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ТОП 

 

В ООН закликали збільшити фінансову 

підтримку України 

Міжнародній спільноті слід посилити 

фінансову допомогу Україні, аби підтримати 

населення на сході країни, яке перебуває у 

важкому гуманітарному стані.

 

 

Вісім країн підтримали Україну в ООН та 

засудили агресію Росії (ЗАЯВА) 

Вісім північно-балтійських країн висловлюють 

рішучу підтримку суверенітету й 

територіальній цілісності України.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880983-v-oon-zaklikali-zbilsiti-finansovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880983-v-oon-zaklikali-zbilsiti-finansovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880983-v-oon-zaklikali-zbilsiti-finansovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880959-visim-krain-pidtrimali-ukrainu-v-oon-ta-zasudili-agresiu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880959-visim-krain-pidtrimali-ukrainu-v-oon-ta-zasudili-agresiu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880959-visim-krain-pidtrimali-ukrainu-v-oon-ta-zasudili-agresiu-rosii.html


 

Зеленський звернувся до українців, які 

перекривають траси і блокують госпіталі 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що державна політика України буде 

спрямована на боротьбу за кожного українця, 

який опинився у біді, та розраховує на таке ж 

саме ставлення й українського суспільства.

 

 

Автобуси ДСНС з евакуйованими 

українцями дісталися санаторію 

Автобуси ДСНС України з евакуйованими з 

КНР громадянами дісталися медичного центру 

в Нових Санжарах на Полтавщині, подолавши 

міст через Ворсклу під охороною поліції.

  

 

Фейк про коронавірус розіслали з 

використанням іноземного поштового 

сервісу — СБУ 

Служба безпеки України встановлює 

організаторів фейкової розсилки від імені 

Міністерства охорони здоров’я щодо начебто 

виявлення в Україні вірусу COVID-19.

  

 

"Миротворець" занесе до своєї бази 

організаторів акцій проти евакуйованих з 

Китаю українців 

Центр "Миротворець" обіцяє занести до свого 

"Чистилища" провокаторів і організаторів 

акцій проти надання допомоги евакуйованим з 

Китаю українцям.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880344-zelenskij-zvernuvsa-do-ukrainciv-aki-perekrivaut-trasi-i-blokuut-gospitali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880344-zelenskij-zvernuvsa-do-ukrainciv-aki-perekrivaut-trasi-i-blokuut-gospitali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880344-zelenskij-zvernuvsa-do-ukrainciv-aki-perekrivaut-trasi-i-blokuut-gospitali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880972-avtobusi-dsns-z-evakujovanimi-ukraincami-distalisa-sanatoriu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880972-avtobusi-dsns-z-evakujovanimi-ukraincami-distalisa-sanatoriu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880972-avtobusi-dsns-z-evakujovanimi-ukraincami-distalisa-sanatoriu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880763-fejk-pro-koronavirus-rozislali-z-vikoristannam-inozemnogo-postovogo-servisu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880763-fejk-pro-koronavirus-rozislali-z-vikoristannam-inozemnogo-postovogo-servisu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880763-fejk-pro-koronavirus-rozislali-z-vikoristannam-inozemnogo-postovogo-servisu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880763-fejk-pro-koronavirus-rozislali-z-vikoristannam-inozemnogo-postovogo-servisu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880963-mirotvorec-zanese-do-svoei-bazi-organizatoriv-akcij-proti-evakujovanih-z-kitau-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880963-mirotvorec-zanese-do-svoei-bazi-organizatoriv-akcij-proti-evakujovanih-z-kitau-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880963-mirotvorec-zanese-do-svoei-bazi-organizatoriv-akcij-proti-evakujovanih-z-kitau-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880963-mirotvorec-zanese-do-svoei-bazi-organizatoriv-akcij-proti-evakujovanih-z-kitau-ukrainciv.html


 

Середньовіччя якесь: соцмережі про паніку 

навколо евакуйованих з Китаю українців 

(ОГЛЯД) 

У четвер, 20 лютого, в Україні готуються 

приймати співвітчизників, евакуйованих з 

епіцентру поширення коронавіруса - Уханя.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

В посольстві в Китаї працює оперативна 

група для допомоги українцями, які 

залишилися - Зеленко 

Посольство України в Китаї перебуває на 

постійному зв’язку з українцями, які 

відмовилися від евакуації та залишилися в 

Ухані та інших містах КНР, і надає їм 

допомогу.

