
                           Єдина країна -  Дайджест 21.02.20 

 

 

ТОП 

 

Гаазький арбітражний суд підтвердив 

юрисдикцію у позові України до Росії 

Гаазький арбітражний суд підтвердив свою 

юрисдикцію у позові України до Росії щодо 

порушень в Чорному і Азовському морях, а 

також у Керченській протоці.

 

 

Суд Москви заочно засудив Гриценка до 

шести років колонії 

Другий Західний окружний військовий суд 

Москви заочно засудив ексміністра оборони 

України Анатолія Гриценка до шести років 

колонії за нібито "заклики до терористичних 

актів на території РФ".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2881765-gaazkij-arbitraznij-sud-pidtverdiv-urisdikciu-u-pozovi-ukraini-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2881765-gaazkij-arbitraznij-sud-pidtverdiv-urisdikciu-u-pozovi-ukraini-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2881765-gaazkij-arbitraznij-sud-pidtverdiv-urisdikciu-u-pozovi-ukraini-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881405-sud-moskvi-zaocno-zasudiv-gricenka-do-sesti-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881405-sud-moskvi-zaocno-zasudiv-gricenka-do-sesti-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881405-sud-moskvi-zaocno-zasudiv-gricenka-do-sesti-rokiv-kolonii.html


 

Зеленський: Україна називає себе Європою, 

але вчора здавалося, що з Середньовіччя 

(ФОТО, ВІДЕО) 

Володимир Зеленський заявив, що вчора під 

час евакуації українців та громадян інших 

країн з Уханя подеколи Україна нагадувала 

йому Європу епохи Середньовіччя.

 

Представництво ООН засуджує напад на 

евакуйованих з Уханя ЗАЯВА 

Організація Об'єднаних Націй засуджує 

вчорашню атаку на громадян, евакуйованих з 

Уханя, і закликає уряд вжити заходів безпеки 

щодо всіх людей, яких торкнулася ця ситуація.

 

 

Наша участь в ООН – це не теоретична 

справа, а питання виживання країни - 

Сергій Кислиця, новопризначений постпред 

України при ООН (ІНТЕРВ'Ю) 

20 лютого новопризначений постійний представник 
України при ООН Сергій Кислиця вручив вірчі грамоти 
генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу. 

 

 

Фантастичні вихідні: шоу роботів та 

фестиваль фентезі (АФІША) 

Це фантастика! Розповідаємо про нереальні 

вихідні, де будуть присутні роботи, дикі 

племена та трошки магії.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881444-zelenskij-ukraina-nazivae-sebe-evropou-ale-vcora-zdavalosa-so-z-serednovicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881444-zelenskij-ukraina-nazivae-sebe-evropou-ale-vcora-zdavalosa-so-z-serednovicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881444-zelenskij-ukraina-nazivae-sebe-evropou-ale-vcora-zdavalosa-so-z-serednovicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881444-zelenskij-ukraina-nazivae-sebe-evropou-ale-vcora-zdavalosa-so-z-serednovicca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881639-predstavnictvo-oon-zasudzue-napad-na-evakujovanih-z-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881639-predstavnictvo-oon-zasudzue-napad-na-evakujovanih-z-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881639-predstavnictvo-oon-zasudzue-napad-na-evakujovanih-z-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881325-sergij-kislica-novopriznacenij-postpred-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881325-sergij-kislica-novopriznacenij-postpred-ukraini-pri-oon.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881325-sergij-kislica-novopriznacenij-postpred-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2881221-fantasticni-vihidni-sou-robotiv-ta-festival-fentezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2881221-fantasticni-vihidni-sou-robotiv-ta-festival-fentezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2881221-fantasticni-vihidni-sou-robotiv-ta-festival-fentezi.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Європарламенті пропонують створити 

спецкомісію, яка б займалася окупованими 

РФ територіями 

Європарламент має щороку отримувати 

інформацію про те, що відбувається в Криму, 

та зважити на створення спеціального органу, 

який би займався проблемами окупованих 

Росією територій.

