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ТОП 

 

Лідери США і Китаю провели перші 

переговори 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 

провів першу на своєму посту телефонну 

розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час 

якої сторони обговорили низку актуальних 

питань.

 

 

Дружина Навального прибула до Німеччини 

– ЗМІ 

Дружина російського опозиціонера Олексія 

Навального Юлія 10 лютого прибула літаком 

до Німеччини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188429-lideri-ssa-i-kitau-proveli-persi-peregovori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188429-lideri-ssa-i-kitau-proveli-persi-peregovori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188391-druzina-navalnogo-pribula-do-nimeccini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188391-druzina-navalnogo-pribula-do-nimeccini-zmi.html


 

Україна передала Грузії ноту через 

затримання одеських яхтсменів 

Заступник міністра закордонних справ України 

Василь Боднар передав тимчасово повіреному 

у справах Грузії в Україні Давіду Бочорішвілі 

ноту щодо затримання в Грузії яхти з 

українцями Володимиром Дяченком і Юрієм 

Хомичем.

 

 

В Україні за добу зафіксували 5 039 

випадків коронавірусу 

В Україні станом на 11 лютого лабораторно 

підтверджено 1 258 094 випадки COVID-19, з 

них за добу – 5 039.

  

 

Уряд опублікував постанову про заборону 

реєструвати російську вакцину 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок 

державної реєстрації вакцин проти COVID-19 

та заборонив реєструвати вакцини з держави-

агресора.

 

 

У Тихому океані сталася серія сильних 

землетрусів 

Землетрус магнітудою 6,4 з афтершоками 

зафіксований в Тихому океані в районі 

островів Нова Каледонія, в 520 км на схід від 

міста Нумеа.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188343-ukraina-peredala-gruzii-notu-cerez-zatrimanna-odeskih-ahtsmeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188343-ukraina-peredala-gruzii-notu-cerez-zatrimanna-odeskih-ahtsmeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188454-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-5-039-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188454-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-5-039-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188339-urad-opublikuvav-postanovu-pro-zaboronu-reestruvati-rosijsku-vakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188339-urad-opublikuvav-postanovu-pro-zaboronu-reestruvati-rosijsku-vakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188444-u-tihomu-okeani-stalasa-seria-silnih-zemletrusiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188444-u-tihomu-okeani-stalasa-seria-silnih-zemletrusiv.html


СВІТ 

 

Байден створив окремий напрям 

реагування США на виклики з Китаю 

Президент США Джо Байден оголосив про 

створення оперативної робочої групи в 

питаннях Китаю з метою оцінки оборонних 

стратегій щодо відповіді на виклики з боку 

КНР. 

 

 

МАГАТЕ підтвердило виробництво Іраном 

металевого урану 

Інспектори Міжнародної агенції з атомної 

енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що Іран 

розпочав виробництво металевого урану, що 

напряму порушує так звану іранську ядерну 

угоду, укладену у 2015 році. 

 

Євросоюз готує нові санкції проти Білорусі 

та Росії - МЗС Литви 

Міністр закордонних справ Литви Габриэлюс 

Ландсбергіс заявив, що в ЄС триває робота над 

четвертим пакетом санкцій проти Білорусі та 

обговорюють так званий список Навального - 

введення обмежень проти причетних до 

ув'язнення опозиціонера.

 

 

Адміністрація Байдена не змінила позиції 

щодо російських С-400 в Туреччині - 

Держдеп 

Офіційний Вашингтон продовжить вимагати 

від Туреччини відмовитися від російських 

систем ППО С-400, які Анкара закупила у РФ 

минулого року. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188403-bajden-stvoriv-okremij-napram-reaguvanna-ssa-na-vikliki-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188403-bajden-stvoriv-okremij-napram-reaguvanna-ssa-na-vikliki-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188415-magate-pidtverdilo-virobnictvo-iranom-metalevogo-uranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188415-magate-pidtverdilo-virobnictvo-iranom-metalevogo-uranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188441-evrosouz-gotue-novi-sankcii-proti-bilorusi-ta-rosii-mzs-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188441-evrosouz-gotue-novi-sankcii-proti-bilorusi-ta-rosii-mzs-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188399-administracia-bajdena-ne-zminila-pozicii-sodo-rosijskih-s400-v-tureccini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188399-administracia-bajdena-ne-zminila-pozicii-sodo-rosijskih-s400-v-tureccini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188399-administracia-bajdena-ne-zminila-pozicii-sodo-rosijskih-s400-v-tureccini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188399-administracia-bajdena-ne-zminila-pozicii-sodo-rosijskih-s400-v-tureccini-derzdep.html


