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ТОП 

 

Європарламент підтримав створення 

Кримської платформ 

Європейський парламент підтримав 

заснування Кримської платформи і закликав 

високопосадовців Євросоюзу та держави-

члени ЄС надати цій ініціативі всю необхідну 

підтримку. 

 

 

Справа на $90 мільйонів: Саакашвілі 

розповів, що шукає НАБУ у Дунайському 

пароплавстві 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро України розслідують законність дій 

керівників Українського Дунайського 

пароплавства, що в процесі "деофшоризації" 

підприємства створили приватне підприємство 

за межами України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189507-evroparlament-pidtrimav-stvorenna-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189507-evroparlament-pidtrimav-stvorenna-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3189507-evroparlament-pidtrimav-stvorenna-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189680-sprava-na-90-miljoniv-saakasvili-rozpoviv-so-sukae-nabu-u-dunajskomu-paroplavstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189680-sprava-na-90-miljoniv-saakasvili-rozpoviv-so-sukae-nabu-u-dunajskomu-paroplavstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189680-sprava-na-90-miljoniv-saakasvili-rozpoviv-so-sukae-nabu-u-dunajskomu-paroplavstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189680-sprava-na-90-miljoniv-saakasvili-rozpoviv-so-sukae-nabu-u-dunajskomu-paroplavstvi.html


 

Нацрада перевірила, чим володіє дружина 

Медведчука у медіагрупі «1+1» 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення перевірила сім телеканалів 

групи «1+1 медіа» на предмет наявності у 

структурі власності дружини народного 

депутата від «Опозиційної платформи – За 

життя» Віктора Медведчука Оксани Марченко 

і не виявила порушень. 

 

У Кличка сказали, коли відкриють школи і 

садки 

Столичні школи та дитячі садки запрацюють з 

понеділка, 15 лютого.

 

 

Не лише проспект Бандери: УІНП готує 

апеляцію на рішення суду щодо 

перейменування вулиць 

Український інститут національної пам’яті 

подасть апеляцію на рішення Окружного 

адміністративного суду Києва від 28 січня про 

скасування перейменування низки вулиць 

Києва та підтримає Київську міську раду в 

суді.

 

 

Український виконавець записав щемливе 

відео про українців, які живуть поза домом 
ВІДЕО 

Український музикант Юрій Йосифович 

записав пісню «Лети» та відео про 

співвітчизників, які вимушено чи за вибором 

живуть поза Україною.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189699-nacrada-perevirila-cim-volodie-druzina-medvedcuka-u-mediagrupi-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189699-nacrada-perevirila-cim-volodie-druzina-medvedcuka-u-mediagrupi-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189699-nacrada-perevirila-cim-volodie-druzina-medvedcuka-u-mediagrupi-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3189560-u-klicka-skazali-koli-vidkriut-skoli-i-sadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3189560-u-klicka-skazali-koli-vidkriut-skoli-i-sadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3189560-u-klicka-skazali-koli-vidkriut-skoli-i-sadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3189339-ne-lise-prospekt-banderi-uinp-gotue-apelaciu-na-risenna-sudu-sodo-perejmenuvanna-vulic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3189339-ne-lise-prospekt-banderi-uinp-gotue-apelaciu-na-risenna-sudu-sodo-perejmenuvanna-vulic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3189339-ne-lise-prospekt-banderi-uinp-gotue-apelaciu-na-risenna-sudu-sodo-perejmenuvanna-vulic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3189339-ne-lise-prospekt-banderi-uinp-gotue-apelaciu-na-risenna-sudu-sodo-perejmenuvanna-vulic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3189712-ukrainskij-vikonavec-zapisav-semlive-video-pro-ukrainciv-aki-zivut-poza-domom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3189712-ukrainskij-vikonavec-zapisav-semlive-video-pro-ukrainciv-aki-zivut-poza-domom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3189712-ukrainskij-vikonavec-zapisav-semlive-video-pro-ukrainciv-aki-zivut-poza-domom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3189712-ukrainskij-vikonavec-zapisav-semlive-video-pro-ukrainciv-aki-zivut-poza-domom.html


 

У трьох областях України – найвищий 

рівень небезпеки через стихію 

В Україні у суботу очікується вітер до 20 м/с, 

на дорогах ожеледиця, у окремих областях 

хуртовина.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія несе відповідальність за усі смерті на 

Донбасі – США в ОБСЄ 

Відповідальність за усі смерті та каліцтва на 

Донбасі несе Росія, яка розпочала та 

продовжує підживлювати збройний конфлікт 

на Сході України. 

