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ТОП 

 

Сьогодні - День Героїв Небесної Сотні 

Сьогодні в Україні День Героїв Небесної 

Сотні. 

 

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. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880127-sogodni-den-geroiv-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880127-sogodni-den-geroiv-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880023-evakuacia-z-uhana-na-bort-ne-dopustili-troh-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880023-evakuacia-z-uhana-na-bort-ne-dopustili-troh-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880023-evakuacia-z-uhana-na-bort-ne-dopustili-troh-ukrainciv.html


 

Стрілянина в Німеччині: поліція знайшла 

підозрюваного мертвим 

Не менше восьми людей загинуло в результаті 

стрілянини в німецькому місті Ханау, 

розташованому у федеральній землі Гессен. 

 

Євросоюз засудив сплеск насильства в Лівії 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 

засудив новий сплеск насильства в Лівії, 

зокрема, атаку на порт у столиці країни 

Тріполі.(ЗАЯВА) 

 

Масштабна ДТП у Канаді: зіткнулися 

більше сотні автомобілів 

На трасі поблизу канадського Монреаля через 

негоду в масову ДТП потрапило щонайменше 

100 легкових автомобілів та 12 вантажівок. 

СВІТ 

 

З лайнера Diamond Princess евакуюють 

лише здорових громадян ЄС 

Європейська комісія бере участь у 

фінансуванні повернення в Європу громадян 

ЄС, які знаходяться на борту круїзного лайнера 

Diamond Princess, який перебуває у порті 

японського міста Йокогама. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880121-strilanina-v-nimeccini-policia-znajsla-pidozruvanogo-mertvim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880121-strilanina-v-nimeccini-policia-znajsla-pidozruvanogo-mertvim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880121-strilanina-v-nimeccini-policia-znajsla-pidozruvanogo-mertvim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880108-evrosouz-zasudiv-splesk-nasilstva-v-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880108-evrosouz-zasudiv-splesk-nasilstva-v-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880085-masstabne-dtp-u-kanadi-zitknulisa-bilse-sotni-avtomobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880085-masstabne-dtp-u-kanadi-zitknulisa-bilse-sotni-avtomobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880085-masstabne-dtp-u-kanadi-zitknulisa-bilse-sotni-avtomobiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880055-iz-lajnera-diamond-princess-evakuuut-lise-zdorovih-gromadan-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880055-iz-lajnera-diamond-princess-evakuuut-lise-zdorovih-gromadan-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880055-iz-lajnera-diamond-princess-evakuuut-lise-zdorovih-gromadan-es.html


 

Через коронавірус у Китаї почали 

затримувати зарплати 

Компанії КНР почали затримувати зарплати та 

переводити своїх співробітників на неповний 

робочий день або відправляти в неоплачувані 

відпустки через падіння ділової активності, 

пов'язане з поширенням коронавірусу. 

 

Помпео зреагував на видворення з КНР 

трьох журналістів, які писали про 

коронавірус 

Офіційний Вашингтон гостро зреагував на 

рішення Пекіна вислати трьох журналістів The 

Wall Street Journal через публікацію, що 

стосувалася коронавірусу COVID-19. 

 

Франція закриває свою найстарішу АЕС 

У Франції починається процес закриття 

найстарішої атомної електростанції країни 

Фессенайм, яка діє з 1977 року. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ОБСЄ: Окупанти заздалегідь 

