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ТОП 

 

Українська делегація повертається з ОАЕ з 

конкретними домовленостями — 

Зеленський ЕКСКЛЮЗИВ 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 
що візит до Об’єднаних Арабських Еміратів 
приніс конкретні та важливі домовленості з 
представниками еміратської держави та 
бізнесу. 

 

 

Росія ввела санкції щодо Центренерго й 

Укроборонпрому 

Росія розширила санкції щодо України, під 
санкції, зокрема, підпали енергогенеруюча 
держкомпанія "Центренерго", держконцерн 
"Укроборонпром", а також держкомпанія з 
експорту та імпорту продукції і послуг 
військового та 
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Для повернення українських туристів із 

Занзібару вже є всі дозволи - Криклій 

Міністр інфраструктури України Владислав 
Криклій заявив, що для повернення 
українських туристів із Занзібару отримали 
необхідний дозвіл від турецької сторони.

 

Степанов уточнив дату появи COVID-

вакцини в Україні 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 
заявляє, що постачання вакцин від COVID-19 
очікується 16-17 лютого.

 

Протягом року фани Л.Українки 

запитували мене чи не щоранку – що ти 

зробив для Лесі - Олександр Ткаченко, 

міністр культури та інформаційної політики 

ІНТЕРВ'Ю 

Ювілей Лесі Українки стає для суспільства 
сюрпризом і, як мінімум, подією, яку 

неможливо не помітити.

 

 

Найвищу будівлю у світі підсвітили 

кольорами українського прапора Ф ОТО  

Найвищий хмарочос у світі – Бурдж Халіфа 

підсвітили кольорами українського прапора під 
час від’їзду Президента України Володимира 
Зеленського з Об’єднаних Арабських Еміратів.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

На Банковій назвали візит Зеленського в 

ОАЕ одним із найуспішніших 

Офіційний дводенний візит Президента 

Володимира Зеленського до Об’єднаних 
Арабських Еміратів став одним є проривним та 
одним з найуспішніших закордонних візитів 
глави Української держави.

 

 

Порушення «тиші» на Донбасі: Україна 

ініціює у ТКГ обговорення дій окупантів 

Чергове засідання Тристоронньоі ̈контактноі ̈
групи з мирного врегулювання конфлікту на 
Донбасі відбудеться 17 лютого в режимі 
відеоконференції.

 

 

Домовитися з Росією щодо Донбасу 

практично неможливо – Кравчук 

Просування у питанні врегулювання збройного 
конфлікту на Донбасі практично неможливе 

через позицію Росії, і ця ситуація навряд чи 
зміниться найближчим часом. 

 

 

Посол Франції радить «двічі подумати», 

перш ніж змінювати Мінські домовленості 

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 
вважає, що під час дискусій стосовно 
коригування Мінських домовленостей слід 
враховувати необхідність згоди на це Росії, а 
також прив'язаність до них міжнародних 
санкцій проти РФ.
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Чалий спростовує фейк, що «мінські угоди» 

- міжнародно-правовий документ 

Ухвалені шість років тому Мінські 
домовленості є політичними, вони не мають 
міжнародно-правового характеру, а підтримка 
їх Радою безпеки ООН не означає введення їх 

у дію саме як міжнародно-правового 
документа. 

 

 

До санкційного списку США у справі 

«плівок Деркача» слід додати ще шістьох 

осіб - активісти 

США мають включити ще шістьох осіб до 
санкційного списку з дезінформаційної 

операції «плівок Деркача».

 

 

В Україну їде глава МЗС Словаччини 

У вівторок, 16 лютого, в Україну з робочим 
візитом прибуде міністр закордонних та 

європейських справ Словацької Республіки 
Іван Корчок.