 

 

Виступу Церетелі про окупацію Криму й 

Донбасу аплодували всі в ОБСЄ, крім росіян 

- Немиря 

Виступ голови ПА ОБСЄ Георгія Церетелі на 

зимовій сесії Асамблеї, в якому згадувалася 

також війна на Сході України та незаконна 

окупація Росією Криму, усі присутні делегації 

зустріли оплесками, окрім російських 

депутатів.

 

Україна очима МВФ: олігархічного 

реваншу поки нема, та його "привид" не 

щезає (АНАЛІТИКА) 

Сценарії розвитку України, на думку МВФ, 

можуть бути різними - від глибокого застою до 

райського процвітання. Але який з них випаде 

- й досі рулетка 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2880303-serednovicca-akes-socmerezi-pro-paniku-navkolo-evakujovanih-z-kitau-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2880303-serednovicca-akes-socmerezi-pro-paniku-navkolo-evakujovanih-z-kitau-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2880303-serednovicca-akes-socmerezi-pro-paniku-navkolo-evakujovanih-z-kitau-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2880303-serednovicca-akes-socmerezi-pro-paniku-navkolo-evakujovanih-z-kitau-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2880564-v-posolstvi-v-kitai-pracue-operativna-grupa-dla-dopomogi-ukraincami-aki-zalisilisa-zelenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2880564-v-posolstvi-v-kitai-pracue-operativna-grupa-dla-dopomogi-ukraincami-aki-zalisilisa-zelenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2880564-v-posolstvi-v-kitai-pracue-operativna-grupa-dla-dopomogi-ukraincami-aki-zalisilisa-zelenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2880564-v-posolstvi-v-kitai-pracue-operativna-grupa-dla-dopomogi-ukraincami-aki-zalisilisa-zelenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880835-vistupu-cereteli-pro-okupaciu-krimu-j-donbasu-aploduvali-vsi-v-obse-krim-rosian-nemira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880835-vistupu-cereteli-pro-okupaciu-krimu-j-donbasu-aploduvali-vsi-v-obse-krim-rosian-nemira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880835-vistupu-cereteli-pro-okupaciu-krimu-j-donbasu-aploduvali-vsi-v-obse-krim-rosian-nemira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880835-vistupu-cereteli-pro-okupaciu-krimu-j-donbasu-aploduvali-vsi-v-obse-krim-rosian-nemira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880821-ukraina-ocima-mvf-oligarhicnogo-revansu-poki-nema-ta-jogo-privid-ne-sezae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880821-ukraina-ocima-mvf-oligarhicnogo-revansu-poki-nema-ta-jogo-privid-ne-sezae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880821-ukraina-ocima-mvf-oligarhicnogo-revansu-poki-nema-ta-jogo-privid-ne-sezae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880821-ukraina-ocima-mvf-oligarhicnogo-revansu-poki-nema-ta-jogo-privid-ne-sezae.html


 

Голова ОБСЄ їде до Москви говорити про 

Донбас 

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії 

Еді Рама наступного тижня здійснить візит до 

Москви, під час якого буде обговорюватися 

конфлікт на Сході України.

 

 

Генсек ОБСЄ: Планую скоро відвідати Київ 

і Донбас 

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер 

ближчим часом здійснить візит до України, у 

ході якого, зокрема, здійснить поїздку на 

Донбас. 