готували атаку 18 лютого 

Міжнародна спільнота має посилити тиск на 

Росію через порушення нею Мінських угод та 

домовленостей, досягнутих на "нормандському 

саміті". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880096-cerez-koronavirus-u-kitai-pocali-zatrimuvati-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880096-cerez-koronavirus-u-kitai-pocali-zatrimuvati-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880096-cerez-koronavirus-u-kitai-pocali-zatrimuvati-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880122-pompeo-zreaguvav-na-vidvorenna-z-knr-troh-zurnalistiv-aki-pisali-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880122-pompeo-zreaguvav-na-vidvorenna-z-knr-troh-zurnalistiv-aki-pisali-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880122-pompeo-zreaguvav-na-vidvorenna-z-knr-troh-zurnalistiv-aki-pisali-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2880122-pompeo-zreaguvav-na-vidvorenna-z-knr-troh-zurnalistiv-aki-pisali-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2880106-francia-zakrivae-svou-najstarisu-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2880106-francia-zakrivae-svou-najstarisu-aes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880112-ukraina-v-obse-rosia-zazdalegid-gotuvala-ataku-18-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880112-ukraina-v-obse-rosia-zazdalegid-gotuvala-ataku-18-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880112-ukraina-v-obse-rosia-zazdalegid-gotuvala-ataku-18-lutogo.html


 

Пристайко відкриє дебати Генасамблеї ООН 

щодо ситуації на Донбасі 

У четвер у Нью-Йорку відбудуться дебати 

Генеральної асамблеї ООН, присвячені 

ситуації на тимчасово окупованих територіях 

України. 

 

Польські журналісти підтримали телеканал 

ATR 

Асоціація польських журналістів (SDP) 

висловила солідарність і підтримку 

кримськотатарському телеканалу ATR та 

колегам, які там працюють.(ЗАЯВА) 

 

США урочисто повернули Україні картину, 

викрадену нацистами під час Другої світової 

ФБР США передало Україні картину 

художника П’єра Луї Гудро «Закохана пара», 

яка під час Другої світової війни була 

викрадена нацистами з Київського 

національного музею Ханенків та згодом 

опинилася за океаном. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський повернув у Раду закон з 

“тютюновою поправкою” 

Президент Володимир Зеленський повернув із 

пропозиціями закон "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження єдиного рахунку для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880116-pristajko-vidkrie-debati-genasamblei-oon-sodo-situacii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880116-pristajko-vidkrie-debati-genasamblei-oon-sodo-situacii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880116-pristajko-vidkrie-debati-genasamblei-oon-sodo-situacii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880091-polski-zurnalisti-vislovili-pidtrimku-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880091-polski-zurnalisti-vislovili-pidtrimku-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880091-polski-zurnalisti-vislovili-pidtrimku-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2880083-ssa-urocisto-povernuli-ukraini-kartinu-vikradenu-nacistami-pid-cas-drugoi-svitovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2880083-ssa-urocisto-povernuli-ukraini-kartinu-vikradenu-nacistami-pid-cas-drugoi-svitovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2880083-ssa-urocisto-povernuli-ukraini-kartinu-vikradenu-nacistami-pid-cas-drugoi-svitovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880020-zelenskij-povernuv-u-radu-zakon-z-tutunovou-pravkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880020-zelenskij-povernuv-u-radu-zakon-z-tutunovou-pravkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880020-zelenskij-povernuv-u-radu-zakon-z-tutunovou-pravkou.html


 

Комітет Ради пропустив законопроєкт про 

столицю на друге читання 

Комітет Ради з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

рекомендує парламенту ухвалити в другому 

читанні та в цілому законопроєкт "Про місто 

Київ - столицю України" (№2143-3). 

 

Перейменування Верховного Суду України: 

КСУ визначив, як бути з переходом суддів 

Перейменування Верховного Суду України не 

може відбуватися без переведення суддів до 

новоствореного Верховного Суду. 

 

Бородянський розповів про міжнародні 

консультації щодо законопроєкту про 

дезінформацію 

Представники Міністерства культури, молоді 

та спорту провели цілу низку консультацій із 

фахівцями, в тому числі іноземними, щодо 

проєкту закону про протидію дезінформації. 

 

Справа Майдану: ексбійця "Омеги" 

відправили під домашній арешт 

Для колишнього бійця спецпідрозділу “Омега”, 

підозрюваного у розстрілах на Майдані в 

лютому 2014 року, суд обрав запобіжний захід 

у вигляді домашнього арешту. 