 

Посли, які відвідали Донбас із Зеленським, 

поділилися враженнями у соцмережах 

Посли США, Німеччини, Франції, Великої 

Британії, Канади та Швеції, які разом із 

Президентом Володимиром Зеленським у 

четвер відвідали Донбас, висловили підтримку 

Україні у питанні врегулювання ситуації на 

сході й припинення вогню. 

 

 

Україна та ЄС домовилися обмінюватися 

інформацією щодо фінансових шахрайських 

схем 

Офіс генерального прокурора та Європейське 

бюро протидії шахрайству (OLAF) уклали 

угоду для захисту фінансових інтересів 

Євросоюзу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189540-u-troh-oblastah-ukraini-najvisij-riven-nebezpeki-cerez-stihiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189540-u-troh-oblastah-ukraini-najvisij-riven-nebezpeki-cerez-stihiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189540-u-troh-oblastah-ukraini-najvisij-riven-nebezpeki-cerez-stihiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189518-rosia-nese-vidpovidalnist-za-usi-smerti-na-donbasi-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189518-rosia-nese-vidpovidalnist-za-usi-smerti-na-donbasi-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189518-rosia-nese-vidpovidalnist-za-usi-smerti-na-donbasi-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189334-posli-aki-vidvidali-donbas-iz-zelenskim-podililisa-vrazennami-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189334-posli-aki-vidvidali-donbas-iz-zelenskim-podililisa-vrazennami-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189334-posli-aki-vidvidali-donbas-iz-zelenskim-podililisa-vrazennami-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189542-ukraina-ta-es-domovilisa-obminuvatisa-informacieu-sodo-finansovih-sahrajskih-shem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189542-ukraina-ta-es-domovilisa-obminuvatisa-informacieu-sodo-finansovih-sahrajskih-shem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189542-ukraina-ta-es-domovilisa-obminuvatisa-informacieu-sodo-finansovih-sahrajskih-shem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189542-ukraina-ta-es-domovilisa-obminuvatisa-informacieu-sodo-finansovih-sahrajskih-shem.html


 

Україна вимагає звільнити засудженого 

окупантами у Цхінвалі громадянина Грузії 

Гахеладзе 

Міністерство закордонних справ України 

засуджує рішення російського окупаційного 

режиму Цхінвалі ув’язнити громадянина Грузії 

Зазу Гахеладзе на понад 12 років.

 

 

У Польщі назвали Nord Stream 2 

«подарунком Росії інструменту шантажу» 

“Північний потік-2” є проєктом, який шкодить 

енергетичній безпеці Європи й України і може 

бути черговим інструментом шантажу з боку 

РФ.

 

 

Тихановська закликає Україну підтримати 

Білорусь на міжнародних майданчиках 

Лідер білоруської опозиції Світлана 

Тихановська закликала Україну підтримати 

Білорусь в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, а також на 

інших міжнародних майданчиках. 

 

У США засудили українця за організацію 

міжнародної схеми відмивання грошей 

У США за організацію міжнародної схеми 

відмивання грошей в інтернеті, за допомогою 

якої були легалізовані мільйони доларів, 

засуджений громадянин України Олександр 

Мусієнко.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189660-ukraina-vimagae-zvilniti-zasudzenogo-okupantami-u-chinvali-gromadanina-gruzii-gaheladze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189660-ukraina-vimagae-zvilniti-zasudzenogo-okupantami-u-chinvali-gromadanina-gruzii-gaheladze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189660-ukraina-vimagae-zvilniti-zasudzenogo-okupantami-u-chinvali-gromadanina-gruzii-gaheladze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189660-ukraina-vimagae-zvilniti-zasudzenogo-okupantami-u-chinvali-gromadanina-gruzii-gaheladze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189585-u-polsi-nazvali-nord-stream-2-podarunkom-rosii-instrumentu-santazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189585-u-polsi-nazvali-nord-stream-2-podarunkom-rosii-instrumentu-santazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189585-u-polsi-nazvali-nord-stream-2-podarunkom-rosii-instrumentu-santazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189378-tihanovska-zaklikae-ukrainu-pidtrimati-bilorus-na-miznarodnih-majdancikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189378-tihanovska-zaklikae-ukrainu-pidtrimati-bilorus-na-miznarodnih-majdancikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189378-tihanovska-zaklikae-ukrainu-pidtrimati-bilorus-na-miznarodnih-majdancikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189483-u-ssa-zasudili-ukrainca-za-organizaciu-miznarodnoi-shemi-vidmivanna-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189483-u-ssa-zasudili-ukrainca-za-organizaciu-miznarodnoi-shemi-vidmivanna-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3189483-u-ssa-zasudili-ukrainca-za-organizaciu-miznarodnoi-shemi-vidmivanna-grosej.html