 

 

Чехія засуджує нову ескалацію на Донбасі - 

це чітке порушення "Мінська" 

Чехія рішуче засуджує нову ескалацію на 

Донбасі через дії проросійських сепаратистів і 

нагадує про незаконну анексію Криму.

 

 

Україна і Польща активізують співпрацю у 

сфері фітосанітарних заходів 

Компетентні органи в галузі охорони здоров’я 

тварин та безпечності харчових продуктів 

України і Республіки Польща домовилися про 

активізацію співпраці у сфері санітарних та 

фітосанітарних заходів (СФЗ).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880693-golova-obse-ide-do-moskvi-govoriti-pro-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880693-golova-obse-ide-do-moskvi-govoriti-pro-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880693-golova-obse-ide-do-moskvi-govoriti-pro-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880561-gensek-obse-planuu-skoro-vidvidati-kiiv-i-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880561-gensek-obse-planuu-skoro-vidvidati-kiiv-i-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880561-gensek-obse-planuu-skoro-vidvidati-kiiv-i-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880890-cehia-zasudzue-novu-eskalaciu-na-donbasi-ce-citke-porusenna-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880890-cehia-zasudzue-novu-eskalaciu-na-donbasi-ce-citke-porusenna-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880890-cehia-zasudzue-novu-eskalaciu-na-donbasi-ce-citke-porusenna-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880520-ukraina-i-polsa-aktivizuut-spivpracu-u-sferi-fitosanitarnih-zahodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880520-ukraina-i-polsa-aktivizuut-spivpracu-u-sferi-fitosanitarnih-zahodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880520-ukraina-i-polsa-aktivizuut-spivpracu-u-sferi-fitosanitarnih-zahodiv.html


 

Посольство нагадало британській 

платформі Flourish, що Крим — це Україна 

Посольство України у Великій Британії 

вимагає у керівництва британської платформи 

даних Flourish виправити зображення карти 

Росії з окупованим Кримом.

 

 

ЄІБ підтримає проєкти з підвищення 

безпеки на дорогах України 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

готовий підтримати реалізацію проєктів з 

підвищення безпеки дорожнього руху на 

найбільш небезпечних ділянках міжнародних 

транспортних коридорів України.

 

 

Посол Британії вшанувала пам'ять Небесної 

Сотні 

Посол Великої Британії в Україні Мелінда 

Сіммонс поклала квіти до стели пам'яті 

Небесної Сотні у Києві.

 

БЕЗПЕКА 

 

МВС: Серед евакуйованих українців - 

мешканці 15 областей і трьох міст 

Серед евакуйованих українців мешканці 15 

областей та трьох міст України, наймолодший 

з них 2012 року народження.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880407-posolstvo-nagadalo-britanskij-platformi-flourish-so-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880407-posolstvo-nagadalo-britanskij-platformi-flourish-so-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880407-posolstvo-nagadalo-britanskij-platformi-flourish-so-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880897-eib-pidtrimae-proekti-z-pidvisenna-bezpeki-na-dorogah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880897-eib-pidtrimae-proekti-z-pidvisenna-bezpeki-na-dorogah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880897-eib-pidtrimae-proekti-z-pidvisenna-bezpeki-na-dorogah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880799-posol-britanii-vsanuvala-pamat-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880799-posol-britanii-vsanuvala-pamat-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880799-posol-britanii-vsanuvala-pamat-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880796-mvs-sered-evakujovanih-ukrainciv-meskanci-15-oblastej-i-troh-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880796-mvs-sered-evakujovanih-ukrainciv-meskanci-15-oblastej-i-troh-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880796-mvs-sered-evakujovanih-ukrainciv-meskanci-15-oblastej-i-troh-mist.html


 

Тільки у січні внаслідок нападів збройних 

формувань РФ загинули 11 наших 

військових - Пристайко 

Кількість порушень режиму припинення вогню 

на Донбасі російськими силами не 

зменшується.