 

 

Пристайко і генсек ООН обговорили 

російську агресію проти України 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

та Генеральний секретар Організації 

Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш 

обговорили шляхи зміцнення співпраці між 

Україною та ООН.

 

 

ЄСПЛ у понеділок оголосить остаточне 

рішення щодо українського закону про 

люстрацію 

Велика палата Європейського суду з прав 

людини оголосить остаточне рішення відносно 

оскарження відповідності закону України про 

очищення влади (люстрацію) Європейській 

конвенції з прав людини.

 

 

Новий посол України почав роботу в 

Молдові 

Новопризначений посол України в Молдові 

Марко Шевченко заступив на пост.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2881450-u-evroparlamenti-proponuut-stvoriti-speckomisiu-aka-b-zajmalasa-okupovanimi-rf-teritoriami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2881450-u-evroparlamenti-proponuut-stvoriti-speckomisiu-aka-b-zajmalasa-okupovanimi-rf-teritoriami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2881450-u-evroparlamenti-proponuut-stvoriti-speckomisiu-aka-b-zajmalasa-okupovanimi-rf-teritoriami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2881450-u-evroparlamenti-proponuut-stvoriti-speckomisiu-aka-b-zajmalasa-okupovanimi-rf-teritoriami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881266-pristajko-i-gensek-oon-obgovorili-rosijsku-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881266-pristajko-i-gensek-oon-obgovorili-rosijsku-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881266-pristajko-i-gensek-oon-obgovorili-rosijsku-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881415-espl-u-ponedilok-ogolosit-ostatocne-risenna-sodo-ukrainskogo-zakonu-pro-lustraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881415-espl-u-ponedilok-ogolosit-ostatocne-risenna-sodo-ukrainskogo-zakonu-pro-lustraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881415-espl-u-ponedilok-ogolosit-ostatocne-risenna-sodo-ukrainskogo-zakonu-pro-lustraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881415-espl-u-ponedilok-ogolosit-ostatocne-risenna-sodo-ukrainskogo-zakonu-pro-lustraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881743-novij-posol-ukraini-pocav-robotu-v-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881743-novij-posol-ukraini-pocav-robotu-v-moldovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881743-novij-posol-ukraini-pocav-robotu-v-moldovi.html


 

ООН відправила шість вантажівок 

гумдопомоги на окупований Донбас 

Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців направила на тимчасово 

окуповану територію Донбасу 6 вантажівок 

гуманітарної допомоги.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У Брянську залишили на карантині 13 

українців з потяга "Київ-Москва" 

У російському Брянську на карантині через 

громадянку Китаю, яка була у поїзді з високою 

температурою, перебуває ще 21 особа, з них 13 

громадян України.

 

 

"Не п'ятизірковий готель": у МОЗ 

розповіли про умови для евакуйованих у 

Нових Санжарах 

Евакуйовані з Китаю громадяни розміщені по 

двоє в номерах, забезпечені гарячим 

харчуванням, згодом їм буде надаватися ще й 

психологічна допомога.

 

 

На Полтавщині захищають людей по обидва 

боки карантинного "кордону" - заступник 

Єрмака 

Перший заступник керівника Офісу 

Президента Сергій Трофімов запевнив, що на 

Полтавщині було вжито всіх заходів безпеки 

для захисту як евакуйованих з Уханя громадян, 

так і місцевих мешканців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2881131-oon-vidpravila-sist-vantazivok-gumdopomogi-na-okupovanij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2881131-oon-vidpravila-sist-vantazivok-gumdopomogi-na-okupovanij-donbas.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881477-u-bransku-zalisili-na-karantini-13-ukrainciv-z-potaga-kiivmoskva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881477-u-bransku-zalisili-na-karantini-13-ukrainciv-z-potaga-kiivmoskva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881477-u-bransku-zalisili-na-karantini-13-ukrainciv-z-potaga-kiivmoskva.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881686-na-poltavsini-zahisaut-ludej-po-obidva-boki-karantinnogo-kordonu-zastupnik-ermaka.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881686-na-poltavsini-zahisaut-ludej-po-obidva-boki-karantinnogo-kordonu-zastupnik-ermaka.html
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Евакуйовані пройшли обстеження у Нових 

Санжарах, усі вони здорові - МОЗ 

Евакуйованих з Китаю громадян, які 

перебувають на обсервації у Нових Санжарах, 

перевірили у цьому медичному центрі. Усі 

вони здорові.