 

КОРОНАВІРУС 

 

COVID-вакцинація: Зеленський доручив 

створити робочу групу з ОАЕ 

Президент Володимир Зеленський дав 
завдання міністерствам закордонних справ та 
охорони здоров'я створити спільну робочу 
групу для співпраці з еміратською стороною в 

питаннях вакцинації проти COVID-19. 
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У Києві можна безкоштовно здати COVID-

аналіз у 71 пункті 

За направленням лікаря аналіз на COVID-19 
безкоштовно можна здати у 71 пункті 
тестування, що створені в амбулаторних 
комунальних закладах столиці.

 

Більш як половина українців уже 

перехворіли на COVID-19 — вірусолог 

Завідувачка відділу вірусних інфекцій 

Інституту епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко 
стверджує, що вже більш ніж половина 
населення України перехворіло на COVID-19.

 

 

Коронавірус у Києві: найбільше хворих за 

добу - у Солом’янському районі 
ІНФ ОГР АФ ІКА 

У Києві станом на 13 лютого підтверджено 132 
160 випадків COVID-19, з них за минулу добу 
– 211.

 

УКРАЇНА 

 

Резніков розповів про складнощі «Мінська», 

який з липня блокує РФ 

РФ продовжує блокувати Мінські угоди щодо 
припинення війни на Донбасі, бо в них є своє 
бачення – в першу чергу політичні вимоги, а 
потім вже безпекові, що не влаштовує Україну.
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Скорочення повноважень ОАСК: у Раді 

зареєстрували пакет законопроєктів 

Зеленського 

У Верховній Раді зареєстровано пакет 
законопроєктів Президента України 
Володимира Зеленського щодо реформування 

судової системи, які серед іншого 
передбачають скорочення повноважень 
Окружного адміністративного суду міста 
Києва.

 

 

Довибори у Раду: «Євросолідарність» 

висунула Юлію Кузьменко 

Партія «Європейська солідарність» висунула 
волонтерку, дитячого кардіохірурга, кандидата 
медичних наук Юлію Кузьменко кандидатом 

на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 на 
Донеччині.

 

 

ЦВК зареєструвала уже вісім кандидатів на 

довиборах у Раду СПИСОК 

Центральна виборча комісія зареєструвала 
Валентина Рибіна кандидатом у народні 
депутати на проміжних виборах до Верховної 
Ради в одномандатному виборчому окрузі № 
50 на Донеччині від “Партії Шарія”.

 

Харківська міськрада планує 24 лютого 

припинити повноваження Кернеса 

У Харкові на черговій сесії, призначеної на 24 
лютого, офіційно припинять повноваження 
померлого у ніч на 17 грудня 2020 року мера 
Харкова Геннадія Кернеса.
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Малюська розповів про новий 

законопроєкт, що дозволить звільнити 

Ситника 

Кабінет Міністрів розробив проєкт закону, що 
надає Національному антикорупційному бюро 
(НАБУ) статус органу виконавчої влади та 

нову процедуру обрання директора.

 

 

Стефанчук анонсував євроінтеграційні дні у 

Раді 

У порядку денному Верховної Ради з’являться 
дні, коли депутати голосують за законопроєкти 
щодо європейської та євроатлантичної 

інтеграції.

 

У президентському рейтингу лідирує 

Зеленський, за ним ідуть Порошенко і 

Тимошенко ОПИТУВ АННЯ  

Рейтинг кандидатів на виборах Президента 
України очолює чинний глава держави 
Володимир Зеленський (за нього 
проголосували б 22,7% українців

 

ЕКОНОМІКА 

 

Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписані 

меморандуми та контракти на суму від $3 

мільярдів 

У межах офіційного візиту Президента 

України Володимира Зеленського в Об’єднані 
Арабські Емірати українська делегація 
підписала низку меморандумів та контрактів 
на загальну суму від 3 млрд дол. США. 
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Україна представила павільйон на Expo 

2020 Dubai 

Міністерство розвитку, економіки, торгівлі та 
сільського господарства презентувало 
павільйон України на Всесвітній виставці Expo 
2020 Dubai. 