 

 

Робочу групу зі створення стратегії 

деокупації Криму створять на базі РНБО 

У найближчі пів року чи рік на базі Ради 

національної безпеки і оборони України буде 

створено робочу групу, яка займеться 

розробкою стратегії деокупації Криму.

 

У Нацгвардії спростували фейк про 

звільнення персоналу з "Нових Санжар" 

У Національній гвардії спростували 

недостовірну інформацію про те, що нібито 

звільнилися співробітники медичного центру 

"Нові Санжари" (Полтавська область), куди 

повинні доправити евакуйованих з Китаю 

українців. 

 

Селищна рада Нових Санжар звернулась до 

Зеленського, бо не може прийняти 

евакуйованих 

Депутати Новосанжарської селищної ради 

прийняли звернення до Президента України, 

міністрів охорони здоров'я і внутрішніх справ 

та свого народного депутата про неможливість 

прийняти у медичному центрі Нацгвардії на 

карантин евакуйованих з Китаю.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880886-tilki-u-sicni-vnaslidok-napadiv-zbrojnih-formuvan-rf-zaginuli-11-nasih-vijskovih-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880886-tilki-u-sicni-vnaslidok-napadiv-zbrojnih-formuvan-rf-zaginuli-11-nasih-vijskovih-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880886-tilki-u-sicni-vnaslidok-napadiv-zbrojnih-formuvan-rf-zaginuli-11-nasih-vijskovih-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2880886-tilki-u-sicni-vnaslidok-napadiv-zbrojnih-formuvan-rf-zaginuli-11-nasih-vijskovih-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880926-robocu-grupu-zi-stvorenna-strategii-deokupacii-krimu-stvorat-na-bazi-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880926-robocu-grupu-zi-stvorenna-strategii-deokupacii-krimu-stvorat-na-bazi-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880926-robocu-grupu-zi-stvorenna-strategii-deokupacii-krimu-stvorat-na-bazi-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880841-u-nacgvardii-sprostuvali-fejk-pro-zvilnenna-personalu-z-novih-sanzar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880841-u-nacgvardii-sprostuvali-fejk-pro-zvilnenna-personalu-z-novih-sanzar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880841-u-nacgvardii-sprostuvali-fejk-pro-zvilnenna-personalu-z-novih-sanzar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880613-selisna-rada-novih-sanzar-zvernulas-do-zelenskogo-bo-ne-moze-prijnati-evakujovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880613-selisna-rada-novih-sanzar-zvernulas-do-zelenskogo-bo-ne-moze-prijnati-evakujovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880613-selisna-rada-novih-sanzar-zvernulas-do-zelenskogo-bo-ne-moze-prijnati-evakujovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880613-selisna-rada-novih-sanzar-zvernulas-do-zelenskogo-bo-ne-moze-prijnati-evakujovanih.html


 

Літак SkyUp з Китаю пройшов дезінфекцію 

Літак української авіакомпанії SkyUp Airlines, 

який здійснив евакуацію українців та іноземців 

з Китаю до Харкова, вже пройшов процедуру 

дезінфекції.

 

УКРАЇНА 

 

Евакуйовані з Китаю пригнічені тим, як їх 

“приймають” українці — голова 

Харківської ОДА 

У міжнародному аеропорту «Харків» 

проводиться огляд евакуйованих із Китаю 

українців і громадян інших держав. Протягом 

найближчої години процес завершиться, і 

пасажирів рейсу з Уханя доправлять на 

Полтавщину п’ятьма автобусами.

 

Венедіктова виступила за скасування 

закону про амністію активістів Майдану 

Т.в.о. директора Державного бюро 

розслідувань Ірина Венедіктова виступила за 

скасування закону щодо недопущення 

переслідування учасників Революції Гідності.