 

Фейки та каміння: заступник Скалецької 

каже, що гібридна війна ―дотягнулася‖ до 

Нових Санжар 

Ситуація, яка склалася навколо евакуації 

українських громадян з Китаю, відбувалася не 

без участі сторонніх осіб.

 

 

Скалецька запевняє, що вона у "Нових 

Санжарах" 

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 

повідомила, що перебуває в зоні обсервації у 

Нових Санжарах, на даний час спілкується з 

членами екіпажу, які евакуювали з КНР 

українських громадян.

 

 

МОЗ заперечує, що українців навмисно 

евакуювали з Китаю в річницю розстрілів 

на Майдані 

Дата евакуації громадян України з Китаю 

залежала від низки погоджень з китайською 

владою і випадково збіглася з роковинами 

розстрілів Небесної сотні. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881565-evakujovani-projsli-obstezenna-u-novih-sanzarah-usi-voni-zdorovi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881565-evakujovani-projsli-obstezenna-u-novih-sanzarah-usi-voni-zdorovi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881565-evakujovani-projsli-obstezenna-u-novih-sanzarah-usi-voni-zdorovi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881337-fejki-ta-kaminna-zastupnik-skaleckoi-kaze-so-gibridna-vijna-dotagnulasa-do-novih-sanzar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881337-fejki-ta-kaminna-zastupnik-skaleckoi-kaze-so-gibridna-vijna-dotagnulasa-do-novih-sanzar.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881337-fejki-ta-kaminna-zastupnik-skaleckoi-kaze-so-gibridna-vijna-dotagnulasa-do-novih-sanzar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881537-skalecka-zapevnae-so-vona-u-novih-sanzarah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881537-skalecka-zapevnae-so-vona-u-novih-sanzarah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881537-skalecka-zapevnae-so-vona-u-novih-sanzarah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881389-moz-zaperecue-so-ukrainciv-navmisno-evakuuvali-z-kitau-v-ricnicu-rozstriliv-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881389-moz-zaperecue-so-ukrainciv-navmisno-evakuuvali-z-kitau-v-ricnicu-rozstriliv-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881389-moz-zaperecue-so-ukrainciv-navmisno-evakuuvali-z-kitau-v-ricnicu-rozstriliv-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881389-moz-zaperecue-so-ukrainciv-navmisno-evakuuvali-z-kitau-v-ricnicu-rozstriliv-na-majdani.html


 

Голова Полтавської ОДА сказав, кому 

вигідна провокація у Нових Санжарах 

За провокацією в Нових Санжарах стоять певні 

бізнес- та політичні угруповання.

 

УКРАЇНА 

 

Україна потребує нової методики 

викладання державної мови — Макаров 

Інтелектуали мають напрацювати нову 

методику викладання української мови, 

оскільки стара, що базується на граматичному 

підході, безнадійно застаріла і до того ж 

формує патерналістичне суспільство.

 

 

Франківська облрада просить перевірити 

заяви Рабіновича про смерть ветерана ОУН 

Депутати Івано-Франківської облради просять 

керівництво держави та СБУ перевірити 

висловлювання депутата Вадима Рабіновича 

про смерть ветерана дивізії "Галичина" і, у разі 

наявності складу злочину, притягнути нардепа 

до кримінальної відповідальності.

