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ТОП
Україна готова до будь-якого формату
перемовин із РФ задля встановлення миру –
Зеленський
Україна готова до будь-якого формату
переговорів з Росією задля встановлення миру,
однак російська сторона попри публічні заяви
не демонструє готовності до реальної розмови.

Україна, Британія та Польща створили
тристоронній альянс ВІДЕО
Україна, Велика Британія та Польща
започаткували новий тристоронній формат
співпраці, покликаний реагувати на загрози
європейській безпеці та посилювати
економічну співпрацю між країнами.

Окупанти під час обстрілу Станиці влучили
у дитсадок, є постраждалі
Окупанти сьогодні близько 9:00 обстріляли
Станицю Луганську, постраждали двоє
виховательок дитсадка.

Столтенберг - про ескалацію на Донбасі:
Росія намагається знайти привід для атаки
на Україну
Росія намагається знайти привід для агресії
проти України, та використовує для цього
дезінформацію та показові постановки «під
чужим прапором», і саме

Росія передала США реакцію на відповідь
про «гарантії безпеки»
Запрошеному в МЗС Росії послу США Джону
Саллівану передали «Реакцію Росії на
відповідь США щодо гарантій безпеки».

Лавров не відповів на запитання, чи
закінчиться ескалація після 20 лютого
Глава МЗС РФ Сергій Лавров, нагадавши, що
20 лютого закінчуються «наші навчання»,
імовірно маючи на увазі російсько-білоруські
маневри «Союзна рішучість», далі уникнув
відповіді на запитання, чи закінчиться на
цьому ескалація навколо України.

У США назвали осудною брехнею заяву
Росії про «геноцид в Україні»
Посольство Сполучених Штатів Америки в
Україні назвало осудною брехнею заяву Росії
про «геноцид в Україні».

Лондон збільшує фінансову підтримку
України до £100 мільйонів – Трасс
Велика Британія збільшує фінансування
проєктів на підтримку України та її
енергетичної незалежності до 100 млн фунтів
стерлінгів.

Суспільне попросить Kalush Orchestra
виступити на Євробаченні замість Аліни
Паш
Суспільний мовник звернеться до гурту Kalush
Orchestra з пропозицією представити Україну
на Євробаченні.

УКРАЇНА І СВІТ
Блінкен підтвердив, що США отримали
відповідь РФ на пропозиції щодо «гарантій
безпеки»
Сполучені Штати дипломатичними каналами
одержали офіційну відповідь Росії на письмові
пропозиції американської сторони і НАТО
щодо безпеки в Європі.

Україна не піде на переговори з
«посередниками» — Президент
Україна не піде на переговори з так званими
"керівниками" тимчасово окупованих
територій (ОРДЛО).

Україна не відмовиться від ідеї вступу до
НАТО через шантаж Росії – Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков
заявив, що питання про відмову України від
вступу до НАТО, аби уникнути
широкомасштабної війни, на сьогодні не
стоїть.

Вступу України до НАТО протидіє не лише
Росія, а й деякі члени Альянсу - Зеленський
Україна довгий час рухається в напрямку
членства в НАТО, але, як і в багатьох інших
питаннях суверенного вибору, на шляху
євроатлантичної інтеграції нашій державі
чиниться протидія.

Лондон чітко заявлятиме про агресію Росії
та її операції «під фальшивим прапором» –
Трасс
Велика Британія буде чітко заявляти про
агресію Росії та її операції не під своїми
прапорами - кібератаки та інші спроби
"підірвати" Україну.

Окупанти продовжують нарощувати
війська у Криму - Офіс Омбудсмана
Окупаційна влада РФ продовжує нарощування
військової присутності на тимчасово
окупованій території Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя.

Макрона закликали почати переговори
щодо вступу України в ЄС ЗВЕ Р НЕ Н Н Я
Європейські політики, дипломати та експерти
закликали президента Франції Еммануеля
Макрона негайно розпочати переговори щодо
вступу України до Європейського Союзу.

Прем’єр Італії хоче допомогти організувати
зустріч Зеленського з Путіним
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі
найближчим часом здійснить візит до Москви,
де обговорить з главою РФ Володимиром
Путіним проведення саміту з Президентом
України Володимиром Зеленським.

Монастирський обговорив з послами G7
безпекову ситуацію в Україні
Безпекову ситуацію в Україні обговорив
міністр внутрішніх справ Денис
Монастирський з делегацією надзвичайних та
повноважних послів країн Групи Семи в
Україні.

Канадський парламент ухвалив постанову
на підтримку України
Нижня палата парламенту Канади одностайно
ухвалила постанову про підтримку України.

Ситуація навколо України може негативно
вплинути на Азію - прем'єр Японії
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
переконаний, що якщо допустити зміну статускво з використанням військової сили проти
України, це може вплинути на Азію.

