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ТОП 

 

Україна детально розповіла в ОБСЄ про 

порушення окупантами перемир'я 

Місія України при ОБСЄ поінформувала 

делегації-країн учасниць про грубі порушення 

перемир’я на Донбасі у 2021 році з боку 

російських окупаційних сил.

 

 

Нова стратегія НАТО має врахувати 

агресію Росії та вплив Китаю на глобальний 

баланс – генсек 

Союзники по НАТО підтримали пропозицію 

щодо перегляду Стратегічної концепції від 
2010 року, оскільки з моменту її прийняття 

Альянс постав перед новою ситуацією у сфері 

безпеки, а Росія із потенційного стратегічного 

партнера перетворилася на країну-агресора. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3192689-ukraina-detalno-rozpovila-v-obse-pro-porusenna-okupantami-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3192689-ukraina-detalno-rozpovila-v-obse-pro-porusenna-okupantami-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192664-nova-strategia-nato-mae-vrahuvati-agresiu-rosii-ta-vpliv-kitau-na-globalnij-balans-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192664-nova-strategia-nato-mae-vrahuvati-agresiu-rosii-ta-vpliv-kitau-na-globalnij-balans-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192664-nova-strategia-nato-mae-vrahuvati-agresiu-rosii-ta-vpliv-kitau-na-globalnij-balans-gensek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192664-nova-strategia-nato-mae-vrahuvati-agresiu-rosii-ta-vpliv-kitau-na-globalnij-balans-gensek.html


 

Затриманих у Криму активістів відправили 

в СІЗО до середини квітня 

В окупованому Криму всім шістьом 
мусульманським активістам, затриманим 

уранці 17 лютого, "суд" обрав запобіжний 

захід у вигляді тримання в СІЗО до середини 

квітня. 

 

У Фінляндії виявили нову мутацію з рисами 

«британського» й «африканського» штамів 

Фінські науковці виявили нову мутацію 

коронавірусу, наділену властивостями як 
«британського», так і 

«південноафриканського» штамів.

 

 

У світі від коронавірусу одужали вже понад 

85,3 мільйона осіб 

Загалом на планеті вже підтверджено 110 435 

754 випадки COVID-19, включаючи 2 441 044 

летальних.

 

 

Після сильних морозів в Україну йде 

потепління: де до кінця тижня буде +10° 

У четвер, 18 лютого, в Україні очікується 
хмарна погода з невеликим снігом, на 

крайньому півдні з дощем.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3192679-zatrimanih-u-krimu-aktivistiv-vidpravili-v-sizo-do-seredini-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3192679-zatrimanih-u-krimu-aktivistiv-vidpravili-v-sizo-do-seredini-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192715-u-finlandii-viavili-novu-mutaciu-z-risami-britanskogo-j-afrikanskogo-stamiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192715-u-finlandii-viavili-novu-mutaciu-z-risami-britanskogo-j-afrikanskogo-stamiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192730-u-sviti-vid-koronavirusu-oduzali-vze-ponad-853-miljona-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192730-u-sviti-vid-koronavirusu-oduzali-vze-ponad-853-miljona-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192640-pisla-silnih-moroziv-v-ukrainu-jde-poteplinna-de-do-kinca-tizna-bude-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192640-pisla-silnih-moroziv-v-ukrainu-jde-poteplinna-de-do-kinca-tizna-bude-10.html


СВІТ 

 

Всі міжнародні зустрічі Байден поки 

проводитиме онлайн - Білий дім 

Президент США Джо Байден не має наміру 
протягом найближчих місяців проводити 

особисті не онлайн зустрічі із главами 

іноземних держав. 

 

Тисячі нацгвардійців залишаться у столиці 

США на місяць - можливі нові заворушення 

Близько п’яти тисяч нацгвардійців залишаться 

у Вашингтоні до 12 березня через імовірність 
заворушень з боку прихильників теорій змови 

QAnon. 

