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ТОП 

 

Козак озвучив умови Росії для «деескалації 

ситуації» навколо кордонів України 

Спецпредставник Росії на переговорах у 

нормандському форматі Дмитро Козак заявив, 

що врегулювання конфлікту на сході України, 

а також 

 

 

Увечері очікується розмова Зеленського і 

Байдена - джерело 

Президенти України і США Володимир 
Зеленський та Джозеф Байден планують у 

четвер провести телефонну розмову.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392737-kozak-ozvuciv-umovi-rosii-dla-deeskalacii-situacii-navkolo-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392737-kozak-ozvuciv-umovi-rosii-dla-deeskalacii-situacii-navkolo-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393084-uveceri-ocikuetsa-rozmova-zelenskogo-i-bajdena-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393084-uveceri-ocikuetsa-rozmova-zelenskogo-i-bajdena-dzerelo.html


 

Позиція Японії щодо України викликала 

«психічну реакцію» російської дипломатії – 

посол 

Заява прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіда 

про готовність японського уряду разом з 

країнами «Групи семи» солідарно вжити 

відповідних кроків щодо Росії 

 

 

Канадська опозиція розкритикувала Трюдо 

за небажання передати Україні зброю 

Канадська опозиція не згодна із рішенням 

Джастіна Трюдо не надсилати до України 

летальну зброю. 

 

Маніпуляція: Вітренко про створення 

компанії Газпрому для сертифікації 

«Північного потоку-2» 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" 

Юрій Вітренко назвав маніпуляцією створення 
дочірньої компанії Газпрому для проходження 

сертифікації газогону "Північний потік-2". 

 

 

Для Рябчука проситимуть арешт без застави 

– ДБР 

Для нацгвардійця Артема Рябчука у суді 
проситимуть запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою без можливості внесення 

застави.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392735-pozicia-aponii-sodo-ukraini-viklikala-psihicnu-reakciu-rosijskoi-diplomatii-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392735-pozicia-aponii-sodo-ukraini-viklikala-psihicnu-reakciu-rosijskoi-diplomatii-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392735-pozicia-aponii-sodo-ukraini-viklikala-psihicnu-reakciu-rosijskoi-diplomatii-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392735-pozicia-aponii-sodo-ukraini-viklikala-psihicnu-reakciu-rosijskoi-diplomatii-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393219-kanadska-opozicia-rozkritikuvala-trudo-za-nebazanna-peredati-ukraini-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393219-kanadska-opozicia-rozkritikuvala-trudo-za-nebazanna-peredati-ukraini-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3393075-manipulacia-vitrenko-pro-stvorenna-kompanii-gazpromu-dla-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3393075-manipulacia-vitrenko-pro-stvorenna-kompanii-gazpromu-dla-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3393075-manipulacia-vitrenko-pro-stvorenna-kompanii-gazpromu-dla-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3393075-manipulacia-vitrenko-pro-stvorenna-kompanii-gazpromu-dla-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393045-dla-rabcuka-prositimut-arest-bez-zastavi-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393045-dla-rabcuka-prositimut-arest-bez-zastavi-dbr.html


 

Командувач Нацгвардії подав у відставку 

через стрілянину в Дніпрі 

Командувач Національної гвардії України 
Микола Балан подав у відставку через 

стрілянину в Дніпрі, внаслідок якої загинуло 

п'ятеро людей і п'ять дістали поранення.  

 

Добровольцям тероборони дозволили 

застосовувати стрілецьку зброю - Рада 

ухвалила закон 

Верховна Рада внесла зміни до законодавства 
щодо національного спротиву та дозволила 

добровольчим формуванням тергромад 

використовувати, крім мисливської, ще й 

табельну стрілецьку зброю.

 

 

Військова допомога Україні: що дали, що 

дадуть і як це посилить нашу 

обороноздатність? АНАЛІТИКА 

Українська армія, переконують експерти, має 
всі можливості побудувати багатошарову 

протитанкову оборону із застосуванням 

найсучасніших видів озброєнь 

 

 

«Скіфське золото»: у МЗС прокоментували 

скаргу Росії на рішення суду 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

Еміне Джапарова відреагувала на скаргу Росії 

щодо рішення Апеляційного суду Амстердама 

про повернення Україні «скіфського золота».