КОРОНАВІРУС 

 

Вакцинація в Україні: Pfizer везтимуть з 

Києва і будуть розморожувати в областях 

Для вакцини Pfizer від коронавірусу COVID-19 

на рівні областей не потрібне морозильне 

обладнання, препарат привозитимуть зі 

столиці і розморожуватимуть для 

використання.

 

Українців вводять в оману: АМКУ виявив 

некоректне маркування експрес-тестів 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

надав дистрибуторам експрес-тестів для 

діагностики коронавірусу ТОВ «Медфікс» та 

ТОВ «Інкос Лайн» обов’язкові для розгляду 

рекомендації припинити поширення на 

упаковках інформації про 

 

 

Поширення «корони» у повітрі: вірус 

заповнює приміщення за 15 хвилин 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Ефективна вентиляція й очищення повітря 

помітно знижують концентрацію вірусів, таких 

як коронавірус SARS-CoV-2, у приміщенні.

 

 

У двох областях виявили несанкціоновані 

звалища медичних COVID-відходів 

Правоохоронці виявили несанкціоновані 

звалища епідемічно небезпечних медвідходів 

на території Київської та Миколаївської 

областей.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189644-vakcinacia-v-ukraini-pfizer-veztimut-z-kieva-i-budut-rozmorozuvati-v-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189644-vakcinacia-v-ukraini-pfizer-veztimut-z-kieva-i-budut-rozmorozuvati-v-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189644-vakcinacia-v-ukraini-pfizer-veztimut-z-kieva-i-budut-rozmorozuvati-v-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189427-ukrainciv-vvodat-v-omanu-amku-viaviv-nekorektne-markuvana-eksprestestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189427-ukrainciv-vvodat-v-omanu-amku-viaviv-nekorektne-markuvana-eksprestestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189427-ukrainciv-vvodat-v-omanu-amku-viaviv-nekorektne-markuvana-eksprestestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189325-posirenna-koroni-u-povitri-virus-zapovnue-primisenna-za-15-hvilin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189325-posirenna-koroni-u-povitri-virus-zapovnue-primisenna-za-15-hvilin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189325-posirenna-koroni-u-povitri-virus-zapovnue-primisenna-za-15-hvilin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189325-posirenna-koroni-u-povitri-virus-zapovnue-primisenna-za-15-hvilin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189436-u-dvoh-oblastah-viavili-nesankcionovani-zvalisa-medicnih-covidvidhodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189436-u-dvoh-oblastah-viavili-nesankcionovani-zvalisa-medicnih-covidvidhodiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3189436-u-dvoh-oblastah-viavili-nesankcionovani-zvalisa-medicnih-covidvidhodiv.html


УКРАЇНА 

 

«Обіцяємо теплий прийом»: Киву запросили 

до Львова, щоб більше дізнався про Бандеру 

Голова Львівської ОДА Максим Козицький 

запросив народного депутата від ОПЗЖ Іллю 

Киву до Львова, дізнавшись, що нардеп хоче 

допомогти вандалам, які облили фарбою 

пам’ятник Степану Бандері. 

 

На телеканал «НАШ» іде перевірка через 

ефір з Азаровим 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення призначила перевірку 

телеканалу «НАШ» через поширення у 

передачі «Марафон» експрем'єр-міністром 

Миколою Азаровим пропаганди країни-

агресора.

 

 

Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала 

чотирьох кандидатів 

Центральна виборча комісія на засіданні в 

п'ятницю зареєструвала ще чотирьох 

кандидатів на довиборах у Верховну Раду на 

окрузі №87.  