КОРОНАВІРУС
У «червоній» зоні карантину - п'ять
областей Т АБЛ ИЦ Я
Станом на 17 лютого на червоному рівні
епіднебезпеки залишаються п'ять областей, на
жовтому - дві та столиця.

У Києві зафіксували 4 261 новий випадок
коронавірусу, 27 хворих померли
ІНФОГРАФІКА

У Києві виявили за минулу добу 4261 хворого
на коронавірус, 27 людей померли.

Препарат «Паксловід» для лікування
COVID-19 допустили до екстреного
застосування в Україні
За результатами проведеної експертизи в
Україні допущено до екстреного медичного
застосування ще один препарат для
амбулаторного лікування COVID-19 –
«Паксловід».

Мінцифри доопрацювало отримання
сертифікатів бустерного щеплення
У міністерстві цифрової трансформації
України закінчили доопрацювання послуги з
отримання сертифікатів бустерного щеплення.

Як українцям з ОРДЛО та Криму
вакцинуватися проти коронавірусу –
роз’яснення МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що
громадяни України, які проживають на
тимчасово окупованих територіях Донеччини,
Луганщини та у Криму можуть вакцинуватися

УКРАЇНА
Зеленський не виключає, що Путін може
визнати «Л/ДНР»
Президент України Володимир Зеленський не
виключає того, що президент Російської
Федерації Володимир Путін може визнати як
незалежні держави тимчасово окуповані
території України (ОРДЛО).

«Слуга народу» закликає всі політичні сили
об'єднатися на тлі зростання агресії РФ
ЗАЯВА

Партія "Слуга народу" закликає всі політичні
сили України об'єднатися на тлі зростання
агресії з боку Російської Федерації.

Рада ухвалила закон «Про адміністративну
процедуру» з пропозиціями Зеленського
Верховна Рада ухвалила закон "Про
адміністративну процедуру" (№3475) з
пропозиціями Президента.

Резніков заявив, що зброю в Україні
потрібно легалізувати
В Україні необхідно прийняти закон, який би
регулював обіг зброї. Зброя повинна бути
легалізована, і люди повинні мати право на її
зберігання.

Зеленський ушанував пам’ять загиблих у
боях за Авдіївку
Президент України Володимир Зеленський під
час робочої поїздки на Донеччину відвідав
Авдіївку, де вшанував пам’ять українських
військовослужбовців, які загинули в боях за
місто.

Ситуація у зоні ООС: кількість ворожих
обстрілів зросла до 34, поранені четверо осіб
Російські окупаційні війська станом на 14
годину 17 лютого 34 рази обстріляли позиції
Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів двоє
військових та двоє цивільних осіб дістали
поранення.

Вступ України до НАТО підтримують 62%
українців ОПИТУВАННЯ
За останні місяці зріс рівень підтримки вступу
України до НАТО та Єврепейського Союзу.

ЕКОНОМІКА
Бундестаг відхилив пропозицію
консерваторів про допомогу Україні
Депутати німецького Бундестагу відхилили
подання фракції ХДС/ХСС на тему
«Протиставляти політиці Росії єдність Заходу»,
розгляд якого став основним питанням дебатів
17 лютого.

В Україну доставили ще 160 тисяч тонн
вугілля для Центренерго
В ніч на 17 лютого до України прибув
корабель із 160 тис. тонн вугілля для ПАТ
"Центренерго".

Словаччина відправить в Україну системи
для розмінування та медичні матеріали
Влада Словаччини ухвалили рішення про
відправку в Україну кількох систем для
розмінування та медичних матеріалів на 1,7
млн євро.

Припис НАЗК про звільнення Вітренка
голові наглядової ради втратив
актуальність - Нафтогаз
Припис Національного агентства з питань
запобігання корупції про звільнення Юрія
Вітренка з НАК "Нафтогаз України" на ім'я
голови наглядової ради компанії Клер
Споттісвуд давно втратив свою актуальність.

Рада ухвалила закон про легалізацію
криптовалюти з пропозиціями Президента
Верховна Рада ухвалила з пропозиціями
Президента закон стосовно правового
регулювання сфери віртуальних активів.

Сенниченка з другої спроби звільнили із
посади голови Фонду держмайна
Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з
посади голови Фонду державного майна
України.

На Вінниччині біля кордону з Молдовою
розпочали будівництво Ямпільського мосту
У Вінницькій області на українськомолдовському кордоні за програмою
Президента «Велике будівництво» розпочали
будувати Ямпільський міст.

Співпраця з ЄІБ: Рада ратифікувала угоду
про отримання €200 мільйонів на
громадський транспорт
Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію
фінансової угоди «Міський громадський
транспорт України ІІ» між Україною та
Європейським інвестиційним банком.

Зів‘ялі помідори й огірки: як Україні не
втратити тепличний бізнес?
Через шалену вартість енергоносіїв тепличний
бізнес на межі знищення – чимало підприємств
на зиму зупинили роботу. Що треба, аби
відновити їі?