 

 

ПЦУ закликає українців бути 

милосердними до евакуйованих з Китаю 

Православна церква України звернулася до 

громадян з проханням виявити милосердя до 

евакуйованих українців з Китаю.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880658-litak-skyup-z-kitau-projsov-dezinfekciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880658-litak-skyup-z-kitau-projsov-dezinfekciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880503-evakujovani-z-kitau-prigniceni-tim-ak-ih-prijmaut-ukrainci-golova-harkivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880503-evakujovani-z-kitau-prigniceni-tim-ak-ih-prijmaut-ukrainci-golova-harkivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880503-evakujovani-z-kitau-prigniceni-tim-ak-ih-prijmaut-ukrainci-golova-harkivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880503-evakujovani-z-kitau-prigniceni-tim-ak-ih-prijmaut-ukrainci-golova-harkivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880986-venediktova-vistupila-za-skasuvanna-zakonu-pro-amnistiu-aktivistiv-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880986-venediktova-vistupila-za-skasuvanna-zakonu-pro-amnistiu-aktivistiv-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880986-venediktova-vistupila-za-skasuvanna-zakonu-pro-amnistiu-aktivistiv-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880555-pcu-zaklikae-ukrainciv-buti-miloserdnimi-do-evakujovanih-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880555-pcu-zaklikae-ukrainciv-buti-miloserdnimi-do-evakujovanih-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880555-pcu-zaklikae-ukrainciv-buti-miloserdnimi-do-evakujovanih-z-kitau.html


 

Воєнні злочини РФ: у Рябошапки розповіли 

представникам суду в Гаазі про сотні 

розслідувань 

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов 

провів зустріч з представниками Офісу 

прокурора Міжнародного кримінального суду 

щодо доказів російської агресії на Донбасі та в 

Криму.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Частка імпорту агропродукції з ЄС до 

України вперше перевищила 50% - експерт 

Частка імпорту аграрної продукції з 

Європейського Союзу до України вперше за 

роки незалежності перевищила 50% у 

загальному аграрному імпорті.

 

 

Понад 150 країн визнають дієвою систему 

контролю за якістю харчової продукції в 

Україні 

На сьогодні Україна експортує свою 

продукцію до понад 150 країн світу, що 

свідчить про довіру торговельних партнерів до 

безпечності вітчизняних харчових продуктів.

 

 

Зауваження польських аграріїв до України 

на 99% базуються на міфах - Мінекономіки 

Польським аграріям не вистачає інформації 

про економіку України, їхні зауваження до 

функціонування сільського господарства в 

нашій країні на 99% ґрунтуються на міфах, які 

не мають нічого спільного з реальністю. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880584-voenni-zlocini-rf-u-rabosapki-rozpovili-predstavnikam-sudu-v-gaazi-pro-sotni-rozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880584-voenni-zlocini-rf-u-rabosapki-rozpovili-predstavnikam-sudu-v-gaazi-pro-sotni-rozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880584-voenni-zlocini-rf-u-rabosapki-rozpovili-predstavnikam-sudu-v-gaazi-pro-sotni-rozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880584-voenni-zlocini-rf-u-rabosapki-rozpovili-predstavnikam-sudu-v-gaazi-pro-sotni-rozsliduvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880433-castka-importu-agroprodukcii-z-es-do-ukraini-vperse-perevisila-50-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880433-castka-importu-agroprodukcii-z-es-do-ukraini-vperse-perevisila-50-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880433-castka-importu-agroprodukcii-z-es-do-ukraini-vperse-perevisila-50-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880906-ponad-150-krain-viznaut-dievou-sistemu-kontrolu-za-akistu-harcovoi-produkcii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880906-ponad-150-krain-viznaut-dievou-sistemu-kontrolu-za-akistu-harcovoi-produkcii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880906-ponad-150-krain-viznaut-dievou-sistemu-kontrolu-za-akistu-harcovoi-produkcii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880906-ponad-150-krain-viznaut-dievou-sistemu-kontrolu-za-akistu-harcovoi-produkcii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880473-zauvazenna-polskih-agrariiv-do-ukraini-na-99-bazuutsa-na-mifah-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880473-zauvazenna-polskih-agrariiv-do-ukraini-na-99-bazuutsa-na-mifah-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880473-zauvazenna-polskih-agrariiv-do-ukraini-na-99-bazuutsa-na-mifah-minekonomiki.html


 

Ще три банки долучились до програми 

"Доступні кредити 5-7-9%" 

До програми "Доступні кредити 5-7-9%" 

долучились три недержавні банки.

