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ТОП
Росія може застосувати військову силу
проти України в середині лютого - Шерман
У Сполучених Штатах бачать усі ознаки, що
президент РФ Володимир Путін збирається
застосувати військову силу проти України в
середині лютого.

Штати офіційно передали РФ письмову
відповідь щодо безпеки в Європі - Блінкен
Уряд США передав письмові пропозиції,
спрямовані на збереження безпеки в Європі та
стримування російського вторгнення в
Україну.

Україна піднялася в рейтингу
найпотужніших армій світу - Global
Firepower
Міжнародна компанія Global Firepower, яка
щорічно складає рейтинг кращих армій світу,
цього року помістила Україну на 22-е місце.

Більшість дипломатів посольства США
продовжують працювати у Києві
Більшість дипломатичного персоналу
посольства США в Києві продовжують
залишатися на робочих місцях, не
використовуючи можливість санкціонованого
Держдепом добровільного від'їзду.

«Україна та Нідерланди vs Росія»: Мін’юст
розповів, як пройшли слухання ВІДЕО
У Страсбурзі завершилися слухання у
Європейському суді з прав людини щодо
прийнятності міждержавної справи “Україна та
Нідерланди проти Росії”, на яких виступили
представники усіх трьох сторін.

ПАРЄ ратифікувала повноваження
російської делегації
Парламентська Асамблея Ради Європи на
зимовій сесії ратифікувала повноваження
російської делегації попри оскарження України
та ряду інших країн.

Прем'єр Хорватії вибачився перед
українцями за заяву президента
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович
вибачився перед українцями за скандальну
заяву президента країни Зорана Мілановича.

Метро буде головним бомбосховищем Києва
у разі вторгнення РФ – Кличко
Київський міський голова Віталій Кличко
заявив про «чіткий план» дій у столичної влади
на випадок російського вторгнення.

УКРАЇНА І СВІТ
У Парижі розпочалася зустріч радників
«Норманді»
Зустріч політичних радників лідерів країн
нормандського формату проходить у Парижі.

Представництво ЄС наразі не планує
зменшення персоналу у зв’язку із загрозою
РФ – Маасікас Е КСК Л Ю ЗИ В
Представництво Європейського Союзу в
Україні на даний момент не розглядає рішення
про зменшення штатного персоналу у зв’язку з
російською загрозою.

Лондон не виключає санкцій проти Путіна у
разі вторгнення РФ в Україну
Міністр закордонних справ Елізабет Трасс
заявила, що Велика Британія не виключає
запровадження санкцій особисто проти
президента РФ Володимира Путіна в разі
вторгнення Росії в Україну.

Письмова відповідь США Росії у частині
щодо України не викликає заперечень Кулеба
Сформована Сполученими Штатами письмова
відповідь на «пропозиції» Росії щодо гарантій
безпеки в Європі у частині, яка стосується
України, не викликає заперечень.

Чехія надасть Україні чотири тисячі 152-мм
снарядів
Чеська Республіка безоплатно передасть
Україні 4 000 одиниць артилерійських снарядів
на суму близько 1 450 000 євро.

Надання зброї Україні: у Польщі заявили,
що діятимуть непублічно
Польща у справі можливого надання Україні
зброї вирішила діяти непублічно.

Україна на 63% виконала Угоду про
асоціацію з ЄС – Шмигаль
Україна вже на 63% виконала Угоду про
асоціацію з Європейським Союзом.

У ЄС планують завершити рекомендації
щодо Угоди про асоціацію з Україною до
наступного саміту
У Єврокомісії схвалюють спільні зусилля з
Україною щодо впровадження Угоди про
асоціацію та розраховують завершити
впорядкування своїх рекомендацій до Угоди до

Байден і Шольц зустрінуться 7 лютого –
говоритимуть про агресію РФ
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
7 лютого зустрінеться з президентом США
Джозефом Байденом з метою обговорення,
передусім,

«Україна та Нідерланди vs РФ»: Малюська
розповів, коли суд розгляне справу по суті
Міністр юстиції України Денис Малюська
розповів, що Україна очікує на винесення
упродовж року-двох проміжного рішення
Європейським судом з

Німеччина передасть Україні п'ять тисяч
військових шоломів
Німеччина надасть Україні п'ять тисяч
військових шоломів, що має бути "чітким
сигналом", що Берлін стоїть на українському
боці.

Кремль не піде на визнання ОРДЛО –
експерт
Росія намагається чинити тиск на Україну за
допомогою свого внутрішнього законодавства,
але для офіційного Києва це може відкрити
перспективи щодо залучення до
нормандського формату США та Великої
Британії.