 

Штати перекидають бомбардувальники В1 

у Норвегію у відповідь на виклики РФ 

Американські ВПС вперше розгортають у 

Норвегії бомбардувальники B-1, що надсилає 

чітке повідомлення Росії про готовність 

Сполучених Штатів діяти рішуче в стратегічно 

важливому регіоні Арктики, а також в регіоні, 

де РФ виявляє агресію. 

 

Дуда в ООН говоритиме про порушення 

прав людини в Росії 

Президент Польщі Анджей Дуда на засіданні 

Ради ООН з прав людини, що відбудеться у 

другій половині лютого, говоритиме про 

порушення прав людини

 

 

Відновлення світової торгівлі знову 

сповільниться на початку року - ООН 

Очікується, що відновлення світової торгівлі 

знову сповільниться в першому кварталі 2021 

року на тлі пандемії коронавірусу. 

 

 

Штати вводять санкції проти військового 

керівництва М’янми - Байден 

Президент США Джо Байден оголосив, що 

підписав новий указ про «негайне введення 

санкцій» проти військових керівників М’янми, 

що керували переворотом у країні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188372-stati-perekidaut-bombarduvalniki-v1-u-norvegiu-u-vidpovid-na-vikliki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188372-stati-perekidaut-bombarduvalniki-v1-u-norvegiu-u-vidpovid-na-vikliki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188397-duda-v-oon-govoritime-pro-porusenna-prav-ludini-v-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188397-duda-v-oon-govoritime-pro-porusenna-prav-ludini-v-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188433-vidnovlenna-svitovoi-torgivli-znovu-spovilnitsa-na-pocatku-roku-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188433-vidnovlenna-svitovoi-torgivli-znovu-spovilnitsa-na-pocatku-roku-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188389-stati-vvodat-sankcii-proti-vijskovogo-kerivnictva-manmi-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188389-stati-vvodat-sankcii-proti-vijskovogo-kerivnictva-manmi-bajden.html


 

У Канаді впав приватний літак, є загиблий 

На заході канадської столиці Оттави, в 

лісосмузі недалеко від місцевого аеропорту 

Карп, впав і загорівся приватний літак 

Blackshape BS100.

 

 

В Іспанії людей, які перехворіли на COVID-

19, вакцинуватимуть через півроку 

Міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, 

що особи до 55 років, у яких немає супутніх 

захворювань, але які вже хворіли на 

коронавірус і мають відповідний позитивний 

тест, будуть вакциновані через півроку.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Коломойський і Боголюбов подають 

інвестиційний позов проти США - ЗМІ 

Американська компанія Optima Ventures та її 

дочірня компанія, які контролюють Ігор 

Коломойський та Геннадій Боголюбов, 

подають інвестиційний позов проти США. 

 

 

Українські ВМС отримали від США 

швидкісні катери та надувні човни 

Українські військові отримали від партнерів зі 

США 10 швидкісних катерів Willard, понад 70 

надувних човнів Zodiac та інше супутнє 

обладнання.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188426-u-kanadi-vpav-privatnij-litak-e-zagiblij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188426-u-kanadi-vpav-privatnij-litak-e-zagiblij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188439-v-ispanii-ludej-aki-perehvorili-na-koronavirus-vakcinuvatimut-cerez-pivroku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3188439-v-ispanii-ludej-aki-perehvorili-na-koronavirus-vakcinuvatimut-cerez-pivroku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188378-kolomojskij-i-bogolubov-podaut-investicijnij-pozov-proti-ssa-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188378-kolomojskij-i-bogolubov-podaut-investicijnij-pozov-proti-ssa-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3188359-ukrainski-vms-otrimali-vid-ssa-svidkisni-kateri-ta-naduvni-covni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3188359-ukrainski-vms-otrimali-vid-ssa-svidkisni-kateri-ta-naduvni-covni.html


 

У МЗС розраховують на участь Бельгії у 

саміті Кримської платформи 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

Еміне Джапарова під час зустрічі з 

генеральною директоркою двостороннього 

співробітництва

 

 

Росія створює загрози життю кримчан під 

час пандемії - правозахисниця 

Росія не тільки не виконує своїх зобов'язань 

щодо захисту населення окупованого Криму в 

період пандемії коронавірусу, але і створює 

своїми діями загрози для життя людей. 