 

Гендиректор Укрпошти: Моя зарплата 

прив’язана до зарплати листоноші 

Генеральний директор Укрпошти Ігор 

Смілянський сказав, що його щомісячна 

зарплата становить 836 тисяч гривень. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2880041-komitet-radi-propustiv-zakonoproekt-pro-stolicu-na-druge-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2880041-komitet-radi-propustiv-zakonoproekt-pro-stolicu-na-druge-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2880041-komitet-radi-propustiv-zakonoproekt-pro-stolicu-na-druge-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880033-perejmenuvanna-verhovnogo-sudu-ukraini-ksu-viznaciv-ak-buti-z-perehodom-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880033-perejmenuvanna-verhovnogo-sudu-ukraini-ksu-viznaciv-ak-buti-z-perehodom-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880033-perejmenuvanna-verhovnogo-sudu-ukraini-ksu-viznaciv-ak-buti-z-perehodom-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880065-borodanskij-rozpoviv-pro-miznarodni-konsultacii-sodo-zakonoproektu-pro-dezinformaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880065-borodanskij-rozpoviv-pro-miznarodni-konsultacii-sodo-zakonoproektu-pro-dezinformaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880065-borodanskij-rozpoviv-pro-miznarodni-konsultacii-sodo-zakonoproektu-pro-dezinformaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880065-borodanskij-rozpoviv-pro-miznarodni-konsultacii-sodo-zakonoproektu-pro-dezinformaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880073-sprava-majdanu-eksbijca-omegi-vidpravili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880073-sprava-majdanu-eksbijca-omegi-vidpravili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880073-sprava-majdanu-eksbijca-omegi-vidpravili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880061-gendirektor-ukrposti-moa-zarplata-privazana-do-zarplati-listonosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880061-gendirektor-ukrposti-moa-zarplata-privazana-do-zarplati-listonosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880061-gendirektor-ukrposti-moa-zarplata-privazana-do-zarplati-listonosi.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують міномети та СПГ, 

під Славним працюють ворожі снайпери 

За минулу добу окупанти 11 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 лютого. Пам’ятні дати 

 

 

Ексзаступник голови МОЗ нагадав прості 

правила, як уберегтися від вірусів 

Основні правила, які дозволяють убезпечитися 

від вірусу грипу та коронавірусу, відомі всім - 

але зовсім не всі їх виконують. 

 

За рік у Польщі народилися майже 3 тисячі 

громадян України 

При посольстві України у Варшаві, 

генеральних консульствах у Любліні та 

Кракові, а також консульській установі у 

Гданську торік оформлено майже 3 тис. 

довідок про реєстрацію новонароджених 

громадянами України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880118-okupanti-zastosovuut-minometi-ta-spg-pid-slavnim-pracuut-vorozi-snajperi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880118-okupanti-zastosovuut-minometi-ta-spg-pid-slavnim-pracuut-vorozi-snajperi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880118-okupanti-zastosovuut-minometi-ta-spg-pid-slavnim-pracuut-vorozi-snajperi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2879426-20-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2879426-20-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880114-ekszastupnik-golovi-moz-nagadav-prosti-pravila-ak-uberegtisa-vid-virusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880114-ekszastupnik-golovi-moz-nagadav-prosti-pravila-ak-uberegtisa-vid-virusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880114-ekszastupnik-golovi-moz-nagadav-prosti-pravila-ak-uberegtisa-vid-virusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2880095-u-polsi-torik-narodilisa-majze-3-tisaci-gromadan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2880095-u-polsi-torik-narodilisa-majze-3-tisaci-gromadan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2880095-u-polsi-torik-narodilisa-majze-3-tisaci-gromadan-ukraini.html


 

Четвер в Україні буде з дощем і снігом, 

вдень прогріє до +11° 

В Україні у четвер, 20 лютого, очікуються дощі 

та мокрий сніг, вдень від 3 до 11° тепла. 

 

20 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Парфенія; що таке страшна 

кутя і зимові діди та чи варто нині укладати 

серйозні угоди. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880011-cetver-v-ukraini-bude-z-dosem-i-snigom-vden-progrie-do-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880011-cetver-v-ukraini-bude-z-dosem-i-snigom-vden-progrie-do-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880011-cetver-v-ukraini-bude-z-dosem-i-snigom-vden-progrie-do-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2879442-20-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2879442-20-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

