханя: на борт не допустили 

трьох українців 

Евакуація громадян України та кількох 

іноземців із Китаю, за якими вилетів літак, 

проходить у штатному режимі. 

 

 

КСУ визнав неконституційною ліквідацію 

Верховного Суду України 

Конституційний суд України визнав 

неконституційними три пункти Перехідних і 

прикінцевих положень Закону "Про судоустрій 

і статус суддів".

 

 

Пішла з посади перша заступниця глави 

Інституту Нацпам'яті 

Перша заступниця голови Українського 

інституту національної пам'яті Аліна Шпак 

пішла з посади.

 

 

Для генерала і солдата: Міноборони введе 

єдиний військовий е-квиток 

Майбутній електронний військовий квиток 

міститиме стандартні позначення, фотографію, 

групу крові для всіх військових без виключень.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

З Пентагону пішов топчиновник, який не 

погоджувався з Трампом щодо України 

Заступник міністра оборони США з питань 

політики Джон Род, який не підтримував 

окремі підходи нинішньої адміністрації, 

зокрема, в питаннях України й Афганістану, 

подав у відставку в середу на прохання 

президента Дональда Трампа.

 

 

“Чорну скриньку” літака МАУ можна буде 

розшифрувати лише після ремонту - міністр 

оборони Ірану 

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що 

"чорна скринька" зі збитого 8 січня під 

Тегераном літака “Міжнародних авіаліній 

України” отримала серйозні пошкодження і 

потребує ремонту.

 

 

Берлін засуджує ескалацію на Донбасі і хоче 

ретельного розслідування 

Офіційний Берлін засуджує порушення 

режиму припинення вогню на Донбасі та 

закликає до ретельного розслідування 

зіткнення 18 лютого.

 

 

Ексголова представництва ЄБРР виграв суд 

у Нацбанку 

Окружний адмінсуд Києва визнав 

протиправним та скасував рішення про 

відмову ексголові представництва ЄБРР Шевкі 

Аджунеру у погодженні на посаду голови 

Наглядової ради Ощадбанку України.
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БЕЗПЕКА 

 

Тернопільські депутати - про евакуйованих 

з Китаю: в області навіть немає інфекційної 

лікарні 

Депутати Тернопільської обласної ради 

прийняли звернення до Президента України та 

Прем’єр-міністра щодо недопущення 

приймання евакуйованих з Китаю на території 

Тернопільщини.

 

 

Коронавірус: в Україні поширили 

рекомендації США для роботодавців та 

працівників 

Центр громадського здоров'я поширив 

тимчасові рекомендації Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) - Центру з 

контролю й профілактики захворювань США - 

для підприємств і роботодавців щодо 

реагування на коронавірусну інфекцію COVID-

19.

 

Евакуація з Китаю: всі українці та іноземці 

на момент посадки у літак є здоровими - 

МОЗ 

Всі українці та іноземні громадяни, яких 

евакуюють з Китаю, на момент посадки в літак 

є здоровими, вони вже пройшли паспортний та 

митний контроль.

 

 

 

Гончарук закликає прибрати "зайву 

істерію" навколо евакуації з Уханя 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликає 

спокійніше ставитися до евакуації українців з 

Уханя, які прилетять в Україну 20 лютого.
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УКРАЇНА 

 

Загороднюк не виключає спробу окупантів 

провокацією зірвати подальше розведення 

військ 

Міністр оборони України припускає, що 

вчорашня атака з боку окупантів була 

направлена на зрив процесу розведення військ 

на Донбасі.

 

 

Кривонос просить Зеленського не 

підписувати оборонне держзамовлення 

Заступник секретаря Ради національної 

безпеки і оборони Сергій Кривонос просить 

Президента України Володимира Зеленського 

не підписувати державне оборонне замовлення 

і відправити його на доопрацювання.

