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ТОП 

 

"Лавочка повинна закритися": Президент 

доручив Оржелю провести "вугільний" 

аудит 

Міністр енергетики та захисту довкілля 

Олексій Оржель має у найкоротший термін 

провести фінансовий та кадровий аудит всіх 

українських вугільних підприємств.

 

 

Коронавірус - куди бігти й що робити: МОЗ 

дає ―інструкцію‖ ВІДЕО 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

відео- та інформаційні матеріали про алгоритм 

дій громадян та лікарів у випадку 

захворювання на ГРВІ або підозри на 

інфікування коронавірусом COVID-19.
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Українська для комедій, а не мелодрам: 

поліція порушила справу проти продюсера 

"1+1" 

Поліція відкрила кримінальне провадження 

щодо продюсера телеканалу "1+1" Олени 

Єремєєвої через зневажливі висловлювання 

про українську мову.

 

 

Сподіваюся, доведемо до кінця обіцяне на 

виборах – щоб кнопкодави втрачали мандат 

- Дмитро Разумков, голова ВР України 

(ІНТЕРВ’Ю) 

Наразі у Латвії перебуває з офіційним візитом голова 

Верховної Ради Дмитро Разумков. Наприкінці першого 
дня програми він зустрівся з українською громадою біля 
пам’ятника Тарасу Шевченку. 

 

Нацбанк заперечує, що зміцнення гривні 

шкодить економіці 

Зміцнення гривні мало кілька позитивних 

наслідків - воно сприяло зниженню інфляції та 

зумовило економію державного бюджету на 

обслуговуванні боргу в іноземній валюті.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Разумков подякував президенту Латвії за 

підтримку України та реабілітацію воїнів 

ФОТО 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

провів зустріч з президентом Латвії Егілсом 

Левітсом та подякував йому за підтримку 

України, реабілітацію українських воїнів та 

політв’язнів.
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За шість років війни на Донбасі загинули 

понад 3 350 мирних жителів — ООН 

За шість років війни на сході України загинули 

понад 3350 мирних жителів, серед них - 147 

дітей. 

 

Естонія залишається надійним другом 

України - Разумков 

Естонія залишається надійним другом і 

партнером України, підтримує нашу державу 

на міжнародній арені.

 

 

 

ЄСПЛ відхилив апеляцію України щодо 

закону про люстрацію 

Європейський суд з прав людини вирішив не 

розглядати у своїй Верхній палаті апеляційне 

оскарження по справі щодо порушення 

законом України про очищення влади 

(люстрацію) Європейської конвенції з прав 

людини. Відтак рішення по цій справі 

остаточно набуло чинності.

 

 

Україна нагадує: Будапештський 

меморандум є чинним і обов’язковим до 

виконання 

Будапештський меморандум є чинним 

міжнародним договором, обов’язковим до 

виконання, оскільки в інакшому випадку це 

означало б, що Україна не є стороною 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

і має право на власну ядерну зброю.
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Олена Зеленська обговорила з австрійським 

послом безбар'єрне середовище 

Олена Зеленська та посол Австрії в Україні 

Гернот Пфандлер домовилися про 

налагодження співпраці в межах міжнародного 

"Партнерства Біарріц".

 

БЕЗПЕКА 

 

В Україні ще думають, що робити з 

громадянами, які ―температурять‖ на 

кордоні 

Громадян, які прибувають в Україну 

авіарейсами або через пункти пропуску 

автомобілів, почали перевіряти на наявність 

ознак, що можуть свідчити інфікування 

коронавірусом.

 

 

"Голос" вимагає позачергово зібрати 

Комітет ВР через коронавірус 

Народні депутати з фракції "Голос" вимагають 

скликати позачергове засідання Комітету 

Верховної Ради з питань здоров'я нації, 

медичної допомоги та медичного страхування 

щодо питання готовності України до можливих 

випадків коронавірусу.

 

Прикордонники запевняють, що готові 

зупинити коронавірус з ―італійського 

напрямку‖ 

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко розповів про 

алгоритм, за яким прикордонники на 

Закарпатті запобігатимуть проникненню 

коронавірусу з "італійського напрямку" на 

територію України.
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До Дніпра з Італії прибув салат рукола з 

карантинним шкідником 

У Дніпрі в аеропорту виявлено вантаж салату 

рукола, що надійшов з Італії, з карантинним 

шкідником.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленського на виборах готові підтримати 

44,2% українців – КМІС (ОПИТУВАННЯ) 

Якби перший тур президентських виборів 

відбувся у лютому 2020 року, то за чинного 

главу держави Володимира Зеленського 

проголосували б 44,2% українців - на 14% 

більше, ніж у першому турі президентських 

виборів у 2019 році.

 

Рябошапка передав Зеленському 

законопроєкт про систему е-судочинства 

Офіс генерального прокурора розробив 

законопроєкт, який запроваджує систему 

електронного кримінального судочинства.

 

Україна не може постачати воду в 

окупований Крим — Данілов 

Україна не може постачати воду в окупований 

Крим. Відновлення водопостачання можливе 

тільки після відновлення територіальної 

цілісності України.
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Раді пропонують дозволити виступати 

депутатам російською 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

№3084, у якому пропонується дозволити 

виступи у парламенті мовами нацменшин із 

забезпеченням перекладу на українську. 

 

У мережу виклали документи з архіву КДБ 

про "праву руку" Шухевича 

Центр досліджень визвольного руху та Архів 

СБУ опублікували онлайн-колекцію 

документів з архівів КДБ про командира УПА-

Захід Василя Сидора (псевдонім "Шелест").