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393033-komanduvac-nacgvardii-podav-u-vidstavku-cerez-strilaninu-v-dnipri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393033-komanduvac-nacgvardii-podav-u-vidstavku-cerez-strilaninu-v-dnipri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392925-teroboroni-dozvolili-vikoristovuvati-strilecku-zbrou-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392925-teroboroni-dozvolili-vikoristovuvati-strilecku-zbrou-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392925-teroboroni-dozvolili-vikoristovuvati-strilecku-zbrou-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392925-teroboroni-dozvolili-vikoristovuvati-strilecku-zbrou-rada-uhvalila-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393179-vijskova-dopomoga-ukraini-so-dali-so-dadut-i-ak-ce-posilit-nasu-oboronozdatnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393179-vijskova-dopomoga-ukraini-so-dali-so-dadut-i-ak-ce-posilit-nasu-oboronozdatnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393179-vijskova-dopomoga-ukraini-so-dali-so-dadut-i-ak-ce-posilit-nasu-oboronozdatnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393179-vijskova-dopomoga-ukraini-so-dali-so-dadut-i-ak-ce-posilit-nasu-oboronozdatnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3393188-skifske-zoloto-u-mzs-prokomentuvali-skargu-rosii-na-risenna-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3393188-skifske-zoloto-u-mzs-prokomentuvali-skargu-rosii-na-risenna-sudu.html


 

МОЗ нагадує, що антибіотики з квітня 

продаватимуть лише за е-рецептом 

Одним із пріоритетів роботи МОЗ у 2022 році 
буде боротьба зі стійкістю до антимікробних 

препаратів та контроль інфекцій, що 

передаються при наданні медичної допомоги, в 

рамках якої запроваджується електронний 

рецепт на антибіотики. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

На Банковій назвали кілька тем майбутньої 

розмови Зеленського з Байденом 

Президенти України та США Володимир 

Зеленський і Джозеф Байден у рамках 
запланованої в четвер розмови можуть 

обговорити питання мирного 

 

 

Берлін готує відповідь Таллінну про гаубиці 

для України – посол ФРН 

Посол ФРН у Таллінні Крістіане Хохманн 

заявила, що рішення Німеччини, чи зможе 

Естонія допомогти Україні, поставивши їй 

закуплені у Фінляндії 

 

 

ПАРЄ закликала Росію відвести війська від 

кордонів України 

Парламентська асамблея Ради Європи у 
прийнятій в ході зимової сесії резолюції про 

ратифікацію повноважень російської делегації 

закликала 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392704-moz-nagadue-so-antibiotiki-z-kvitna-prodavatimut-lise-za-ereceptom.html?fbclid=IwAR0N3YWqwkFQE7yGo11cwFmA0l_jmn9lJED5tAWx9YDKs87nIbMeHsq6NGc
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392704-moz-nagadue-so-antibiotiki-z-kvitna-prodavatimut-lise-za-ereceptom.html?fbclid=IwAR0N3YWqwkFQE7yGo11cwFmA0l_jmn9lJED5tAWx9YDKs87nIbMeHsq6NGc
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393153-na-bankovij-nazvali-kilka-tem-majbutnoi-rozmovi-zelenskogo-z-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393153-na-bankovij-nazvali-kilka-tem-majbutnoi-rozmovi-zelenskogo-z-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393014-berlin-gotue-vidpovid-tallinnu-pro-gaubici-dla-ukraini-posol-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393014-berlin-gotue-vidpovid-tallinnu-pro-gaubici-dla-ukraini-posol-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392876-pare-zaklikala-rosiu-vidvesti-vijska-vid-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392876-pare-zaklikala-rosiu-vidvesti-vijska-vid-kordoniv-ukraini.html


 

Німеччина не скорочує персонал в 

українському посольстві на знак підтримки 

Німеччина вирішила не скорочувати персонал 
свого посольства в Україні, що також має 

слугувати знаком підтримки країни. 

 

 

Зеленський вважає, що зустріч радників 

«Норманді» була конструктивною 

Президент Володимир Зеленський позитивно 

оцінює факт зустрічі радників лідерів країн 
Нормандського формату, її конструктивний 

характер, а також намір продовжити змістовні 

переговори за два тижні в Берліні. 