 

 

Іноземні гості параду 9 травня мають 

пам'ятати, що Росія їх використовує — 

Дробович 

Урочисті заходи в Москві на честь 75-річчя 

перемоги стануть політичною пасткою для 

державних лідерів і офіційних делегацій країн, 

які погодяться взяти в них участь.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2881454-golova-poltavskoi-oda-skazav-komu-vigidna-provokacia-u-novih-sanzarah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2881454-golova-poltavskoi-oda-skazav-komu-vigidna-provokacia-u-novih-sanzarah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2881454-golova-poltavskoi-oda-skazav-komu-vigidna-provokacia-u-novih-sanzarah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881726-ukraina-potrebue-novoi-metodiki-vikladanna-derzavnoi-movi-makarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881726-ukraina-potrebue-novoi-metodiki-vikladanna-derzavnoi-movi-makarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2881726-ukraina-potrebue-novoi-metodiki-vikladanna-derzavnoi-movi-makarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2881658-frankivska-oblrada-prosit-pereviriti-zaavi-rabinovica-pro-smert-veterana-oun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2881658-frankivska-oblrada-prosit-pereviriti-zaavi-rabinovica-pro-smert-veterana-oun.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881341-inozemni-gosti-paradu-9-travna-maut-pamatati-so-rosia-ih-vikoristovue-drobovic.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881341-inozemni-gosti-paradu-9-travna-maut-pamatati-so-rosia-ih-vikoristovue-drobovic.html


 

Уряду довіряють 28% українців, не 

довіряють — 64,5% ОПИТУВАННЯ 

Повністю підтримують діяльність Кабінету 

міністрів України 6% українців, при цьому 

довіряють уряду 28% респондентів, а не 

довіряють — 64,5%.

 

 

Український фонд стартапів вручив гранти 

першим проєктам-переможцям ФОТО 

Український фонд стартапів вручив гранти 

загальною вартістю 350 тисяч доларів вісьмом 

стартапам.

 

ЕКОНОМІКА 

 

До країн ЄС мають право експорту 333 

українські підприємства 

До країн Європейського Союзу мають право 

експорту 333 українські підприємства, з яких 

153 підприємства-виробники продукції для 

споживання людиною, 180 – підприємства-

виробники нехарчової продукції.

 

 

Газ для промисловості подешевшає у березні 

на 12-15% - Нафтогаз 

Ціна на газ для промислових споживачів у 

березні 2020 року становитиме 3 981 - 4 606 

грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на 

транспортування), що на 12-15% менше 

порівняно з лютневою ціною.
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У Рахунковій палаті назвали причину 

"гальмування" бюджетних видатків на 2,2 

мільярда 

У січні 2020 року не проведено видатків 

державного бюджету і не надано кредитів на 

2,2 млрд гривень. Є ризик непроведення 

відповідних видатків і в лютому.

 

 

Укроборонпром за рік експортував 

озброєння майже на мільярд доларів 

У 2019 році експорт озброєння та послуг ДК 

"Укроборонпром" склав 908 млн доларів США. 

 

В Україні будуть якісні земельні кадастри - 

Гончарук анонсував перезйомку території 

Уряд планує весною 2020 року здійснити 

перезйомку території України у хорошій якості 

для формування якісних земельних кадастрів.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Києві виступить кримський журналіст 

Семена 

У суботу, 22 лютого, у Кримському домі в 

Києві в рамках акції "Соль України. День 

солідарності з нескореним Кримом" виступить 

кримський журналіст Микола Семена, який 

днями виїхав з окупованого півострова.
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Напади, полон і катування: правозахисники 

розповіли про переслідування журналістів в 

Криму 

У Києві презентували інформаційно-

аналітичну доповідь про переслідування 

журналістів і блогерів за час окупації Криму.

 

Prisoner's Voice: на підтримку заручників 

Кремля запускають міжнародну акцію 

До шостої річниці окупації Криму 

правозахисники закликають небайдужих 

долучитися до міжнародної глобальної акції на 

підтримку заручників Кремля Prisoner`s Voice.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Українця захопили пірати біля берегів 

Нігерії - МЗС 

Біля берегів Нігерії внаслідок піратського 

нападу на судно 20 лютого захоплено десятьох 

членів екіпажу, один з яких є громадянином 

України.