 

Арабська INTELMAX планує відкрити 

представництво в Україні 

Компанія INTELMAX Management Consulting 
планує відкрити представництво в Україні в 
рамках співпраці з Мінцифри.

 

 

Зеленський у Дубаї запросив компанію DP 

World інвестувати в українські порти 

Президент України Володимир Зеленський 

запросив одного з найбільших портових 
операторів у світі DP World розширити 
інвестування в українські порти. 

 

 

Ощадбанк підписав меморандум з 

інвестором з Абу-Дабі 

Ощадбанк та Mubadala Investment Company 
(Mubadala), суверенний інвестор з емірату 
Абу-Дабі (ОАЕ), підписали Меморандум 
порозуміння з метою вивчення можливостей 
співробітництва.
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Нафтогаз домовився про співпрацю із 

румунською OMV Petrom 

Група Нафтогаз підписала меморандум про 
взаєморозуміння щодо співпраці з провідною 
інтегрованою енергетичною компанією 
Південно-Східної Європи – румунською OMV 

Petrom. 

 

 

Україна налагоджуватиме парнерство зі 

скептиками «Північного потоку-2» - ОГТСУ 

У Німеччині з'являються внутрішні гравці, що 

висловлють скептичне ставлення до проєкту 
"Північний потік - 2"; з ними Україна 
налагоджуватиме партнерство і діалог. 

 

 

Вугілля для ТЕС: Центренерго закликає 

державу втрутитись у ситуацію 

Державні шахти забезпечують потреби 
теплових електростанцій ПАТ «Центренерго» 
лише на третину від потреби. Ситуація з 
паливом для ТЕС потребує втручання 
держави.  

 

Кабмін спростив умови надання іпотеки під 

7% 

Кабінет Міністрів ухвалив запропоновані 

Міністерством фінансів зміни до Порядку 
здешевлення вартості іпотечних кредитів, 
якими, зокрема, суттєво спрощуються критерії 
для позичальників. 
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Раді пропонують створити «орган-арбітр» 

щодо комунальних тарифів 

У Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, 
що передбачають створення Державної 
житлово-комунальної інспекції, що 
перевірятиме економічне обґрунтування цін на 

житлово-комунальні послуги та якість надання 
цих послуг.

 

 

МКІП планує спрямувати цього року на 

проєкт з медіаграмотності 7 мільйонів 

Міністерству культури та інформаційної 
політики цьогоріч на проєкт з 
медіаграмотності виділено з державного 
бюджету 7 млн гривень. 

 

На Закарпатті випускають дистилят з води 

та яблук з Чорнобильської зони 

На Закарпатті почали випускати дистилят з 
артезіанської води та з яблук, що походять з 
Чорнобильської зони.  

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ZIK, «112» та NewsOne поінформували про 

призупинення акредитації їх журналістів у 

Раді 

Пресслужба Верховної Ради поінформувала 
керівництво телеканалів «112 Україна», 
NewsOne та ZIK про призупинення акредитації 
в парламенті представникам цих ЗМІ у зв'язку 
із запровадженням проти них санкцій.
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Верховний суд залишив без руху позов щодо 

санкцій проти «телеканалів Медведчука» 

Верховний суд залишив без руху позов ТОВ 
«Телерадіокомпанія «Нові комунікації» до 
Президента стосовно оскарження 
запровадження санкцій проти телеканалів «112 

Україна», «NewsOne» і «Zik».

 

 

Захоплення влади й розправа над 

силовиками: СБУ накрила російську 

мережу агітаторів Ф ОТО 

Кіберфахівці СБУ викрили координовану з РФ 
міжрегіональну мережу з шести інтернет-

агітаторів, які закликали до повалення 
конституційного ладу та захоплення державної 
влади. 

 

 

У Києві оголосили підозру ексзаступнику 

«міністра ДНР» 

У Києві слідчі Служби безпеки України 

повідомили про підозру ексзаступнику 
міністра інформації терористичної організації 
«ДНР». 

