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ТОП 

 

Без виконання «Мінська» нормальних 

відносин між ЄС і Росією не буде – Боррель 

Європейський Союз є послідовним у підтримці 

незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, тож без повного виконання 

Мінських угод нормалізації відносин між ЄС і 

Росією не відбудеться.

 

 

Нова адміністрація США вперше висловила 

розгорнуту заяву щодо Донбасу 

Протягом останнього року Росія не тільки не 

зробила кроків щодо врегулювання конфлікту 

на українському Донбасі, але ще більше 
активізувала зусилля з дестабілізації України 

та підриву її суверенітету.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189103-bez-vikonanna-minska-normalizacii-vidnosin-miz-es-i-rosieu-ne-bude-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189103-bez-vikonanna-minska-normalizacii-vidnosin-miz-es-i-rosieu-ne-bude-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189094-nova-administracia-ssa-vperse-vislovila-rozgornutu-zaavu-sodo-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189094-nova-administracia-ssa-vperse-vislovila-rozgornutu-zaavu-sodo-donbasu.html


 

Верховний Суд відкрив справу за позовом 

про скасування санкцій проти «каналів 

Медведчука» 

Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного Суду відкрив провадження за 

позовом про скасування санкцій проти 

телеканалів «112 Україна», «NewsOne», «Zik».

 

 

Куротне Коблево стане місцем реалізації 

австрійського проєкту розвитку територій 

Курортне селище Коблево на Миколаївщині 

обрано місцем реалізації пілотного 

інноваційного проєкту URBAN MENUS – 3D – 
Smart City (Австрія). Він передбачає 

візуалізацію так званого "розумного міста" 

щодо перспектив розвитку території.

 

 

У світі кількість випадків коронавірусу 

наближається до 108,3 мільйона 

У світі станом на ранок 12 лютого зафіксували 

близько 108,3 мільйона випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 80,3 

мільйона осіб.

  

 

«Баварія» виграла клубний чемпіонат світу 

з футболу 

Футболісти німецької «Баварії» стали 

переможцями клубного чемпіонату світу з 

футболу, який пройшов в Катарі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189101-verhovnij-sud-vidkriv-spravu-za-pozovom-pro-skasuvanna-sankcij-proti-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189101-verhovnij-sud-vidkriv-spravu-za-pozovom-pro-skasuvanna-sankcij-proti-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189101-verhovnij-sud-vidkriv-spravu-za-pozovom-pro-skasuvanna-sankcij-proti-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189101-verhovnij-sud-vidkriv-spravu-za-pozovom-pro-skasuvanna-sankcij-proti-kanaliv-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3188939-kurotne-koblevo-stane-miscem-realizacii-avstrijskogo-proektu-rozvitku-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3188939-kurotne-koblevo-stane-miscem-realizacii-avstrijskogo-proektu-rozvitku-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189193-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-nablizaetsa-do-1083-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189193-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-nablizaetsa-do-1083-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3189130-bavaria-vigrala-klubnij-cempionat-svitu-z-futbolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3189130-bavaria-vigrala-klubnij-cempionat-svitu-z-futbolu.html


 

В Україну йде нове похолодання - сніг, 

хуртовини й до 23° морозу 

В Україні у п’ятницю, 12 лютого, збережуться 
складні погодні умови зі зниженням 

температури повітря.

 

СВІТ 

 

Китай заборонив мовлення BBC на своїй 

території 

Китайський регулятор мовлення NRTA 
оголосив, що на території країни блокується 

робота телеканалу BBC World News через 

"серйозне порушення контенту". 

 

Протести у РФ: комісар Ради Європи 

вимагає пояснень щодо масових репресій 

У Раді Європи вимагають від російської влади 

пояснення причин масових затримань і 

застосування насильства проти мирних 

демонстрантів на недавніх акціях протесту. 