 

Канада і Британія засуджують утиски 

журналістів та правозахисників у Білорусі 

Переслідування працівників мас-медіа та 

правозахисних організацій у Білорусі є 

обурливим порушенням прав людини.

 

Ініціативу ЮНІСЕФ про доставку вакцин 

підтримали 16 авіакомпаній 

Під ініціативою ЮНІСЕФ про пріоритетну 

доставку вакцин проти коронавірусу, а також 

ліків та інших важливих матеріалів для 

реагування на глобальну пандемію 

підписалися 16 авіакомпаній. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192656-vsi-miznarodni-zustrici-bajden-poki-provoditime-onlajn-psaki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192656-vsi-miznarodni-zustrici-bajden-poki-provoditime-onlajn-psaki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192706-tisaci-nacgvardijciv-zalisatsa-u-stolici-ssa-mozlivi-novi-zavorusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192706-tisaci-nacgvardijciv-zalisatsa-u-stolici-ssa-mozlivi-novi-zavorusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192710-kanada-i-britania-zasudili-utiski-zurnalistiv-ta-pravozahisnikiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192710-kanada-i-britania-zasudili-utiski-zurnalistiv-ta-pravozahisnikiv-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192681-iniciativu-unisef-pro-dostavku-vakcin-pidtrimali-16-aviakompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192681-iniciativu-unisef-pro-dostavku-vakcin-pidtrimali-16-aviakompanij.html


 

Кібератака на SolarWinds: хакери 

«вдерлися» до дев’яти державних відомств 

США 

Хакери «російського походження», які зламали 

програмне забезпечення SolarWinds, отримали 

доступ до інформації щонайменше дев’яти 

державних відомств США, а також сотні 

приватних компаній.

 

 

Арктичний циклон обійдеться економіці 

Штатів у понад $3 мільярди - CNN 

Негода, яка обрушилася на Сполучені Штати, 

може завдати збитків економіці країни на суму 

понад 3,3 мільярда доларів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

НАТО обіцяє Україні нові можливості у 

рамках програми партнерства 

Україна й НАТО цьогоріч розроблять 

додаткові заходи і практичні кроки для 
покращення взаємосумісності збройних сил у 

рамках Програми партнерства розширених 

можливостей.

 

 

Авіатроща МАУ: Україна розраховує на 

компенсації від Ірану впродовж 5 років - 

Єнін 

Україна розраховує впродовж 5 років добитися 

від Ірану виплати компенсацій за знищення 

ракетою пасажирського літака авіакомпанії 

МАУ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192666-kiberataka-na-solarwinds-hakeri-vderlisa-do-devati-derzavnih-vidomstv-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192666-kiberataka-na-solarwinds-hakeri-vderlisa-do-devati-derzavnih-vidomstv-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192666-kiberataka-na-solarwinds-hakeri-vderlisa-do-devati-derzavnih-vidomstv-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192666-kiberataka-na-solarwinds-hakeri-vderlisa-do-devati-derzavnih-vidomstv-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192704-arkticnij-ciklon-obijdetsa-ekonomici-ssa-u-ponad-3-milardi-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192704-arkticnij-ciklon-obijdetsa-ekonomici-ssa-u-ponad-3-milardi-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192702-nato-obicae-ukraini-novi-mozlivosti-u-ramkah-programi-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192702-nato-obicae-ukraini-novi-mozlivosti-u-ramkah-programi-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192671-aviatrosa-mau-ukraina-rozrahovue-na-kompensacii-vid-iranu-vprodovz-5-rokiv-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192671-aviatrosa-mau-ukraina-rozrahovue-na-kompensacii-vid-iranu-vprodovz-5-rokiv-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192671-aviatrosa-mau-ukraina-rozrahovue-na-kompensacii-vid-iranu-vprodovz-5-rokiv-enin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192671-aviatrosa-mau-ukraina-rozrahovue-na-kompensacii-vid-iranu-vprodovz-5-rokiv-enin.html


 

Кравчук запропонував запустити автобус-

човник через КПВВ «Золоте» 

На засіданні Тристоронньої контактної групи, 
яке відбувалося в режимі відеоконференції, 

очільник української делегації Леонід Кравчук 

запропонував надати автобус-човник для 

перевезення громадян через лінію 

розмежування на КПВВ «Золоте». 

