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ТОП 

 

Постанова Ради: Майдан не розколює 

націю, а будує європейську Україну 
АНАЛІТ ИКА  

Принципове питання про роль Революції 

Гідності в історії знову хочуть використати ті, 

хто не хоче визнати, що Україна змінилася 

назавжди 

 

 

Кравчук пояснив свою появу в ефірі 

російського телеканалу 

Голова української делегації в ТКГ Леонід 
Кравчук пояснив, чому спілкувався в ефіру 

російського телеканалу з ватажком 

сепаратистів Денисом Пушиліним.
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Порошенко заявив, що купив телеканал 

«Прямий» 

Співголова парламентської фракції партії 
"Європейська солідарність", експрезидент 

Петро Порошенко заявив, що став власником 

телеканалу "Прямий". 

 

 

Майдан у вогні: палали шини і Будинок 

профспілок - у сутичках гинули люди 
ХРОНІ КА РЕВОЛЮ ЦІ Ї ГІ ДНОСТІ  

Сім років тому, 19 лютого 2014 року, під час 

Революції Гідності на Майдані 

продовжувалось протистояння.

 

 

Експерт ВООЗ: малоймовірно, що COVID-

19 занесли до Китаю ззовні 

Версія про те, що коронавірус могли завезти до 

Китаю з іншої країни у заморожених 

продуктах чи в якийсь інший спосіб, є вкрай 

малоймовірною. 

 

 

У світі зафіксували понад 110,8 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 19 лютого зафіксували 

110 837 535 випадків зараження коронавірусом 
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«Сім хвилин жаху» позаду: марсохід NASA 

сів на Червону планету ВІДЕО  

Марсохід NASA Perseverance з ядерним 
двигуном здійснив спуск в атмосферу Червоної 

планети та посадку на її поверхню.

 

СВІТ 

 

Глави МЗС Німеччини, Франції, Британії та 

США провели віртуальні перемовини: про 

що говорили 

Міністри закордонних справ Німеччини, 

Франції, Великої Британії та США провели 18 

лютого віртуальну зустріч, під час якої 

обговорили низку міжнародних питань. 

 

США готові повернутися до переговорів про 

ядерну угоду з Іраном - Держдеп 

Адміністрація Байдена висловила готовність 

приєднатися до переговорів з Іраном та 
іншими державами щодо повернення США до 

ядерної угоди (JCPOA). 

 

Світові лідери зберуться сьогодні на 

віртуальний «Мюнхен» 

Учасниками «Спеціальної сесії» Мюнхенської 

безпекової конференції 19 лютого стануть 

президенти США Джо Байден і Франції 
Емманюель Макрон, глави уряді ФРН Ангела 

Меркель і Британії Борис Джонсон.
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Штати заборонили в'їзд десяткам діячів 

режиму Білорусі ЗАЯВА  

США запровадили візові санкції проти 43 осіб, 
які мають відношення до влади Білорусі, - за 

репресії проти учасників мирних протестів і 

журналістів. 

 

Канада ввела санкції проти військового 

керівництва М’янми 

Влада Канади наклала санкційні обмеження на 

дев’ятьох військових, які очолили державний 

переворот у М’янмі.

 

 

Фінляндія залишає свій кордон закритим 

ще на місяць 

Уряд Фінляндії продовжив до 18 березня 

чинність обмежень на в'їзд до країни, 

пов'язаних із протидією пандемії COVID-19.

 

 

В Індонезії вводять штрафи за відмову від 

COVID-вакцинації 

Влада столиці Індонезії Джакарти вирішила 
запровадити штрафи за відмову громадян 

вакцинуватися від коронавірусної хвороби.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Оновлення Угоди Україна-ЄС обговорили 

на нараді у Зеленського 

Президент Володимир Зеленський провів 
нараду щодо стратегії європейської та 

євроатлантичної інтеграції, напрямків 

зовнішньої політики, а також формування і 

просування позитивного іміджу України у світі 
як вагомої частини зовнішньої політики 

держави. 

 

Росії не вдалося «протягнути» в ОБСЄ 

пропагандистську заяву щодо України 

Місія РФ намагалася просунути маніпулятивну 
заяву від імені Постійної ради ОБСЄ щодо 

Мінських домовленостей, однак делегації 

України та країн-партнерів завадили цій 

ініціативі. 

 

Туреччина засуджує затримання активістів 

у Криму ЗАЯВ А  

МЗС Туреччини висловлює стурбованість у 

зв'язку із затриманнями, які сталися у Криму 
17 лютого, та заявляє що країна 

продовжуватиме підтримувати кримських 

татар.