 

У Польщі розробили спосіб моментального 

COVID-тестування за диханням 

Польська компанія ML System презентувала 
пристрій, який дозволяє виявити COVID-19 

лише за 10 секунд, аналізуючи дихання 

людини.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189088-v-ukrainu-jde-nove-poholodanna-snig-hurtovini-j-do-23-morozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189088-v-ukrainu-jde-nove-poholodanna-snig-hurtovini-j-do-23-morozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189165-kitaj-zaboroniv-movlenna-bbc-na-svoij-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189165-kitaj-zaboroniv-movlenna-bbc-na-svoij-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189177-protesti-u-rf-komisar-radi-evropi-vimagae-poasnen-sodo-masovih-represij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189177-protesti-u-rf-komisar-radi-evropi-vimagae-poasnen-sodo-masovih-represij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3189179-u-polsi-rozrobili-sposib-momentalnogo-covidtestuvanna-za-dihannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3189179-u-polsi-rozrobili-sposib-momentalnogo-covidtestuvanna-za-dihannam.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Іран заперечує існування секретного аудіо у 

справі авіатрощі МАУ 

Офіційний Тегеран заперечує, що 
розвідслужби Канади можуть мати секретний 

аудіозапис розмови глави МЗС Ірану стосовно 

можливих причин ракетного обстрілу літака 

МАУ. 

 

Санкції ЄС можуть знімати з окремих 

людей, коли вкрадені кошти та майно 

повернуті - Шмигаль 

Санкції Європейського Союзу можуть знімати 
з окремих фізичних осіб, коли ця процедура 

відіграла свою роль і вкрадене майно чи кошти 

були повернуті. 

 

 

Франція в ООН: пандемія не є приводом 

перешкоджати місії ОБСЄ на Донбасі ЗАЯВ А  

Франція висловила рішучий протест діям 

окупантів на Донбасі, які під приводом 

карантину перешкоджають роботі 
спостерігачів ОБСЄ та доступу представників 

міжнародних гуманітарних місій.

 

 

США закликали країни ООН приєднатися 

до Кримської платформи 

Нинішня адміністрація США висловила тверду 
підтримку українській ініціативі Кримська 

платформа та закликала інші країни 

приєднатися до цих зусиль, щоб дати відсіч 

російській агресії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189163-iran-zaperecue-isnuvanna-sekretnogo-audio-u-spravi-aviatrosi-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189163-iran-zaperecue-isnuvanna-sekretnogo-audio-u-spravi-aviatrosi-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189105-smigal-rozpoviv-pro-mozlivij-rozglad-u-es-znatta-sankcij-z-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189105-smigal-rozpoviv-pro-mozlivij-rozglad-u-es-znatta-sankcij-z-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189105-smigal-rozpoviv-pro-mozlivij-rozglad-u-es-znatta-sankcij-z-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189105-smigal-rozpoviv-pro-mozlivij-rozglad-u-es-znatta-sankcij-z-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189139-francia-v-oon-pandemia-ne-e-privodom-pereskodzati-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189139-francia-v-oon-pandemia-ne-e-privodom-pereskodzati-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189110-ssa-zaklikali-kraini-oon-priednatisa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189110-ssa-zaklikali-kraini-oon-priednatisa-do-krimskoi-platformi.html


 

Україна передасть до ООН матеріали про 

екоцид в окупованому Криму - експерт 

Кримськотатарський ресурсний центр за 
підтримки Офісу генпрокурора та Мінізахисту 

довкілля і природних ресурсів готує матеріали 

для Управління верховного комісара ООН з 

прав людини про загрозу екоциду в Криму 

через злочинні дії окупантів.

 

 

Євросоюз бачить в Україні важливу 

енергетичну трансформацію – Боррель 

Європейська «Зелена угода», головним 
призначенням якої є боротьба з кліматичними 

змінами, невдовзі призведе матиме потужні 

геополітичні наслідки. 

 

 

Судова реформа залишається ключовою для 

успіху демократії в Україні – Боррель 

Україні необхідно відновити довіру 

суспільства до судів, оскільки без ефективної 

та незалежної судової системи демократія не 

може існувати.