 

Окупанти відремонтували камери, де сидів 

Аметов, аби спростувати позов про 

нелюдські умови 

У так званому Залізничному районному суді 

Сімферополя під час розгляду позову Казіма 

Аметова, пов'язаного з нелюдськими і такими, 

що принижують

 

 

Система Custody Records вбереже 

затриманих від катувань у СІЗО - 

прокуратура 

Україна, Росія і Туреччина входять до трійки 

лідерів серед 47 країн Ради Європи за 

кількістю фактів нерозслідуваних катувань, 

скоєних працівниками правоохоронної 

системи.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3188413-u-mzs-rozrahovuut-na-ucast-belgii-u-samiti-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3188413-u-mzs-rozrahovuut-na-ucast-belgii-u-samiti-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3188350-rosia-stvorue-zagrozi-zittu-krimcan-pid-cas-pandemii-pravozahisnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3188350-rosia-stvorue-zagrozi-zittu-krimcan-pid-cas-pandemii-pravozahisnica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3188447-okupanti-vidremontuvali-kameri-de-sidiv-ametov-abi-sprostuvati-pozov-pro-neludski-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3188447-okupanti-vidremontuvali-kameri-de-sidiv-ametov-abi-sprostuvati-pozov-pro-neludski-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3188447-okupanti-vidremontuvali-kameri-de-sidiv-ametov-abi-sprostuvati-pozov-pro-neludski-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3188447-okupanti-vidremontuvali-kameri-de-sidiv-ametov-abi-sprostuvati-pozov-pro-neludski-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188376-sistema-custody-records-vbereze-zatrimanih-vid-katuvan-u-sizo-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188376-sistema-custody-records-vbereze-zatrimanih-vid-katuvan-u-sizo-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188376-sistema-custody-records-vbereze-zatrimanih-vid-katuvan-u-sizo-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188376-sistema-custody-records-vbereze-zatrimanih-vid-katuvan-u-sizo-prokuratura.html


 

Радник ООН сказав, як в Україні можна 

поліпшити ситуацію з інтеграцією біженців 

У світі зараз налічується понад 80 млн 

біженців і внутрішніх переселенців, із них 5 

тисяч — в Україні.

 

УКРАЇНА  

 

Гетманцев розповів, як Україна 

оподатковуватиме Facebook та Netflix 

Україна не запроваджуватиме додатковий 

податок для великих техногігантів, які не є 

резидентами, на кшталт Facebook та Netflix, а 

лише змусить їх платити податок на додану 

вартість з тих електронних послуг, які вони 

продають українцям. 

 

 

Василь Вірастюк може піти на довибори в 

Раду від «Слуги народу» – ЗМІ 

Партія "Слуга народу" під час сьогоднішнього 

з'їзду може затвердити кандидатом в народні 

депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській 

області спортсмена Василя Вірастюка.

 

 

У столичній будівлі, яку блокував 

Нацкорпус, знайшли зброю та гранати 

Поліція вилучила кілька одиниць зброї та 

гранати під час обшуку будівлі на Тверському 

тупику, яку блокували представники 

Нацкорпусу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188355-radnik-oon-skazav-ak-v-ukraini-mozna-polipsiti-situaciu-z-integracieu-bizenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188355-radnik-oon-skazav-ak-v-ukraini-mozna-polipsiti-situaciu-z-integracieu-bizenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188409-getmancev-rozpoviv-ak-ukraina-opodatkovuvatime-facebook-ta-netflix.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188409-getmancev-rozpoviv-ak-ukraina-opodatkovuvatime-facebook-ta-netflix.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188395-vasil-virastuk-moze-piti-na-dovibori-v-radu-vid-slugi-narodu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3188395-vasil-virastuk-moze-piti-na-dovibori-v-radu-vid-slugi-narodu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188333-u-stolicnij-budivli-aku-blokuvav-nackorpus-znajsli-zbrou-ta-granati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3188333-u-stolicnij-budivli-aku-blokuvav-nackorpus-znajsli-zbrou-ta-granati.html


 

Ріка крові: на Прикарпатті скотобійня 

незаконно зливала відходи 

На Прикарпатті рибоохоронний патруль 

виявив скид відходів тваринного походження у 

річку Нараївку, яка впадає у Дністер. 