 

 

Телеканал «112 Україна» перевірять через 

ефір із Симоненком 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення призначила позапланову 

безвиїзну перевірку телеканалу «112 Україна» 

(ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189424-obicaemo-teplij-prijom-kivu-zaprosili-do-lvova-sob-bilse-diznavsa-pro-banderu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189424-obicaemo-teplij-prijom-kivu-zaprosili-do-lvova-sob-bilse-diznavsa-pro-banderu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189424-obicaemo-teplij-prijom-kivu-zaprosili-do-lvova-sob-bilse-diznavsa-pro-banderu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189501-na-telekanal-nas-ide-perevirka-cerez-efir-z-azarovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189501-na-telekanal-nas-ide-perevirka-cerez-efir-z-azarovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189501-na-telekanal-nas-ide-perevirka-cerez-efir-z-azarovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189697-dovibori-v-radu-cvk-zareestruvala-cotiroh-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189697-dovibori-v-radu-cvk-zareestruvala-cotiroh-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189697-dovibori-v-radu-cvk-zareestruvala-cotiroh-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189722-telekanal-112-ukraina-perevirat-cerez-efir-iz-simonenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189722-telekanal-112-ukraina-perevirat-cerez-efir-iz-simonenkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189722-telekanal-112-ukraina-perevirat-cerez-efir-iz-simonenkom.html


 

У назві партії «Блок Кернеса - Успішний 

Харків» залишать ім'я політика 

У назві партії "Блок Кернеса - Успішний 

Харків" залишать ім'я по мера Харкова 

Геннадія Кернеса.

 

 

Народному депутату вперше повідомили 

про підозру за кнопкодавство 

Народному депутату вперше повідомили про 

підозру за кнопкодавство під час засідання 

Верховної Ради.

 

 

Сервіс українською: Кремінь назвав 

регіони, які лідирують за кількістю скарг 

Найбільше звернень і скарг до уповноваженого 

із захисту державної мови з 16 січня надійшло 

з Києва та Київської області – вони становлять 

майже половину від загальної кількості заяв. 

 

Під Павлополем підірвався на вибухівці 

військовий ЗСУ 

районі населеного пункту Павлопіль внаслідок 

підриву на невідомому вибуховому пристрої 

отримав поранення військовослужбовець ЗСУ.
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ЕКОНОМІКА 

 

ЄІБ надасть Україні €270 мільйонів на 

розвиток аеропорту «Бориспіль» 

Європейський інвестиційний банк надасть 

Україні 270 мільйонів євро на модернізацію 

міжнародного аеропорту "Бориспіль".

 

 

Разумков підписав закон про Бюро 

економічної безпеки 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав Закон "Про Бюро економічної 

безпеки України" (№3087-д) і передав його на 

підпис Президенту.  

 

 

У Кабміні розповіли про п’ять 

інвестпроєктів для відновлення Донбасу 

Відновлення інфраструктури територій 

Донецької та Луганської областей уряд бачить 

через призму інвестування і використання 

механізмів державно-приватного, механізму 

індустріальних парків та стимулювання 

приватних інвестицій.

 

 

Україна збільшила статутний капітал 

Експортно-кредитного агентства до 2 

мільярдів 

Статутний капітал Експортно-кредитного 

агентства збільшено до 2 млрд грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189654-eib-nadast-ukraini-270-miljoniv-na-rozvitok-aeroportu-borispil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189654-eib-nadast-ukraini-270-miljoniv-na-rozvitok-aeroportu-borispil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189654-eib-nadast-ukraini-270-miljoniv-na-rozvitok-aeroportu-borispil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189523-razumkov-pidpisav-zakon-pro-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189523-razumkov-pidpisav-zakon-pro-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189523-razumkov-pidpisav-zakon-pro-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189602-u-kabmini-rozpovili-pro-pat-investproektiv-dla-vidnovlenna-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189602-u-kabmini-rozpovili-pro-pat-investproektiv-dla-vidnovlenna-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189602-u-kabmini-rozpovili-pro-pat-investproektiv-dla-vidnovlenna-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189594-ukraina-zbilsila-statutnij-kapital-eksportnokreditnogo-agentstva-do-2-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189594-ukraina-zbilsila-statutnij-kapital-eksportnokreditnogo-agentstva-do-2-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189594-ukraina-zbilsila-statutnij-kapital-eksportnokreditnogo-agentstva-do-2-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3189594-ukraina-zbilsila-statutnij-kapital-eksportnokreditnogo-agentstva-do-2-milardiv.html


 

Голова ОДА пояснив, чому продукції 

Луганщини важко конкурувати на ринку 

Та обставина, що Луганщина знаходиться на 

крайньому сході, робить нашу продукцію 

менш конкурентоздатною в Україні через 

проблеми логістики.