 

Кримська платформа і протидія Росії: 

делегація в ПАРЄ розповіла Зеленському 

про успіхи 

Президент України Володимир Зеленський 
обговорив з представниками делегації України 

в Парламентській асамблеї Ради Європи, 

Міністерства закордонних справ та Офісу 

Президента діяльність України в ПАРЄ і 

висловив задоволення їх роботою.

 

УКРАЇНА  

 

Венедіктова прозвітує сьогодні у Верховній 

Раді 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

сьогодні зробить звіт на пленарному засіданні 

Верховної Ради. 

 

 

«Голос» виключив із фракції у Київраді 

депутата, який напав на коміка 

Політрада партії «Голос» рекомендувала 
виключити Костянтина Богатова зі складу 

фракції у Київраді після інциденту, що стався 

між депутатом та стендап-коміком Владом 

Капицею.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3192658-kravcuk-zaproponuvav-zapustiti-avtobuscovnik-cerez-kpvv-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3192658-kravcuk-zaproponuvav-zapustiti-avtobuscovnik-cerez-kpvv-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192662-krimska-platforma-i-protidia-rosii-delegacia-v-pare-rozpovila-zelenskomu-pro-uspihi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192662-krimska-platforma-i-protidia-rosii-delegacia-v-pare-rozpovila-zelenskomu-pro-uspihi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192662-krimska-platforma-i-protidia-rosii-delegacia-v-pare-rozpovila-zelenskomu-pro-uspihi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192662-krimska-platforma-i-protidia-rosii-delegacia-v-pare-rozpovila-zelenskomu-pro-uspihi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192716-venediktova-prozvitue-sogodni-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3192716-venediktova-prozvitue-sogodni-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3192677-golos-vikluciv-z-frakcii-u-kiivradi-deputata-akij-napav-na-komika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3192677-golos-vikluciv-z-frakcii-u-kiivradi-deputata-akij-napav-na-komika.html


 

Підготовка вбивства посадовця СБУ: суд 

залишив підозрюваного під вартою 

Київський апеляційний суд залишив без змін 
запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою для Юрія Расюка, підозрюваного у 

підготовці вбивства начальника ГУ 

внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. 

 

Степанов запевнив, що вакцинація 

почнеться в лютому 

Вакцинація від коронавірусу в нашій країні не 

почалася 15 лютого, як намічалося раніше, 
оскільки затрималася поставка першої партії 

вакцини Pfizer. 

 

На Черкащині «накрили» нарколабораторії, 

які спеціалізувалися на психоторопах 

У Черкаській області правоохоронці викрили 

угруповання, яке у двох нарколабораторіях 

займалося виготовленням амфетаміну та 

мефедрону.

 

 

Отруєння у Боярці: директорку ліцею 

відсторонили від посади ДОКУМЕ НТ  

Міська рада Боярки призначила службове 

розслідування стосовно директора ліцею, де 16 

лютого отруїлися дві дівчини, одна з яких 

померла.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192672-pidgotovka-vbivstva-posadovca-sbu-sud-zalisiv-pidozruvanogo-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192672-pidgotovka-vbivstva-posadovca-sbu-sud-zalisiv-pidozruvanogo-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192674-stepanov-zapevniv-so-vakcinacia-pocnetsa-v-lutomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192674-stepanov-zapevniv-so-vakcinacia-pocnetsa-v-lutomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192718-na-cerkasini-nakrili-dvi-narkolaboratorii-aki-specializuvalisa-na-psihotoropah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192718-na-cerkasini-nakrili-dvi-narkolaboratorii-aki-specializuvalisa-na-psihotoropah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192692-otruenna-u-boarci-direktorku-liceu-vidstoronili-vid-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3192692-otruenna-u-boarci-direktorku-liceu-vidstoronili-vid-posadi.html


 

В Україні за добу - 6 237 випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 18 лютого лабораторно 
підтверджено 1 287 141 випадок COVID-19, із 

них за добу – 6 237. 