ЄС не сприймає жодних вимог Росії щодо
майбутнього України – єврокомісар
Країни-члени Європейского Союзу єдині у
підтримці України на тлі зростання російської
агресії та непохитні у своїй позиції, що Росія
повинна здійснити деескалацію напруги.

Литва остаточно відмовила Шарію у
політичному притулку – Фейгін
Вищий адміністративний суд Литви остаточно
відмовив блогеру Анатолію Шарію,
підозрюваному у держзраді України, у статусі
політичного біженця.

КОРОНАВІРУС
В Україні зареєстрували ще один препарат
для лікування COVID-19
Міністерство охорони здоров'я зареєструвало
препарат для лікування COVID-19
«Молнупіравір».

Рада в четвер може переглянути
календарний план сесії через спалах
COVID-19 ЕКСКЛЮЗИВ
Верховна Рада на пленарному засіданні в
четвер, 27 січня, може розглянути змінений
проєкт календарного плану сьомої
парламентської сесії через

У лікарнях зайняті близько 30% COVIDліжок - Шмигаль
В українських лікарнях зайнято близько 30%
ліжок, розгорнутих для пацієнтів з
коронавірусом.

«єПідтримка»: українці за два дні купили
ліків на понад 6,5 мільйона
Громадяни віком від 60 років за два дні купили
ліків за кошти державної програми
«єПідтримка» на понад 6,5 млн грн.

УКРАЇНА
ЦВК акредитувала перших міжнародних
спостерігачів на довибори в Раду
Центральна виборча комісія акредитувала
трьох офіційних спостерігачів Міжнародної
неурядової організації “Координаційний
ресурсний центр” на

Уряд призначив заступників двом міністрам
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про
призначення Володимира Гаврилова
заступником міністра оборони та Сергія
Тихонова заступником міністра з питань
стратегічних галузей промисловості.

В ОПОРІ вбачають політичні технології у
створенні ініціативних груп для
референдуму
В Україні склалася практика одночасного
утворення кількох ініціативних груп для
збирання підписів щодо проведення
всеукраїнського референдуму за

Рада встановила межі п’яти міст
Верховна Рада України ухвалила розроблені
Міністерством розвитку громад та територій
України постанови про зміну і встановлення
меж п’яти міст.

В Україні схвалили стандарти, за якими
оцінюватимуть роботу прокурорів
Генпрокурор Ірина Венедіктова і бізнесомбудсмен Роман Ващук погодили Стандарти
оцінювання ефективності діяльності прокурора
щодо організації і процесуального керівництва
досудовим розслідуванням.

Міжнародний фонд для підтримки України
цьогоріч профінансує чотири проєкти
Міжнародний фонд «Партнерство за сильну
Україну» профінансує чотири проєкти цього
року, серед яких - термомодернізація житла у
Донецькій, Луганській та Херсонській
областях.

В Україні проведуть масові навчання на
випадок надзвичайної ситуації
Міністерство внутрішніх справ проведе масові
навчання для цивільного населення на випадок
надзвичайної ситуації.

ЕКОНОМІКА
У посольстві США назвали позитивним
кроком законопроєкт про реформу АМКУ
У Посольстві Сполучених Штатів Америки в
Україні назвали позитивним кроком
законопроєкт про реформу Антимонопольного
комітету України.

Єврокомісія планує мобілізувати до €6,5
мільярда інвестицій для підтримки
економіки України
Єврокомісар з питань розширення та сусідства
Олівер Варгеї під час візиту до Києва заявив,
що ЄС мобілізує до 6,5 мільярда євро
інвестицій для підтримки економіки України.

В ОП розраховують на допомогу західних
партнерів у $3 мільярди
В Офісі Президента розраховують на програми
макрофінансової допомоги від західних
партнерів загальним розміром щонайменше 3
млрд доларів.

Україна напрацьовує детальний план
співпраці з найбільшою у світі атомною
корпорацією
Україна напрацьовує детальний план співпраці
з французькою корпорацією Électricité de
France (EDF).

Венедіктова увійшла до групи прокурорів у
двох справах, де фігурує бізнес Ахметова
Після проведення аудиту генпрокурор Ірина
Венедіктова увійшла у групу прокурорів у
двох справах, у яких фігурує бізнес Ріната
Ахметова.

Україна та Світовий банк завершили
Другий проєкт із покращення доріг на $450
мільйонів
Україна та Світовий банк успішно завершили
Другий проєкт із покращення автомобільних
доріг на 450 млн доларів.