 

 

Компанія Укроборонпрому продає через 

ProZorro три літаки АН-26 

Компанія "Артем", що входить до складу 

державного концерну “Укроборонпром”, 

виставила на продаж три літаки типу АН-26.

 

 

Уряд планує з квітня виплачувати аграріям 

держпідтримку 

Уряд має намір ухвалити у березні порядки 

використання коштів державної підтримки 

аграріїв у 2020 році, а з квітня розпочати 

виплати допомоги.

 

Кредити за програмою «5-7-9%» зможуть 

отримати до 50 тисяч підприємців 

50 тисяч українських підприємців у цьому році 

зможуть отримати кредити за державною 

програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880347-se-tri-banki-dolucilis-do-programi-dostupni-krediti-579.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880347-se-tri-banki-dolucilis-do-programi-dostupni-krediti-579.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880347-se-tri-banki-dolucilis-do-programi-dostupni-krediti-579.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880496-kompania-ukroboronpromu-prodae-cerez-prozorro-tri-litaki-an26.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880496-kompania-ukroboronpromu-prodae-cerez-prozorro-tri-litaki-an26.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880496-kompania-ukroboronpromu-prodae-cerez-prozorro-tri-litaki-an26.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880686-urad-planue-z-kvitna-viplacuvati-agrariam-derzpidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880686-urad-planue-z-kvitna-viplacuvati-agrariam-derzpidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880686-urad-planue-z-kvitna-viplacuvati-agrariam-derzpidtrimku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880851-krediti-za-programou-579-zmozut-otrimati-do-50-tisac-pidpriemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880851-krediti-za-programou-579-zmozut-otrimati-do-50-tisac-pidpriemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880851-krediti-za-programou-579-zmozut-otrimati-do-50-tisac-pidpriemciv.html


 

Кабмін перегляне податкове навантаження 

на підприємства лісової галузі — Гончарук 

Кабінет міністрів України проаналізує 

податкове навантаження на підприємства 

лісової галузі, і якщо воно виявиться 

надмірним і таким, що стоїть на заваді 

розвитку лісгоспів, його переглянуть.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Чубаров: Там, де слово "Донбас" - відразу 

має бути "Крим" 

Для деокупації Криму Україна повинна стати 

центром сил, які виступають проти російської 

агресії в усьому світі.

 

 

Депутат Сейму Литви звернувся до 

Разумкова щодо фінансування телеканалу 

ATR 

Депутат литовського Сейму від партії "Союз 

Вітчизни - Християнські демократи Литви" 

Лаурінас Касчюнас звернувся до голови ВР 

Дмитра Разумкова з проханням посприяти в 

розблокуванні держфінансування 

кримськотатарського телеканалу ATR.

 

 