 

 

Через сутички в Нових Санжарах поліція 

відкрила п'ять справ 

Поліція Полтавської області відкрила п'ять 

кримінальних проваджень за підсумками 

сутичок місцевих мешканців з 

правоохоронцями у Нових Санжарах, які 

сталися 20 лютого …
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Справи Майдану: до суду передали ще один 

обвинувальний акт 

Офіс генерального прокурора направив до суду 

обвинувальний акт стосовно колишнього 

слідчого за протиправне переслідування 

учасників Революції Гідності. 

 

В Україну не пустили російських 

пропагандистів, які їхали читати лекції у 

Києві (ФОТО, ВІДЕО) 

В Україну не впустили російських 

пропагандистів, які планували у Києві 

провести низку лекцій.

 

Протести на Львівщині: Богуцька 

попросить Баканова відкрити справу 

Народний депутат Єлизавета Богуцька планує 

21 лютого передати голові СБУ ініційовану 

нею заяву з підписами парламентаріїв з 

проханням порушити кримінальну справу у 

зв’язку з протестами у місті Винниках, куди 

мали прибути з Китаю евакуйовані українці.

 

 

Офіс генпрокурора провів обшуки в 

Укроборонсервісі 

Прокурори Офісу генерального прокурора із 

залученням спеціалістів внутрішнього аудиту 

державного концерну "Укроборонпром" 

провели обшук у комплексі будівель 

держпідприємства "Укроборонсервіс".
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Антикорупційний суд залишив у силі 7 

мільйонів застави для Бернацької 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду залишила в силі запобіжний захід у 

вигляді застави у розмірі 7 млн грн у справі 

колишньої першої заступниці міністра юстиції 

України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Уроки китайського коронавірусу. Частина 1 

Не помремо, так збанкрутуємо?.. Економічні 

збитки через COVID-19 у кілька разів 

перевищать обсяги українського ВВП

 

 

Уроки китайського коронавірусу. Частина 2 

Де б не організували карантин - на островах, 

військових базах, у міських готелях - всюди 

процедура пройшла чинно і мирно. На відміну 

від України

 

 

Дорога з Китаю: як херсонка дісталася 

додому 

Зі складнощами й страхами українка – 

гімнастка "Cirque du Soleil" – самотужки 

дісталася домівки
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Харківська школярка віддала своє волосся 

на перуку для хворої дитини 

Харківська школярка Емілія віддала своє 

волосся на створення спеціальної медичної 

―перуки‖ для хворої дитини, яка втратила 

волосся.

 

 

Київстар отримує дозвіл на впровадження 

частоти 900 МГц для зв’язку 4G 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання і сфері зв’язку та інформатизації, 

прийняла рішення про видачу національному 

телекомоператору ―Київстар‖ нової, 

технологічно нейтральної ліцензії з 

можливістю використовувати частоти 900 МГц 

для зв’язку 4G.

 

 

 

Прип'ять хочуть додати у список спадщини 

ЮНЕСКО: у Бородянського готують 

документи 

У Міністерстві культури, молоді та спорту 

триває робота щодо внесення Прип'яті в 

Чорнобильській зоні до списку Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО.

 

 

Торік кількість туристів в Юрмалі зросла 

на 5,4% – завдяки шведам та українцям 

У 2019 році кількість туристів, які відвідали 

латвійський курорт Юрмала, зросла, 

насамперед, завдяки приросту туристів зі 

Швеції (на 31,6%) та України (на 28,7%).
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Провайдерів зобов’язали закрити доступ до 

32 інтернет-казино та букмекерських сайтів 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

(НКРЗІ), оприлюднила перелік сайтів, доступ 

до яких має бути закритий інтернет-

провайдерами на виконання ухвали слідчого 

судді Шевченківського районного суду м. 

Києва.

 

Евакуйовані з Уханя, ангели пам'яті й 

"живий" герб (ФОТО ТИЖНЯ) 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

У Дрогобичі почне працювати школа 

амбасадорів міста 

На Львівщині на початку березня стартує 

проєкт "Школа Амбасадорів міста Дрогобича".

 

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