 

 

Активіст розповів, як окупанти ділять 

землю у Криму 

Через хаос у місцевому "самоврядуванні" в 
окупованому Криму скоро не буде й клаптика 

вільної землі. 
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Резніков назвав «російським трюком» намір 

окупантів передати полонених Медведчуку 

Переговори про звільнення з ОРДЛО 
полонених українських громадян, яких раніше 

планувалося передати в односторонньому 

порядку Віктору Медведчуку, наразі не 

ведуться.

 

 

У Польщі розповіли, коли продадуть 

Україні вакцину AstraZeneca 

Польща перепродасть Україні та ще кільком 
країнам з-за меж ЄС загалом 4 млн доз 

вакцини AstraZeneca, коли виробники 

перестануть затримувати постачання чергових 

партій до РП.

 

 

Степанов вилетів до Індії на перемовини з 

виробником вакцин Serum Institute 

Глава МОЗ Максим Степанов вилетів до Індії 

на перемовини з Serum Institute of India - 

зокрема вони будуть стосуватися поставок 
додаткових доз вакцин AstraZeneca та 

NovaVax.

 

УКРАЇНА  

 

Зеленський ветував закон про поновлення 

конкурсів на держслужбі 

Президент України Володимир Зеленський 

ветував законопроєкт, яким відновлюються 

конкурси на держслужбі та продовжується 

термін повноважень в.о. міністрів  
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Новий суддя КСУ задекларував п’ять 

квартир та понад 1 мільйон доходів 

Новопризначений суддя Конституційного суду 
Віктор Кичун задекларував 1,373 мільйона 

гривень доходів за 2019 рік.

 

 

 

«Слуги народу» розглянуть питання 

відставки Степанова у разі провалу 

вакцинації - Верещук 

У фракції "Слуга народу" вважають, що глава 

МОЗ несе особисту відповідальність за 

початок вакцинації, і в разі її провалу обіцяють 

ініціювати відставку міністра. 

 

 

Кравчук - про план «Б»: Це визнання всіма, 

що ми даємо відсіч агресору 

Леонід Кравчук вважає, що планом «Б» для 

України має стати визнання всіма, що на 
Донбасі точиться війна, і всі питання мають 

розглядатися крізь цю призму. 

 

 

Ексдепутат оголосив себе головою 

неіснуючої сільради на Миколаївщині 

На Миколаївщині поліція перевіряє 

інформацію стосовно використання колишнім 

нардепом бланку неіснуючого органу 

місцевого самоврядування.
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У Раді зареєстрували законопроєкт на 

захист прав покупців нерухомості 

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, 
який покликаний захистити права громадян 

при купівлі квартир.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 19 

лютого 2021 року, зміцнив офіційний курс 
гривні до долара США на 6 копійок – до 

27,8461 грн за долар. 

 

В Україні за добу - 6 531 випадок 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 18 лютого, 

зафіксували 6 531 новий випадок COVID-19. 

Летальних випадків 120. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба на Донбасі: окупанти чотири рази 

зривали «тишу» 

Протягом минулої доби, 18 лютого, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил було 

зафіксовано чотири порушення режиму 

припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 
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19 лютого: народний календар і астровісник 

Ким опікується святий Вукол, як швидко 

згасне ранкова зоря і на що звертати увагу 

найближчим часом. 

 

 

Марсохід Perseverance надіслав перші 

знімки з Червоної планети ФОТО 

Марсохід Perseverance надіслав перші 

фотографії поверхні Червоної планети, 

зроблені відразу після посадки. 

 

У Вінниці музейники присвятили Героям 

Небесної Сотні екскурсію «Лицарі Поділля» 

Науковці Вінницького обласного краєзнавчого 

музею до Дня Героїв Небесної Сотні 

приурочили патріотичну екскурсію «Лицарі 

Поділля», яку проведуть 20 лютого. 

 

 

У Львові відкрили виставку «Революція 

Гідності: спалахи пам’яті» ФОТО 

З нагоди Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні в 

четвер у Будинку офіцерів відкрили виставку 

«Революція гідності: спалахи пам’яті». 
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Тяжка форма COVID-19 дає серйозні 

ускладнення на серце ДОСЛІДЖЕННЯ  

Нещодавне дослідження (магнітно-резонансна 
томографія) показало, що майже в половини зі 

148 пацієнтів після одужання від тяжких форм 

COVID-19 з’явилися пошкодження серцевої 

тканини — міокардит, ішемія та інші.

 

 

«Шахтар» обіграв «Маккабі» у матчі Ліги 

Європи УЄФА 

Футболісти донецького «Шахтаря» здобули 

виїзну перемогу над ізраїльським «Маккабі» з 

Тель-Авіва в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

 

Фільм про зірок НХЛ родом з України - у 

шортлисті AIPS Sport Media Awards 

Документальна стрічка «ЮКІ» потрапила до 
шортліста AIPS Sport Media Awards 2020 у 

категорії Video Documentary і побореться за 

найвище міжнародне визнання у галузі 

спортивних медіа.
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