 

Сейм Польщі засудив агресивні дії РФ та 

закликав підтримати Україну РЕЗОЛЮЦ ІЯ  

Нижня палата парламенту Польщі під час 

голосування у четвер ухвалила резолюцію на 

підтримку України.  

 

У канадському МЗС створять департамент 

України 

У канадському МЗС буде створений окремий 
відділ, який займатиметься питаннями миру в 

Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392973-nimeccina-ne-skorocue-personal-v-ukrainskomu-posolstvi-na-znak-pidtrimki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392973-nimeccina-ne-skorocue-personal-v-ukrainskomu-posolstvi-na-znak-pidtrimki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392987-zelenskij-vvazae-so-zustric-radnikiv-normandi-bula-konstruktivnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392987-zelenskij-vvazae-so-zustric-radnikiv-normandi-bula-konstruktivnou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393155-sejm-polsi-zasudiv-agresivni-dii-rf-ta-zaklikav-pidtrimati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393155-sejm-polsi-zasudiv-agresivni-dii-rf-ta-zaklikav-pidtrimati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392660-u-kanadskomu-mzs-stvorat-departament-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392660-u-kanadskomu-mzs-stvorat-departament-ukraini.html


 

У протидії російській агресії вже варто 

зосередитися на жорсткій силі – Кулеба 

Україна цінує будь-яку підтримку, однак зараз 

варто зосередити увагу на жорсткій силі.

 

 

Кулеба обговорив із главою МЗС Данії 

підготовку євросанкцій проти Росії ФОТ О 

Міністри закордонних справ України та 

Королівства Данія Дмитро Кулеба та Єппе 

Кофод під час зустрічі у Копенгаґені 

обговорили підготовку пакету 

 

Розміщення військ, кібератаки та 

дезінформація: Кулеба розповів про «план 

А» Росії 

Росія планує військове вторгнення, однак зараз 

вона намагається досягти успіху з «планом А»: 

використати силу загрози, дестабілізуючи 
Україну зсередини, посіяти паніку та 

підштовхнути нас до поступок.

 

 

Кулеба побував на аудієнції у королеви 

Данії 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба побував на аудієнції у королеви Данії 

Маргрете II.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392979-u-protidii-rosijskij-agresii-vze-varto-zosereditisa-na-zorstkij-sili-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392979-u-protidii-rosijskij-agresii-vze-varto-zosereditisa-na-zorstkij-sili-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392942-kuleba-obgovoriv-iz-glavou-mzs-danii-pidgotovku-evrosankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392942-kuleba-obgovoriv-iz-glavou-mzs-danii-pidgotovku-evrosankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392954-rozmisenna-vijsk-kiberataki-ta-dezinformacia-kuleba-rozpoviv-pro-plan-a-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392954-rozmisenna-vijsk-kiberataki-ta-dezinformacia-kuleba-rozpoviv-pro-plan-a-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392954-rozmisenna-vijsk-kiberataki-ta-dezinformacia-kuleba-rozpoviv-pro-plan-a-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392954-rozmisenna-vijsk-kiberataki-ta-dezinformacia-kuleba-rozpoviv-pro-plan-a-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392823-kuleba-pobuvav-na-audiencii-u-korolevi-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392823-kuleba-pobuvav-na-audiencii-u-korolevi-danii.html


 

Українські миротворці з вертольота 

знищили базу бойовиків у Конго ФОТ О, 

ВІДЕО 

Українські миротворці 18-го окремого 
вертолітного загону миротворчої місії ООН 

знищили військову базу бойовиків у 

Демократичній Республіці Конго.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Україні на початку лютого прогнозують 

понад 39 тисяч випадків COVID-19 за добу 

На початку лютого прогнозується до 39 тис. 

випадків COVID-19 на добу. 

 

 

Коли краще отримати бустерну дозу 

COVID-вакцини – рекомендації МОЗ 

Оптимальний термін ревакцинації, так званої 

бустерної дози, становить від 6 до 9 місяців 
після завершення первинного курсу 

вакцинації.  