 

УКРАЇНА  

 

«Мінськ» має виконуватися всіма 

сторонами за чітким графіком – Зеленський 

Виконання Мінських домовленостей має 

здійснюватися всіма сторонами за чітким 

графіком та у конкретні строки. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189123-ukraina-peredast-do-oon-materiali-pro-ekocid-v-okupovanomu-krimu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189123-ukraina-peredast-do-oon-materiali-pro-ekocid-v-okupovanomu-krimu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189137-evrosouz-bacit-v-ukraini-vazlivu-energeticnu-transformaciu-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189137-evrosouz-bacit-v-ukraini-vazlivu-energeticnu-transformaciu-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189145-sudova-reforma-zalisaetsa-klucovou-dla-uspihu-demokratii-v-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189145-sudova-reforma-zalisaetsa-klucovou-dla-uspihu-demokratii-v-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189133-minsk-mae-vikonuvatisa-vsima-storonami-za-citkim-grafikom-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189133-minsk-mae-vikonuvatisa-vsima-storonami-za-citkim-grafikom-zelenskij.html


 

У «справі 26 лютого» фігурують 27 

кримських суддів-зрадників - прокурор АРК 

Обвинуваченими й підозрюваними у так 
званій  "справі 26 лютого" є 27 кримських 

суддів, які зрадили Україну та співпрацюють з 

окупаційною владою.

 

 

 

 

Зниження ціни “заднім числом”: чому 

газзбути так розщедрилися? АНАЛІТ ИКА  

Невже тому, що “ринок запрацював”? 
Аналізуємо “газові новини” середини лютого. 

Приємні й не дуже...

 

 

Більше половини кредитів за програмою «5-

7-9%» отримали аграрії – Мінфін 
І НФОГР АФІ КА  

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" 
має найбільший попит серед аграріїв: 54% 

позик у її межах видано представникам саме 

цієї галузі.

 

 

Студентку херсонського вишу не випустили 

з Криму для складання сесії - ректор 

Студентку Херсонського державного 

університету не випустили з Криму для 

складання сесії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189197-u-spravi-26-lutogo-figuruut-27-krimskih-suddivzradnikiv-prokuror-ark.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189197-u-spravi-26-lutogo-figuruut-27-krimskih-suddivzradnikiv-prokuror-ark.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189083-znizenna-cini-zadnim-cislom-comu-gazzbuti-tak-rozsedrilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189083-znizenna-cini-zadnim-cislom-comu-gazzbuti-tak-rozsedrilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189175-bilse-polovini-kreditiv-za-programou-579-otrimali-agrarii-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189175-bilse-polovini-kreditiv-za-programou-579-otrimali-agrarii-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189175-bilse-polovini-kreditiv-za-programou-579-otrimali-agrarii-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189175-bilse-polovini-kreditiv-za-programou-579-otrimali-agrarii-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189135-studentku-hersonskogo-visu-ne-vipustili-z-krimu-dla-skladanna-sesii-rektor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189135-studentku-hersonskogo-visu-ne-vipustili-z-krimu-dla-skladanna-sesii-rektor.html


 

Пожежа у Харкові: суд залишив під вартою 

керівницю та адміністратора будинку для 

літніх 

Харківський апеляційний суд залишив під 

вартою Ольгу Кравченко, керівницю будинку 

для літніх «Золотий час», де сталася пожежа, 

та Ігоря Мірончука, якого слідство називає 

«адміністратором» нелегального закладу.

 

 

У Львові померла дружина дисидента, 

учасниця ОУН-УПА Ольга Горинь 

У Львові 11 лютого пішла з життя політв'язень, 

учасниця ОУН-УПА Ольга Горинь.

 

 

В Україні за добу зафіксували 4 773 

випадків коронавірусу 

В Україні станом на 12 лютого лабораторно 

підтверджено 1 262 867 випадків COVID-19, із 

них за добу - 4 773  .