 

Ляшко назвав компанію, яка відповідатиме 

за розвезення та зберігання вакцини Pfizer 

Міністерство охорони здоров'я обрало 

логістичну компанію ТОВ «Фармасофт» для 

розвезення вакцини від COVID-19 

виробництва компаній Pfizer/BioNTech, які 

потребують вкрай низьких температур. 

 

 

Нацбанк послабив курс гривні на 12 

копійок 

Національний банк України на четвер, 11 

лютого 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні до долара США на 12 копійок – до 

27,7665 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу сім разів зривали «тишу» 

на Донбасі, поранений боєць ЗСУ 

Протягом минулої доби, 10 лютого, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил було 

зафіксовано сім порушень режиму припинення 

вогню. Поранений український військовий.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188361-rika-krovi-na-prikarpatti-skotobijna-nezakonno-zlivala-vidhodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3188361-rika-krovi-na-prikarpatti-skotobijna-nezakonno-zlivala-vidhodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188383-lasko-nazvav-kompaniu-aka-vidpovidatime-za-rozvezenna-ta-zberiganna-vakcini-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3188383-lasko-nazvav-kompaniu-aka-vidpovidatime-za-rozvezenna-ta-zberiganna-vakcini-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188452-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-12-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3188452-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-12-kopijok.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Революція Гідності: майданівці висунули до 

влади вимогу звільнити всіх активістів 

11 лютого 2014 року, під час Революції 

Гідності, на центральних вулицях Києва і 

Майдані Незалежності ситуація залишалася 

спокійною. 

 

11 лютого: народний календар і астровісник 

Нині святого Лаврентія; дивимося на дим з 

комина, слухаємо зимовий ліс і про 

«водолійний» новий місяць.

 

 

ОМКФ-2021 пройде у новому форматі з 

акцентом на національне кіно 

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль 

буде присвячений до 30-річчя Незалежності 

України та триматиме акцент на національне 

кіно.

 

 

Байден призупинив примусовий продаж 

TikTok у Штатах 

Зусилля Адміністрації США стосовно 

примусового продажу американських активів 

соцмережі TikTok поставлено на паузу через 

масштабний перегляд новим президентом 

Байденом підходів Трампа.  
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УКФ оголосив конкурс на проєкт 

популяризації культури Криму 

Для популяризації та збереження культури 

корінних народів Криму Український 

культурний фонд спільно з ДП «Кримський 

дім» та ДУ «Український інститут» розробив 

та імплементував ЛОТ «Культура Криму» в 

межах грантової програми «Знакові події». 

 

НАН допоможе новачкам долучитися до 

наукової програми ЄС «Горизонт Європа» 

Національна академія наук України бере 

участь у проєкті FIT-4-NMP програми 

«Горизонт 2020», що передбачає підтримку 

новачків, які вступатимуть у наукову програму 

ЄС «Горизонт Європа».

 

 

Apple Maps додає нову функцію для водіїв 

У додатку Apple Maps з’явилася нова функція, 

яка дозволяє користувачам повідомляти про 

аварії, небезпеки й перевірки швидкості на 

дорозі. 

 

Луцьк кличе на романтично-гастрономічну 

екскурсію 

В обласному центрі Волині до Дня святого 

Валентина, 14 лютого, влаштують тематичну 

романтично-гастрономічну екскурсію. 
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У Херсоні представили два видання про 

«Асканію-Нову» 

У Херсоні, в обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім. Олеся Гончара, з нагоди 100-

річчя Біосферного заповідника «Асканія-

Нова», відбулася

 

 

11 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні світове співтовариство відзначає 

Міжнародний день жінок та дівчат у науці.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3188365-u-hersoni-predstavili-dva-vidanna-pro-askaniunovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3188365-u-hersoni-predstavili-dva-vidanna-pro-askaniunovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3187946-11-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3187946-11-lutogo-pamatni-dati.html