 

 

Комітет ВР незадоволений доповіддю 

Генштабу - збереться знову 

Комітет Верховної Ради з питань національної 

безпеки, оборони та розвитку планує 21 

лютого провести додаткове засідання, під час 

якого заслуховуватиме представників 

Генерального штабу стосовно ескалації 

конфлікту на Донбасі.

 

 

Кабмін ухвалив постанову про соціальне 

житло — що зміниться 

Кабінет міністрів підтримав ініціативу 

Мінсоцполітики та ухвалив постанову, яка має 

зробити соціальне житло більш доступним.
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Комітет ВР розглянув постанову про 

звільнення Ситника 

Комітет Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності рекомендував 

винести на розсуд парламенту постанову про 

звільнення з посади директора НАБУ Артема 

Ситника.

 

 

Керівники для Нафтогазу та Укренерго: 

Гончарук розповів про конкурси 

Уряд планує найближчим часом завершити 

конкурс на голову правління ПрАТ "НЕК 

"Укренерго", а також ухвалити рішення щодо 

конкурсу на голову правління НАК "Нафтогаз 

України". 

 

При Президентові збирають колегію з 

лікарями, які “поставлять діагноз” 

медреформі 

Президент Володимир Зеленський анонсував 

створення колегії з відомими лікарями для 

аналізу вже запроваджених і ще запланованих 

етапів медичної реформи в Україні.

 

 

Кличко закликає не розглядати 

законопроєкт про столицю до висновків РЄ 

та Венеційської комісії 

Віталій Кличко закликав членів профільного 

комітету парламенту не розглядати 

законопроєкт про столицю до другого читання 

до отримання висновків Ради Європи та 

Венеційської комісії.
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Довибори у Раду: бюлетень у 179-му окрузі 

буде завдовжки 80 сантиметрів 

Центральна виборча комісія затвердила форму, 

колір і текст виборчого бюлетеня на 

проміжних виборах народного депутата в 

одномандатному виборчому окрузі № 179 

(Харківська область) розміром 20х80 см 

пісочного кольору.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Замість Держаудиту: Кабмін затвердив 

положення про Офіс фінконтролю 

Кабінет міністрів України на засіданні у 

середу, 19 лютого, затвердив положення про 

Офіс фінансового контролю.

 

 

Стратегія-2024 - політ економічної фантазії 

уряду чи інструкція для ефективного 

застосування? (АНАЛІТИКА) 

Ми порівняли економічні стратегії, за якими 

живе Україна і зрозуміли, що в них спільного: 

вони настільки амбітні, що часто 

залишаються... на папері

 

Середній дохід переселенців в Україні - 3,6 

тисячі гривень 

Середньомісячний дохід одного переселенця в 

Україні становить 3 631 грн і є значно нижчим 

за загальноукраїнський показник (5 398 грн).
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2879931-serednij-dohid-pereselenciv-v-ukraini-36-tisaci-griven.html


 

Франція інвестує в Луганщину понад 100 

мільйонів євро 

Франція інвестує в Луганщину, у тому числі і в 

будівництво залізничного сполучення, понад 

100 мільйонів євро.

 

 

Аграрний комітет Ради підтримав план 

приватизації Укрспирту 

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та 

земельної політики 18 лютого 2020 року 

підтримав план роботи з підготовки до 

приватизації ДП "Укрспирт".

 

 

Уряд планує вирівняти зарплати на селі з 

середніми по країні - Милованов 

Кабінет міністрів України планує вирівняти 

рівень заробітної плати на селі за середнім 

рівнем по країні - з 85% до 100%.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Політв’язень Кремля Стогній вже у Києві - 

Денісова 

Український політв’язень Олексій Стогній, 

якого окупаційна влада Криму незаконно 

затримала у листопаді 2016 року і потім 

засудила, нині в Києві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2879907-francia-investue-v-lugansinu-ponad-100-miljoniv-evro.html
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Двох кримських татар етапували з 

Таганрога до Башкирії 

Братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих, 

засуджених до 13 і 17 років позбавлення волі, 

етапували із СІЗО російського Таганрога до 

Башкирії.