 

За минулу добу від COVID-19 вакцинували 

понад 82 тисячі українців 

За минулу добу, 26 січня, в Україні від 

коронавірусу вакцинувалися 82 360 людей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393102-ukrainski-mirotvorci-z-vertolota-znisili-bazu-bojovikiv-u-kongo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393102-ukrainski-mirotvorci-z-vertolota-znisili-bazu-bojovikiv-u-kongo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393102-ukrainski-mirotvorci-z-vertolota-znisili-bazu-bojovikiv-u-kongo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393102-ukrainski-mirotvorci-z-vertolota-znisili-bazu-bojovikiv-u-kongo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392826-ukraini-na-pocatku-lutogo-prognozuut-ponad-39-tisac-vipadkiv-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392826-ukraini-na-pocatku-lutogo-prognozuut-ponad-39-tisac-vipadkiv-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393030-koli-krase-otrimati-bus-ternu-dozu-covidvakcini-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393030-koli-krase-otrimati-bus-ternu-dozu-covidvakcini-rekomendacii-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392630-za-minulu-dobu-vid-covid19-vakcinuvali-ponad-82-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392630-za-minulu-dobu-vid-covid19-vakcinuvali-ponad-82-tisaci-ukrainciv.html


 

В Україні з-поміж COVID-хворих 6,2% 

становлять діти ЕКСКЛЮЗИВ 

В Україні діти наразі становлять 6,2% серед 

усіх, хто захворів на COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Монастирський вніс Зеленському подання 

на призначення нового керівника 

Нацгвардії 

Міністр внутрішніх справ Денис 

Монастирський вніс подання Президенту 

Володимиру Зеленському про призначення 
керівником Національної гвардії генерал-

лейтенанта Юрія Лебедя. 

 

 

Профільний комітет рекомендував Раді 

звільнити Сенниченка 

Комітет Верховної Ради з питань економічного 

розвитку рекомендує парламенту звільнити 
Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду 

державного майна України. 

 

Рада створила ТСК для розслідування 

можливої корупції в органах влади 

Верховна Рада підтримала утворення 

Тимчасової слідчої комісії з питань 

розслідування фактів можливих корупційних 
дій, які призвели до значних втрат дохідної 

частини державного бюджету. 
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До визначення терміну «колаборант» треба 

підходити акуратно - Верещук 

Відповідальність за колабораціонізм є 
складовою реінтеграційного процесу, вона має 

бути справедливою та врегульованою 

законодавством, а до терміну "колаборант" 

треба підходити виважено.

 

 

Медіаекспертка назвала два шляхи до 

покращення контенту ЗМІ 

Дві ініціативи, що працюють у сфері 

регулювання медіа – Незалежна медійна рада 

та Комісія з журналістської етики — мають 
сприяти збільшенню якісних медіа, що вкрай 

важливо в нинішніх умовах.

  

 

Чотирьох поранених у Дніпрі прооперували 

- двоє з них у вкрай тяжкому стані ФОТ О 

Двоє військовослужбовців, які постраждали 

внаслідок стрілянини на території Південмашу 

у Дніпрі, перебувають у вкрай тяжкому стані.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Шмигаль провів зустріч із послами ЄС та 

країн G7 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

провів зустріч із послами країн Європейського 

Союзу та Групи Семи (G7). 
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ФДМУ продав Електронмаш на аукціоні за 

430 мільйонів 

Фонд державного майна України 27 січня 2022 
року продав на повторному аукціоні ДП 

«Електронмаш» за 430 млн. грн. 

 

 

Зеленський обговорив з єврокомісаром 

Варгеї зміцнення енергетичної безпеки 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

комісаром ЄС з питань сусідства та 
розширення Олівером Варгеї заходи для 

енергетичної безпеки України та країн 

Європейського Союзу. 

 

Україна поглибить співпрацю з 

Німеччиною у сфері декарбонізації 

енергетики 

Україна та Німеччина домовились про 

подальше поглиблення співробітництва у сфері 

декарбонізації енергетики. 

 

Зарезервували 20 мільярдів на цей рік: 

Верещук про доступну іпотеку для ВПО-

бюджетників ЕКСКЛЮЗИВ  

У державному бюджеті на 2022 рік 

зарезервовано 20 мільярдів гривень для 

надання доступної іпотеки внутрішньо 
переміщеним особам, які працюють у 

бюджетній сфері.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кулеба закликав данських депутатів до 

участі у Кримській платформі 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під 
час зустрічі з депутатами парламенту Данії 

закликав їх до активної участі в роботі 

парламентського виміру Кримської 

платформи. 