 

ЕКОНОМІКА 

 

В Україні продажі дизпалива зросли на 

чверть, скрапленого газу – на третину 

У січні 2020 року роздрібні продажі 

дизельного палива у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року у натуральному 

вимірі збільшилися на 25,9%, до 91,4 тис. тонн; 

скрапленого газу – на 33,6%, до 82,5 тис. тонн.

 

 

ЄБРР виділив €52,5 мільйона на 

розширення роздрібної торгівлі в Одесі 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

виділив 52,5 млн євро для розширення 

роздрібної торгівлі в Одесі, зокрема 

торговельного центру "Рів'єра". 
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Міненерго запровадить "зелені кредити" 

для підвищення енергоефективності 

підприємств 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

планує запровадити "зелені кредити" для 

підвищення енергоефективності підприємств.

 

 

Капітальні інвестиції в економіку України 

за рік збільшилися на 11% 

За 2019 рік в економіку України було залучено 

584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 

11% більше, ніж за 2018 рік.

 

Запуск 5G в Україні: Мінцифри та Ericsson 

підписали меморандум 

Міністерство цифрової трансформації та 

компанія Ericsson підписали меморандум про 

консультаційну підтримку у сфері фіксованих і 

мобільних систем зв’язку нового покоління 4G 

(LTE-Advanced) та 5G.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Українських рибалок, затриманих ФСБ в 

Азовському морі, звільнили — депутат 

Чотирьох українських рибалок, яких 15 лютого 

затримали в західній частині Азовського моря 

співробітники прикордонного управління ФСБ 

Росії в окупованому Криму, звільнено.
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Фігуранти "бахчисарайської" справи на 

"суді" підняли плакати з проханням про 

порятунок Криму 

У вівторок у Південному окружному 

військовому суді м. Ростов-на-Дону фігуранти 

"справи Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська 

група) в ході засідання підняли плакати з 

проханням про порятунок Криму і кримських 

татар.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Через сутички у Нових Санжарах відкрили 

шість справ 

Поліція Полтавщини відкрила шосте 

кримінальне провадження за подіями у Нових 

Санжарах у день заселення у медцентр 

евакуйованих з Китаю громадян.

 

 

Справа Шеремета: юрист каже, що чоловік 

з відеозапису нижчий за Антоненка на 10 см 

Зріст підозрюваного у вбивстві журналіста 

Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка 

("Ріффмастера") становить 179,7 см.

 

 

Федина прийшла на допит у ДБР 

Народний депутат Софія Федина прийшла на 

допит у Державне бюро розслідувань.
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Проти Шуфрича відкрили справу через 

фейки про Обаму та ―агента-Порошенка‖ - 

адвокат 

Офіс генерального прокурора зареєстрував 

кримінальне провадження щодо групи 

народних депутатів із фракції партії 

"Опозиційна платформа — За життя" через 

неправдиве повідомлення про злочин. 

 

 

Шахраї "продавали" посади голів ОДА за $4 

мільйони 

Правоохоронці викрили шахраїв, які, 

посилаючись на зв’язки з найвищим 

керівництвом країни, обіцяли посади голів 

ОДА в обмін на понад 4 млн доларів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як знешкодити запах «гнилого оселедця» 

Нас постійно годують брудними 

інформаційними технологіями. Про їх шкоду 

ми добре знаємо, але не завжди усвідомлюємо. 

Та воно так і задумано! 

 

Уроки китайського коронавірусу: так 

відновлювати СЕС чи ні? АНАЛІТИКА 

Суспільна напруга після сутичок в Нових 

Санжарах, схоже, спала, а значить - час з 

холодною головою взятися за роботу над 

помилками
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Гурт Go_A не планує випускати англомовну 

версію пісні "Соловей" 

Гурт Go_A не має наміру перекладати пісню 

"Соловей", з якою виступатиме на 

Євробаченні, на англійську мову.

 

 

Як спілкуватися у мережі: правила 

цифрового етикету. Інфографіка 

 не виглядати дикуном у діловому листуванні й 

уникнути помилок, як можуть дратувати 

співрозмовника? Укрінформ підготував 

інфографіку з лайфхаками для цифорового 

спілкування.

 

 

Киянка отримала платіжку на 53 тисячі - 

комунальники пояснили, звідки "виплила" 

така сума 

Мешканка багатоповерхівки на Лівому березі 

Києва отримала платіжку за опалення на 

майже 53 тис. гривень.

 

 

МКМС закликає українців висловитися 

щодо цирків без тварин 

До 2021 року в українських цирках не буде 

тварин і ця заборона буде законодавчою.
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Маріуполь став Великою культурною 

столицею України 

Маріуполь, що на Донеччині, отримав звання 

"Велика культурна столиця України 2020" в 

межах програми від Українського культурного 

фонду.

 

 

Вокзали України обладнають зарядними 

станціями для електромобілів 

Обладнання залізничних вокзалів України 

зарядними станціями для електромобілів 

почалося з Центрального вокзалу Києва.

 

 

У замку "Радомисль" влаштують квест із 

пошуку налисників 

У замку-музеї "Радомисль", що в місті 

Радомишль на Житомирщині, 29 лютого під 

час свята Масниці гості зможуть взяти участь у 

квесті "Знайди свій налисник".

 

Український фонд стартапів назвав ТОП-3 

проєктів 

Журі Українського фонду стартапів оцінило 

вісім проєктів, що претендують на державне 

грантове фінансування.
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