 

 

Робота і житло: де найбільше проблем у 

переселенців 

Вимушені переселенці найчастіше зазнавали 

дискримінації, або відчували несправедливе 

ставлення у питаннях працевлаштування, 

житла та охорони здоров'я.

 

 

Слідком РФ "шиє" іще дві справи 

українським військовим 

Слідчий комітет Росії порушив ще дві 

кримінальні справ проти захисників України 

від російської агресії - нібито через «прицільні 

обстріли об'єктів цивільної інфраструктури».

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

СБУ спіймала агента "ЛНР", який 

шпигував за українськими військовими 

Контррозвідка Служби безпеки України 

затримала агента незаконних збройних 

формувань, який передавав розвідувальну 

інформацію представникам так званої “МДБ 

ЛНР”.
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Начальнику Бердянського морпорту 

повідомили про підозру 

Детективи НАБУ за процесуального 

керівництва прокурорів САП повідомили про 

підозру начальнику Бердянського морського 

порту.

 

 

Розгляд апеляції однієї з підозрюваних у 

справі "Золотого мандарина" відклали на 

березень 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду відклала розгляд апеляційної скарги 

однієї з підозрюваних у справі "Золотий 

мандарин Ойл" у зв’язку з поданням адвокатом 

у судовому засіданні доповнень до апеляційної 

скарги.

 

 

На Київщині у школі розпилили газ, є 16 

постраждалих - поліція 

У школі у Київській області невідомий 

розпилив сльозогінний газ, є 16 постраждалих.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

В Криму - «синдром 1954 року», або Історія 

таки повторюється, як фарс (АНАЛІТИКА) 

Як не вищить російська пропаганда про 

«розквіт Криму» під окупацією – факти 

говорять про інше. Причини тому – історичні, 

географічні, господарські…

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2879791-nacalniku-berdanskogo-morportu-povidomili-pro-pidozru.html
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Музей Небесної Сотні: Майдан, що не 

відпускає (ТОЧКА НА КАРТІ) 

У Музеї Небесної Сотні в Івано-Франківську 

можна побачити те, що в підручниках не 

написано

 

 

На ракети "Вільха" і "Нептун", як і на все 

інше, гроші є! І не треба зради АНАЛІТИКА 

А з’являтимуться "зради" доти, доки державне 

оборонне замовлення буде "закритим" від 

громадськості та ЗМІ. Принаймні, в 

несекретній частині

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

MONATIK на червоній доріжці ювілейної 

BRIT Awards (ФОТО) 

На лондонський арені O2 відбулася ювілейна 

40-а церемонія музичної премії Brit Awards, а 

перед цим номінанти традиційно крокували 

червоною доріжкою.

 

Фільм "Перша сотня" виклали онлайн 

(ВІДЕО) 

У вільному доступі в мережі з’явився фільм 

"Перша сотня", створений творчим 

об'єднанням Вabylon'13.
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Україна запроваджує безвіз із Гренадою 

Кабінет міністрів погодив проєкт 

розпорядження про підписання угоди з урядом 

Гренади про скасування візових вимог.

 

 

У Кличка обіцяють "підлатати" двори киян 

— всього 760 адрес 

У 2020 році міська влада планує здійснити 

капітальний ремонт асфальтного покриття 

прибудинкових територій та 

внутрішньоквартальних проїздів за 760 

адресами.

 

 

Авіакомпанія "Роза вітрів" відкриває 

чотири нові напрямки на літню програму 

Українська авіакомпанія "Роза вітрів" ( 

WINDROSE) відкриває чотири нові напрямки 

на літню програму, зокрема до Любляни 

(Словенія), Загреба (Хорватія), Берліна 

(Німеччина) та Бургаса (Болгарія).

 

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