Якби Росія отримала відсіч у Криму, на 

Донбасі її б не було — Джемілєв 

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу 

Мустафа Джемілєв вважає, що якби Україна 

дала відсіч Росії в Криму, вона б уникла війни 

на Донбасі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880929-kabmin-pereglane-podatkove-navantazenna-na-pidpriemstva-lisovoi-galuzi-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880929-kabmin-pereglane-podatkove-navantazenna-na-pidpriemstva-lisovoi-galuzi-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880929-kabmin-pereglane-podatkove-navantazenna-na-pidpriemstva-lisovoi-galuzi-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880636-cubarov-tam-de-slovo-donbas-vidrazu-mae-buti-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880636-cubarov-tam-de-slovo-donbas-vidrazu-mae-buti-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880636-cubarov-tam-de-slovo-donbas-vidrazu-mae-buti-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880446-deputat-sejmu-litvi-zvernuvsa-do-razumkova-sodo-finansuvanna-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880446-deputat-sejmu-litvi-zvernuvsa-do-razumkova-sodo-finansuvanna-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880446-deputat-sejmu-litvi-zvernuvsa-do-razumkova-sodo-finansuvanna-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880446-deputat-sejmu-litvi-zvernuvsa-do-razumkova-sodo-finansuvanna-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880790-akbi-rosia-otrimala-vidsic-u-krimu-na-donbasi-ii-b-ne-bulo-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880790-akbi-rosia-otrimala-vidsic-u-krimu-na-donbasi-ii-b-ne-bulo-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880790-akbi-rosia-otrimala-vidsic-u-krimu-na-donbasi-ii-b-ne-bulo-dzemilev.html


 

Активіста Приходька навмисно ізолюють 

від зовнішнього світу - омбудсмен 

Окупаційний суд у Криму відхилив апеляцію 

на продовження запобіжного заходу, а самого 

активіста Олега Приходька навмисно ізолюють 

від зовнішнього світу.

 

 

В Україні треба створити механізм 

допомоги жертвам насильства - Олена 

Зеленська 

Україна має створити зрозумілі механізми для 

того, щоб надати допомогу і захист жертвам 

насильства, які їх потребують.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Шеремета: суд не відпустив 

Антоненка з-під варти 

Печерський райсуд залишив підозрюваного у 

справі щодо вбивства журналіста Павла 

Шеремета, музиканта Андрія Антоненка 

("Ріффмастера") під вартою.

 

 

Мешканці Нових Санжар блокують міст 

через Ворсклу (ФОТО) 

Мешканці Нових Санжар стоять перед мостом 

через Ворсклу, щоб не пропустити до 

санаторію транспорт із евакуйованими з Китаю 

українцями.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880816-aktivista-prihodka-navmisno-izoluut-vid-zovnisnogo-svitu-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880816-aktivista-prihodka-navmisno-izoluut-vid-zovnisnogo-svitu-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2880816-aktivista-prihodka-navmisno-izoluut-vid-zovnisnogo-svitu-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880367-v-ukraini-treba-stvoriti-mehanizm-dopomogi-zertvam-nasilstva-olena-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880367-v-ukraini-treba-stvoriti-mehanizm-dopomogi-zertvam-nasilstva-olena-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880367-v-ukraini-treba-stvoriti-mehanizm-dopomogi-zertvam-nasilstva-olena-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880367-v-ukraini-treba-stvoriti-mehanizm-dopomogi-zertvam-nasilstva-olena-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880756-sprava-seremeta-sud-ne-vidpustiv-antonenka-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880756-sprava-seremeta-sud-ne-vidpustiv-antonenka-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2880756-sprava-seremeta-sud-ne-vidpustiv-antonenka-zpid-varti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880616-meskanci-novih-sanzar-blokuut-mist-cerez-vorsklu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880616-meskanci-novih-sanzar-blokuut-mist-cerez-vorsklu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2880616-meskanci-novih-sanzar-blokuut-mist-cerez-vorsklu.html


 

Посадовці держбанку у Києві привласнили 

майже 80 мільйонів — СБУ 

Служба безпеки України викрила посадовців 

київської філії одного із державних банків на 

розкраданні майже 80 мільйонів гривень 

установи.

 

 

На будівництві в Миколаївському порті 

хотіли вкрасти майже 380 мільйонів - СБУ 

Служба безпеки України спільно з 

підрозділами ДБР під процесуальним 

керівництвом Офісу Генпрокурора попередила 

завдання державі збитків в особливо великих 

розмірах під час будівництва причалу 

Миколаївського морського порту.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Евакуація людей з Уханя: відповіді на 

запитання 

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ 

оприлюднив відповіді на актуальні запитання, 

що виникають після евакуації

 

 

Шість довгих років війни: як ми змінилися 

та що дізналися про друзів і ворогів? 