ПРАВА ЛЮДИНИ
Рада ухвалила закон щодо вдосконалення
законодавства з питань цивільного захисту
Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення законодавства з питань
цивільного захисту».

Інформування суспільства про Крим має
стати місією українських журналістів НСЖУ
Інформування суспільства щодо ситуації з
правами людини у Криму має сьогодні стати
місією для всіх українських журналістів.

ПРАВОПОРЯДОК
Венедіктова розповіла, коли мають
завершити слідство у «вугільній» справі
Порошенка
Слідство у справі стосовно постачання вугілля
з ОРДЛО, у якій фігурує експрезидент Петро
Порошенко, має бути завершене у вересні
поточного року.

Розгляд скарги на домашній арешт
Медведчука відклали на 23 лютого
Київський апеляційний суд відклав на 23
лютого розгляд скарги народного депутата від
“ОПЗЖ” Віктора Медведчука на обрання йому
запобіжного заходу у вигляді домашнього
арешту.

Верховний Суд направив на новий розгляд
справу Пашинського
Верховний Суд направив на новий розгляд до
суду першої інстанції кримінальне
провадження щодо колишнього народного
депутата Сергія Пашинського.

ДТП із Трухіним: більшість українців
вважає розслідування необ’єктивним
ОПИТУВАННЯ

Серед українців, які знають про справу
народного депутата Олександра Трухіна, 64%
вважають, що розслідування велося в
основному необ’єктивно.

Ярославський обіцяє підключитися до
розслідування ДТП за участі його кортежу
Бізнесмен Олександр Ярославський, якого
вважають причетним до смертельної ДТП на
Харківщині, пообіцяв особисто підключитися
до слідчих дій "як тільки дозволить графік".

Екскерівників Одеського порту підозрюють
у завданні збитків на 35 мільйонів ФОТО
Екскерівники Одеського морського
торговельного порту підозрюються в
службовій недбалості, що завдала державі
збитків на 35 млн грн.

Поліція розігнала ФОПів, які блокували
частину вулиці Грушевського
Учасники руху акції «SaveФОП» блокували
рух частиною вулиці Грушевського в Києві,
але правоохоронці їх розігнали.

ЕКСКЛЮЗИВ
Чи Мюнхенська безпекова конференція
відучить від безпорадності?
Після річної перерви Мюнхен на ці вихідні
знову стає геополітичною столицею світу

Йосиф Сліпий: «Кості і крові своєї зрікатися
не можна»
17 лютого виповнюється 130 років з дня
народження видатного церковного діяча, глави
УГКЦ Йосифа Сліпого

На Росію знову чекає «похабний мир».
Остаточний, цього разу
Російські ідеологи у передчутті капітуляції.
Тільки так можна інтерпретувати черговий
опус Суркова, кремлівського «запевали»

Україна, хай за трагічних обставин, вийшла
на авансцену світової історії - Юрій
Щербак, письменник, дипломат ІНТЕРВ'Ю
Юрій Щербак – дипломат, письменник, який
продукує в чомусь феноменальний
український жанр, в одному флаконі – це й
політична антиутопія, і сатира.

СУСПІЛЬСТВО
«Готові до спротиву»: стартував конкурс
роликів на військово-патріотичну тематику
Міністерство культури та інформаційної
політики оголосило мистецький конкурс з
виробництва чотирьох відеороликів на
військово-патріотичну тематику "Готові до
спротиву".

Як впоратися з тривогою? Психолог радить
два швидкі способи
Ситуативна тривога про минуле або майбутнє
минає, якщо усвідомлено переключити увагу
на те, як відчуває себе тіло зараз.

Український фільм «Клондайк» отримав
нагороду Берлінале
Фільм Марини Ер Горбач "Клондайк" отримав
приз екуменічного журі секції Panorama
Берлінського міжнародного кінофестивалю.

У поліції розповіли, хто найчастіше в
Україні купує зброю
Зброю переважно купляють ті українці, які вже
мають на це дозвіл та мають одну — дві
одиниці.

Через ігри людям легше засвоювати основи
медіаграмотності - експерт
Через ігри аудиторія краще засвоює навички
критичного мислення, а також основи
медіаграмотності.

Поїзд єднання зустріли у Маріуполі ФОТО
Поїзд єднання, який 16 лютого вирушив із
Рахова Закарпатської області, урочисто
зустріли у Маріуполі.

Криголам “Ноосфера” – це фактично
“плавучий інститут” - Євген Дикий,
директор Національного антарктичного
наукового центру ІНТЕРВ'Ю
У серпні минулого року Україні вдалося
придбати британський криголам «Джеймс
Кларк Росс», який згодом передали
українським дослідникам Антарктики під
іменем «Ноосфера».

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького
8/16