 

Нацбанк послабив гривню до 27,90 

Національний банк України на четвер, 18 

лютого 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні до долара США на 7 копійок – до 

27,9038 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли з мінометів позиції 

ЗСУ під Новомихайлівкою 

За минулу добу, 17 лютого, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 
зафіксували чотири порушення режиму 

припинення вогню.

 

 

Спостерігачі ОБСЄ нарахували за добу 39 

порушень «тиші» на Донбасі ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала у вівторок, 16 лютого, 
десять порушень режиму припинення вогню у 

Донецькій області та 29 - на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192736-v-ukraini-za-dobu-6-237-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192736-v-ukraini-za-dobu-6-237-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192734-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2790.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3192734-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2790.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3192728-okupanti-obstrilali-z-minometiv-pozicii-zsu-pid-novomihajlivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3192728-okupanti-obstrilali-z-minometiv-pozicii-zsu-pid-novomihajlivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3192708-sposterigaci-obse-narahuvali-za-dobu-39-porusen-tisi-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3192708-sposterigaci-obse-narahuvali-za-dobu-39-porusen-tisi-na-donbasi.html


 

Силовики почали штурмувати Майдан - 23 

загиблих, пів сотні поранених ХРОНІ КА 

РЕВОЛЮ ЦІЇ ГІ ДНОСТІ  

Сім років тому, 18 лютого 2014 року, в Україні 
розпочався найтрагічніший етап Революції 

Гідності. 

 

18 лютого: народний календар і астровісник 

Від чого береже свята Агата, чи скоро 

прилетять із вирію птахи і вправляймося в 

мантрах.

 

 

В Україні запустять контакт-центр для 

інформування про вакцинацію 

Міністерство охорони здоров’я веде підготовку 

контакт-центру до інформування громадян про 

вакцинацію.

 

 

У Євросоюзі поставили умову для 

авторизації вакцини «Спутник V» 

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 
вважає, що Росія має надати повний доступ до 

даних щодо вакцини «Спутник V» задля її 

умовної авторизації в ЄС.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192339-siloviki-pocali-sturmuvati-majdan-23-zagiblih-piv-sotni-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192339-siloviki-pocali-sturmuvati-majdan-23-zagiblih-piv-sotni-poranenih.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192339-siloviki-pocali-sturmuvati-majdan-23-zagiblih-piv-sotni-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3192199-18-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3192199-18-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192720-v-ukraini-zapustat-kontaktcentr-dla-informuvanna-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192720-v-ukraini-zapustat-kontaktcentr-dla-informuvanna-pro-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192698-u-evrosouzi-postavili-umovu-dla-avtorizacii-vakcini-sputnik-v.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3192698-u-evrosouzi-postavili-umovu-dla-avtorizacii-vakcini-sputnik-v.html


 

Суд повернув державі пляж у курортному 

Коблевому 

На Миколаївщині забрали у приватної особи і 
повернули державі ділянку пляжу на 

узбережжі Чорного моря у курортному селищі 

Коблеве вартістю 1 млн грн.

 

 

18 лютого. Пам’ятні дати 

Сім років тому, 18 лютого 2014 року, в Україні 

розпочався найтрагічніший етап Революції 

Гідності.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3192548-sud-povernuv-derzavi-plaz-u-kurortnomu-koblevomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3192548-sud-povernuv-derzavi-plaz-u-kurortnomu-koblevomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192195-18-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3192195-18-lutogo-pamatni-dati.html