Частина друга (АНАЛІТИКА) 

20.02.14. З цієї дати бере відлік російсько-

українська війна. 2191 день. А завтра їх буде 

2192… Де край, якщо чесно?

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2880369-posadovci-derzbanku-u-kievi-privlasnili-majze-80-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2880369-posadovci-derzbanku-u-kievi-privlasnili-majze-80-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2880369-posadovci-derzbanku-u-kievi-privlasnili-majze-80-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880961-na-budivnictvi-v-mikolaivskomu-porti-hotili-vkrasti-majze-380-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880961-na-budivnictvi-v-mikolaivskomu-porti-hotili-vkrasti-majze-380-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2880961-na-budivnictvi-v-mikolaivskomu-porti-hotili-vkrasti-majze-380-miljoniv-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880681-evakuacia-ludej-z-uhana-vidpovidi-na-zapitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880681-evakuacia-ludej-z-uhana-vidpovidi-na-zapitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880681-evakuacia-ludej-z-uhana-vidpovidi-na-zapitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880933-sist-dovgih-rokiv-vijni-ak-mi-zminilisa-ta-so-diznalisa-pro-druziv-i-vorogiv-castina-druga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880933-sist-dovgih-rokiv-vijni-ak-mi-zminilisa-ta-so-diznalisa-pro-druziv-i-vorogiv-castina-druga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880933-sist-dovgih-rokiv-vijni-ak-mi-zminilisa-ta-so-diznalisa-pro-druziv-i-vorogiv-castina-druga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2880933-sist-dovgih-rokiv-vijni-ak-mi-zminilisa-ta-so-diznalisa-pro-druziv-i-vorogiv-castina-druga.html


 

Вірусна епідемія 2009. Як це було 

Українці вже стикалися з вірусною атиповою 

пневмонією, яка забрала сотні життів 

співгромадян

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

США урочисто повернули Україні картину, 

викрадену нацистами під час Другої світової 

(ФОТО) 

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. 

 

 

"Відблиск" Васяновича відібрали до 

проєктів Berlinale Co-production Market 

Новий фільм українського кінорежисера 

Валентина Васяновича «Відблиск» потрапив 

до 36 найкращих міжнародних проєктів на 

Berlinale Co-production Market, який 

відбудеться в Берліні з 22 по 26 лютого.

 

 

 

 

 

Українка відмовилася евакуюватися з 

Уханя, бо не може лишити собаку 

Українка Анастасія Зінченко заявляє, що 

відмовилася евакуюватися з Уханя, бо не може 

залишити в Китаї свою собаку.
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Нацрада застосувала санкції до 17 

провайдерів 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення на засіданні 20 лютого 

розглянула результати перевірок 17-х 

провайдерів програмної послуги і ухвалила на 

їх підставі низку санкційних рішень.

 

 

Українські стартапи отримали спеціальну 

нагороду на конференції у Кремнієвій 

долині 

Делегація українських стартаперів виявилася 

найбільш підготовленою серед делегацій 96 

країн, які брали участь у конференції 

венчурних інвесторів Startup Grind Global 2020, 

що відбулася у Кремнієвій долині. 

 

 

Нацрада нагадує мовникам, що Україна не 

відзначає радянське "23 лютого" 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення звертається до всіх 

телерадіоорганізацій дотримуватись 

законодавства під час програмування ефірів 23 

лютого.

 

 

У столиці проходить кібертурнір по Dota 2 з 

призовим фондом $300 тисяч 

У Києві на ВДНГ проходить турнір WePlay! 

Dota 2 Tug of War: Mad Moon із призовим 

фондом 300 тисяч доларів. 
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