 

 

МОЗ викупить вакцину в дистриб'юторів, 

аби робити безплатні щеплення - Ляшко 

Головний державний санітарний лікар Віктор 

Ляшко повідомив, що МОЗ готовий 

викуповувати COVID-вакцину, яку 

дистриб'ютори будуть виводити на ринок.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189115-pozeza-u-harkovi-sud-zalisiv-pid-vartou-kerivnicu-ta-administratora-budinku-dla-litnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189115-pozeza-u-harkovi-sud-zalisiv-pid-vartou-kerivnicu-ta-administratora-budinku-dla-litnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189115-pozeza-u-harkovi-sud-zalisiv-pid-vartou-kerivnicu-ta-administratora-budinku-dla-litnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189115-pozeza-u-harkovi-sud-zalisiv-pid-vartou-kerivnicu-ta-administratora-budinku-dla-litnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189119-u-lvovi-pomerla-druzina-disidenta-ucasnica-ounupa-olga-gorin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189119-u-lvovi-pomerla-druzina-disidenta-ucasnica-ounupa-olga-gorin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189203-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-4-773-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189203-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-4-773-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189151-moz-gotovij-vikupiti-vakcinu-v-distributoriv-abi-robiti-bezplatni-seplenna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189151-moz-gotovij-vikupiti-vakcinu-v-distributoriv-abi-robiti-bezplatni-seplenna-lasko.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі - друга втрата за добу серед 

бійців ЗСУ 

Унаслідок обстрілу українських позицій 
неподалік Новомихайлівки загинув 

військовослужбовець. 

 

На Донбасі окупанти п'ять разів порушили 

«тишу», загинули двоє бійців ЗСУ 

За минулу добу в районі проведення операції 

Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень 
режиму припинення вогню. У результаті 

ворожих обстрілів загинули двоє українських 

військових.

 

 

Місія ОБСЄ не повідомляє про 

снайперський вогонь окупантів – 

Цимбалюк 

До останніх звітів СММ ОБСЄ про ситуацію 

на Донбасі не ввійшли такі грубі порушення 

перемир’я як ведення снайперського вогню 

збройними формуваннями РФ.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Революція Гідності: закриття справ на 

Сівковича, Попова й Коряка обурило 

Майдан 

12 лютого 2014 року, під час Революції 

Гідності, активісти зайнялися зміцненням 
барикад у центрі Києва, які через потепління 

розтанули. Для перебудови снігових барикад 

на Майдан привезли 17 вантажівок із піском. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3189156-na-donbasi-druga-vtrata-za-dobu.html
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Жінки в науці: внесок українок діаспори в 

розвиток наукової сфери 

Сьогодні світове співтовариство відзначає 
Міжнародний день жінок та дівчат у науці. 

Свій внесок зробили й українки діаспори.

 

Мутований вірус може спричиняти 

повторне зараження COVID – глава МОЗ 

Франції 

Південноафриканській і бразильській штами 
коронавірусу можуть долати імунітет людини, 

яка вже перехворіла на COVID-19, і 

спричиняти повторні зараження.

 

 

Facebook обмежить кількість політичного 

контенту у низці країн 

Компанія Facebook тимчасово зменшить обсяг 

політичного контенту в своїй мережі для 
деяких користувачів з США, Канади, Бразилії 

та Індонезії, щоб «знизити градус» політичних 

дискусій.

 

 

Samsung представив бюджетний смартфон 

Galaxy 

Південнокорейська компанія Samsung 
презентувала новий бюджетний смартфон 

Galaxy A12 вартістю $245.
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Казкові скульптури митця з Тернопільщини 

приваблюють туристів 

Майстер скульптурного мистецтва Олег Котик 
з Тернопільщини створює казкові скульптури, 

які своєю оригінальністю приваблюють 

туристів. 

 

12 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1939 році, на Закарпатті, 

відбулись перші вибори до Сойму Карпатської 

України.

 

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3189070-kazkovi-skulpturi-mitca-z-ternopilsini-privabluut-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3189070-kazkovi-skulpturi-mitca-z-ternopilsini-privabluut-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188754-12-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188754-12-lutogo-pamatni-dati.html