 

 

Україна зменшила експорт зернових майже 

на 8 мільйонів тонн 

Україна станом з 1 червня 2020 року (початок 

2020/2021 маркетингового року; МГ) по 12 

лютого 2021 року експортувала 30,12 млн тонн 

зернових та зернобобових культур, на 7,8 млн 

тонн менше, ніж було експортовано на цю дату 

у 2019/2020 МР.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Політв'язня Бессарабова у російській 

колонії змушують сплатити штраф - 

омбудсмен 

На українського політв'язня Олексія 

Бессарабова у російській колонії здійснюється 

морально-психологічний тиск.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

В Україну не пустили російську 

танцівницю, яка їздила в окупований Крим 
ФОТО, ВІДЕО 

Прикордонники в аеропорту «Бориспіль» не 

пропустили в Україну російську танцівницю, 

яка незаконно відвідувала окупований Крим. 

Жінці на три роки заборонили в’їзд в Україну. 
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Хакери атакують українців, заманюючи 

темою COVID-вакцинації – РНБО 

Національний координаційний центр 

кібербезпеки при Раді національної безпеки і 

оборони України фіксує активне зростання 

фішингових атак з використанням теми 

вакцинації від COVID-19 в Україні. 

 

У Києві стався вибух на дитячому 

майданчику, загинув чоловік 

У Солом’янському районі Києва на дитячому 

майданчику стався вибух, на місці виявлено 

тіло чоловіка.

 

 

У Рівному розслідують знущання лікарки-

стоматолога над дітьми ВІДЕО 

У Рівному правоохоронці розпочали 

розслідування щодо лікарки-стоматолога за 

неналежне виконання професійних обов'язків, 

зокрема застосування насилля щодо малолітніх 

дітей.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна передала Франції картину, 

викрадену у 2018 році з музею у Нансі 
ЕКСКЛЮЗИВ 

У французькому місті Нансі відбулося 

завершення міжнародно-правової процедури 

передачі Україною Франції картини художника 

Поля Сіньяка «Порт Ла-Рошель», яка була 

викрадена у 2018 році з місцевого музею.
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Санкції: Як Козак і Медведчук торгують з 

ОРДЛО та Росією 

Про санкції, запроваджені щодо Тараса Козака 

та його активів 

 

 

Зірване перемир’я, або Які перспективи 

ТКГ по Донбасу 

Після останніх заяв очевидно: Україна де-

факто визнала, що «перемир’ю» від 22 серпня 

2020-го року прийшов кінець. Питання, що 

тепер буде з ним де-юре…

 

 

«Товарищи проститутки», або Сумний 

досвід СРСР у впливі на приватне 

В переддень Дня святого Валентина – свята 

всіх закоханих, вже звичного для українців, 

поговорімо про таку річ, як сексуальність за 

комуністичного режиму

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Безкоштовні препарати для онкохворих: в 

Україні з’явився новий сервіс 

В Україні з’явився сервіс «Ліки для 

онкохворих – Підпишись на життя», який 

допоможе онкохворим отримати призначені 

препарати безоплатно. 
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PaySpace Magazine Awards 2020: назвали 

найкращий сервіс онлайн-ідентифікації в 

Україні 

Інтегровану систему електронної ідентифікації 

(ICEI) визнали найкращим сервісом онлайн-

ідентифікації в Україні за результатами 

конкурсу PaySpace Magazine Awards 2020. 

 

 

Луцьк влаштує фестиваль зимових розваг 

У Луцьку цими вихідними, 13-14 лютого, 

відбудеться фестиваль снігу й зимових розваг 

«Сніжна зима-2021».

 

 

В Україні стартує фестиваль французького 

кіно: що покажуть 

В Україні 12-21 лютого в онлайн-форматі 

відбудеться 16-й фестиваль «Вечори 

французького кіно».

 

 

"Ігри Нескорених" у Гаазі: не тільки спорт, 

а й жага до життя ВІДЕО 

Цьогоріч українські ветерани братимуть участь 

у новому для себе змаганні 
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Фестиваль української сучасної музики 

пройде в Нью-Йорку в березні 

Другий щорічний Фестиваль української 

сучасної музики Ukrainian Contemporary Music 

Festival (UCMF 2021) відбудеться в Нью-Йорку 

5-7 березня.

  

 

Сніговий полон, поцілунок на льоту й 

замаскована краса ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

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