Синхронізація з ENTSO-E є для України
геополітичним питанням - Галущенко
Для України синхронізація з європейською
мережею передачі електроенергії ENTSO-E є
не тільки технічним питанням, а й
геополітичним.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Дві хвилі репресій: у Криму затримали в
2021 році рекордну кількість учасників
мирних зібрань
У тимчасово окупованому Криму в 2021 році
було зафіксовано 255 випадків затримань
активістів за участь у мирних зборах.
Загальний обсяг штрафів за участь у них
становив 957 тис. рублів (344 905 грн).

ПРАВОПОРЯДОК
Офіс генпрокурора не проситиме суд
пом’якшити запобіжний захід Порошенку
Офіс Генпрокурора під час апеляційного
оскарження запобіжного заходу наполягатиме
на триманні під вартою з можливістю застави
для п’ятого Президента Петра Порошенка у
справі про торгівлю з ОРДЛО.

Про завершення слідства у справі Шефіра
говорити передчасно - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
заявляє, що наразі передчасно говорити про
завершення розслідування справи замаху на
помічника Президента Сергія Шефіра

У МВС спростували смерть учасника акції
ФОПів під Радою ВІДЕО
Міністерство внутрішніх справ спростувало
інформацію, яка поширювалась у соціальних
мережах та ЗМІ, про нібито смерть одного з
учасників акції руху "SaveФОП" біля
Верховної Ради у Києві.

ЕКСКЛЮЗИВ
Про що насправді говорить Путін, коли
заявляє про «загрозу» НАТО
Путін продовжує повторювати тези про те, що
НАТО «вдерлося» в Україну і що Альянс «несе
загрозу Росії». Та чи це насправді так?

Евакуація дипломатів: Росію попередили,
що Захід за нею пильно стежить
В МЗС називають рішення «передчасним».
Дипломати заспокоюють: «Це не свідчення
крайньої ситуації». Експерти кажуть: це
«дипломатичний меседж Заходу Кремлю»

Конкурс у збірну - 10 осіб на місце - Оксана
Горбач, координатор Ігор Нескорених в
Україні ІНТЕРВ'Ю
Вже цієї весни 16-22 квітня у м. Гаага
(Нідерланди) мають відбутися міжнародні
змагання для ветеранів та
військовослужбовців Ігри нескорених (Invictus
Games).

СУСПІЛЬСТВО
Проєкт постанови про День українського
борщу пройшов комітет Ради
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної
та інформаційної політики рекомендує
парламенту ухвалити за основу і в цілому
проєкт постанови №6361 "Про встановлення
Дня українського борщу".

Рада збільшила мінімальний розмір
аліментів
Верховна Рада ухвалила у другому читанні
законопроєкт про внесення змін до Сімейного
кодексу України, яким збільшили мінімальний
розмір аліментів.

Які країни найчастіше обирали для
подорожей у грудні - роумінг Київстар
Найпопулярнішими країнами для подорожей
українців у грудні були Польща, Єгипет,
Німеччина, Угорщина і Туреччина.

Лікар назвала симптоми панічних атак та
дала поради, як з ними боротися
Загроза військового вторгнення, коронавірусна
пандемія, тривожні новини – причини для
стресів і, як наслідок, панічних атак. Важливо
на початках знати їх ознаки і кілька речей, щоб
«приборкати» стрес.

У Черкасах зі скандалом обрали директора
драматичного театру
У Черкасах зі скандалом обрали нового
керівника музично-драматичного театру –
замість Петра Ластівки новим очільником
місцевого театру став Руслан Паскалов,
людина, яка не володіє українською мовою.

В Україні зросте кількість студентів, яким
платитимуть стипендії
Кабінет Міністрів збільшив ліміт стипендіатів,
які отримують академічну стипендію за
результатами семестрового навчання, з 35-40%
до 40-45% від фактичної кількості студентів,
що навчаються на денній формі.

На Харківщині єгері вполювали шакала
На Харківщині єгері вполювали шакала. Це
сталося в рамках кампанії з вакцинації диких
тварин від сказу.

Україномовні аудіогіди запрацювали на
автобусних екскурсіях у трьох містах
Португалії ФОТО
Україномовні аудіогіди з'явилися на
автобусних екскурсіях у трьох португальських
містах – Лісабоні, Порту та Сінтрі.

«Джавеліни є, стінґери є, навіть меч
Сагайдачного везуть»: реакція соцмереж
ОГЛЯД

В Україну з Польщі привезуть меч Петра
Сагайдачного. У соцмережах зацікавилися
новиною і провели історичні та літературні
паралелі
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