 

Представник України у ТКГ розповів, як 

просуваються переговори щодо звільнення 

полонених 

Українська сторона у ТКГ передала Росії 
список українських громадян, які незаконно 

утримуються на окупованих територіях. 

 

 

Бранцю Кремля Джемілю Гафарову не 

надають меддопомогу – Денісова 

Незаконно утримуваному в слідчому ізоляторі 

Ростова-на-Дону кримському татарину 
Джемілю Гафарову не надається медична 

допомога. 

 

Українцю Гаррюсу в окупованому Донецьку 

загрожує довічне або страта - Денісова 

Незаконно утримуваному в СІЗО у тимчасово 
окупованому Донецьку 33-річному 

громадянину України Андрію Гаррюсу 

загрожує довічне ув’язнення або смертна кара.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

У ДБР не виключають одночасного допиту 

Порошенка та Медведчука 

У Державному бюро розслідувань (ДБР) не 
виключають можливості одночасного допиту 

народного депутата Віктора Медведчука і 

експрезидента,  

 

Розстріл у Дніпрі: у МВС розповіли нові 

подробиці 

Під час стрілянини у Дніпрі, влаштованої 

нацгвардійцем Артемом Рябчуком на території 
заводу Південмаш, один із поранених ним зміг 

підняти тривогу. Інші військовослужбовці 

забарикадували кімнату відпочинку, не 

впустивши туди стрільця.

 

 

Українські військові в зоні ООС виявили 

групу диверсантів 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 

27 січня один раз порушили домовленості, 
досягнуті 22 липня 2020 року. Зокрема, 

противник здійснив спробу потрапити на 

підконтрольну Україні територію.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна та Нідерланди проти РФ: одне з 

найтриваліших засідань ЄСПЛ 

Коли очікувати рішення Європейського суду з 
прав людини та які наслідки воно матиме для 

Росії 
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Україна-Канада: Наскільки ми зблизилися 

за 30 років? 

27 січня 1992 року було офіційно встановлено 

дипломатичні відносини між країнами 

 

 

Житло для внутрішньо переміщених осіб – 

це пріоритет у порядку денному реінтеграції 

- Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр — 

міністр з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій ІНТЕРВ'Ю 

Про загрози нового збройного вторгнення 
Росії в Україну активно говорять українські та 

іноземні політики. 

 

Пам’ять Голокосту: Хрест проти свастики 

У скорботний день вшанування пам’яті жертв 

Голокосту розповідаємо про те, як віра і любов 

перетворювала жертв на переможців

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні вшанували пам‘ять жертв 

Голокосту ФОТО 

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 

пройшла щорічна Всеукраїнська акція та 
Меморіальна церемонія пам'яті жертв 

Голокосту “Шість мільйонів сердець”. 
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Олена Зеленська і Мінцифри презентували 

освітній серіал «Держава без бар’єрів» 
ВІДЕО 

Перша леді Олена Зеленська і Міністерство 

цифрової трансформації презентували освітній 

серіал «Держава без бар’єрів». 

 

МОЗ дозволить паперові лікарняні в 

окремих випадках до 1 травня 

Міністерство охорони здоров'я дозволить 

видавати паперові лікарняні в окремих 

випадках до 1 травня 2022 року. 

 

Як повертатися до фізичної активності та 

спорту після COVID-19 ІНФОГ РАФІКА 

Укрінформ зібрав поради вітчизняних лікарів і 

Всесвітньої організація охорони здоров'я

 

 

Україна — на 35 місці серед 39 країн Європи 

за рівнем споживання алкоголю 

Україна опинилась на 35-му місці серед 39 

європейських країн за рівнем споживання 

алкоголю.
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Пітер Пен, але не зовсім той. Театральна 

прем’єра 

У столичному ТЮГу режисер Петросян 
поставив підліткову виставу за п’єсою 

німецького драматурга

 

 

Україна впроваджує контроль за 

використанням антибіотиків у ветеринарії 

Міністерство економіки України затвердило 
порядок використання протимікробних 

ветеринарних лікарських засобів у 

ветеринарній медицині та

 

 

Український іконостас Героїв навмисно 

нищили під корінь - Олексій Гнатковський, 

заслужений артист України ІНТЕРВ'Ю 

Олексій Гнатковський працює в Івано-
Франківському драмтеатрі з 18 років. 
Починав тут з балетної трупи. 

 

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