 

Звільнили директора Жовківської лікарні, 

де померли двоє пацієнтів на ШВЛ 

На Львівщині звільнили з посади директора 
Жовківської районної лікарні, де в листопаді 
минулого року через відключення 
електропостачання померли двоє пацієнтів, які 
були на апаратах ШВЛ.
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Чоловік вкрав з Охматдиту медприлад за 

250 тисяч, його затримали Ф ОТО, В ІДЕО  

У Києві затримали чоловіка, який викрав 
обладнання з Охматдиту вартістю близько 250 
тис. грн.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Неліквідований ОАСК: поки що доля 

столиці залишається «під Вовком»? 

AНАЛІТИКА 

Не ліквідувати, а урізати повноваження. 
Наскільки це зможе покласти край сваволі 
сумнозвісного «вовчого» суду? Текст 
законопроекту наразі не відомий… 

 

Сім ознак “трудових відносин”, або Де ти, 

новий Трудовий кодекс? АНАЛІТИКА  

Можливості роботодавців “ангажувати” людей 
до праці без повноцінних трудових договорів 

хочуть обмежити. Та чи погодяться на це самі 
українці?

 

 

Я не думаю, що ми програємо з 

націєтворчою повісткою - Мирослава 

Барчук, ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» 

ІНТЕРВ'Ю 

Програма “Зворотний відлік” стартувала на 
Суспільному в березні 2019 року. І за цей 
час, попри інерцію та прив’язаність 
телеглядача до традиційних шоу, впевнено 

зайняло своє місце.
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Зелена енергетика: верба дає електрострум 

В Овручі розпочала роботу Поліська теплова 
електростанція, працює на відходах і 
енергетичній вербі

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Школи та дитсадки Києва поновили роботу 

З 15 лютого всі школи та дитсадки Києва 
поновлюють роботу у звичайному режимі. 

 

 

Книжку Жадана номінували на PEN 

America Literary Awards 

Поетична збірка Сергія Жадана «Новий 
правопис» («A New Orthography») увійшла до 
цьогорічних фіналістів престижної 
літературної премії PEN America Literary 
Awards у номінації «Перекладна поезія». 

 

 

Корисні властивості авокадо 

Авокадо – це джерело безцінних вітамінів, 
мікроелементів і корисних речовин. Він 
покращує роботу серця, нормалізує 

гормональний баланс і має ще багато переваг 
для здоров'я. За свою поживність плід був 
занесений в Книгу рекордів Гіннеса.
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Кличка та Київраду закликають не 

підтримувати російський проєкт 

меморіалізації Бабиного Яру 

Відомі митці, науковці, громадські активісти 
звернулися до мера столиці та Київради з 
відкритим листом, у якому закликають не 

підтримувати російський проєкт меморіалу 
Бабин Яр та не передавати йому землю в 
користування.

 

 

Рекорд близькості: закована ланцюгом пара 

показала, як пристосовується до побуту 

Двоє харків’ян, яких закували ланцюгом за 
руки в День закоханих, показали, як 
пристосовуються до побуту.

 

 

Як триває реформа шкільного харчування 
ІНФ ОГР АФ ІКА 

Майже 500 млн гривень було спрямовано на 
ремонт та закупівлю обладнання для їдалень 
впродовж 2020 року : 400 млн - з держбюджету 

та майже 100 млн - з місцевих бюджетів

 

 

Глава МКІП: обговорюємо спецпрограму, 

яка б фінансувала фільми про українських 

героїв 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики обговорюється спеціальна програма 
фінансування фільмів про українських героїв 
та видатні постаті.
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Зимова казка: набережна Бердянська 

вкрилась льодом 

На території Запорізької області продовжує 
вирувати арктичний циклон. Після шторму 
Набережна курортного Бердянська вкрилась 
кригою.
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