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ТОП  

 

Україна не має бути результатом 

домовленостей США та Росії - Зеленський 

Україна не має бути результатом 

домовленостей США та Росії.

 

 

Американські конгресмени розповіли, що 

українці готові сказати Путіну ФОТО 

Двопартійна делегація Конгресу США за 
результатами візиту в Україну розгляне, яку 

ще допомогу Вашингтон може надати Києву, а 

також розповіли, що українці хочуть сказати 

президенту РФ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393909-ukraina-ne-mae-buti-rezultatom-domovlenostej-ssa-ta-rosii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393909-ukraina-ne-mae-buti-rezultatom-domovlenostej-ssa-ta-rosii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393917-amerikanski-kongresmeni-rozpovili-so-ukrainci-gotovi-skazati-putinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393917-amerikanski-kongresmeni-rozpovili-so-ukrainci-gotovi-skazati-putinu.html


 

Коли Росія хоче війни, вона кричить про 

мир: США виклали ролик з фактами агресії 
ВІДЕО 

сольство США в Україні попереджає, що 

наразі пропагандистська машина Кремля 
працює на повну потужність, аби під гаслами 

про мир приховати підготовку до війни.

 

 

Резніков: Якщо Німеччина не змінить 

позицію щодо відсічі РФ, їй доведеться 

розбиратися з «НДР» 

Офіційна позиція Німеччини щодо відмови у 
постачанні Україні озброєння підриває безпеку 

Європи і заохочує агресора. 

 

Відповідь на «гарантії безпеки» Росії 

складається з трьох головних частин – 

Столтенберг 

Збройні сили України набагато краще 

підготовлені та оснащені, ніж у 2014 році, і 
НАТО буде продовжувати надавати допомогу 

Україні у зміцненні армії. 

 

 

В Україну їде делегація євродепутатів 

Група з восьми депутатів Європейського 

парламенту здійснять візит до України з 30 
січня до 2 лютого на тлі нарощування 

російських військ поблизу українського 

кордону. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393722-koli-rosia-hoce-vijni-vona-kricit-pro-mir-ssa-viklali-rolik-z-faktami-agresii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393722-koli-rosia-hoce-vijni-vona-kricit-pro-mir-ssa-viklali-rolik-z-faktami-agresii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393722-koli-rosia-hoce-vijni-vona-kricit-pro-mir-ssa-viklali-rolik-z-faktami-agresii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393722-koli-rosia-hoce-vijni-vona-kricit-pro-mir-ssa-viklali-rolik-z-faktami-agresii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393522-reznikov-akso-nimeccina-ne-zminit-poziciu-sodo-agresii-rf-ij-dovedetsa-rozbiratisa-z-ndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393522-reznikov-akso-nimeccina-ne-zminit-poziciu-sodo-agresii-rf-ij-dovedetsa-rozbiratisa-z-ndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393522-reznikov-akso-nimeccina-ne-zminit-poziciu-sodo-agresii-rf-ij-dovedetsa-rozbiratisa-z-ndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393522-reznikov-akso-nimeccina-ne-zminit-poziciu-sodo-agresii-rf-ij-dovedetsa-rozbiratisa-z-ndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393863-vidpovid-na-garantii-bezpeki-rosii-skladaetsa-z-troh-golovnih-castin-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393863-vidpovid-na-garantii-bezpeki-rosii-skladaetsa-z-troh-golovnih-castin-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393863-vidpovid-na-garantii-bezpeki-rosii-skladaetsa-z-troh-golovnih-castin-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393863-vidpovid-na-garantii-bezpeki-rosii-skladaetsa-z-troh-golovnih-castin-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393771-v-ukrainu-ide-delegacia-evrodeputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393771-v-ukrainu-ide-delegacia-evrodeputativ.html


 

Лукашенко заявив, що не воюватиме на 

території України 

Невизнаний президент Білорусі Олександр 
Лукашенко після оголошення послання до 

білоруського народу та Національних зборів, 

відповідаючи на

 

 

Чорногорська телекомпанія вибачилася за 

новину про «напад України» на «ЛНР» 

Чорногорська державна телекомпанія RTCG 

вибачилася за новину про буцімто "напад 

України" на сепаратистів з так званої "ЛНР".

 

 

У Росії та ОРДЛО незаконно утримують 444 

українців - Денісова 

Загалом у РФ та на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей 
незаконно утримуються 444 політв’язні та 

заручники.

 

 

Заступники міністрів, мільйонери і матері: 

хто хоче вступити до тероборони Києва 

Кількість бажаючих вступити до лав 

тероборони в Києві зросла в рази: телефонують 

від заступників міністра, мільйонерів і до 

багатодітних матерів.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393655-lukasenko-zaaviv-so-ne-vouvatime-na-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393655-lukasenko-zaaviv-so-ne-vouvatime-na-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393821-cornogorska-telekompania-vibacilasa-za-novinu-pro-napad-ukraini-na-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393821-cornogorska-telekompania-vibacilasa-za-novinu-pro-napad-ukraini-na-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393763-u-rosii-ta-ordlo-nezakonno-utrimuut-444-ukrainciv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393763-u-rosii-ta-ordlo-nezakonno-utrimuut-444-ukrainciv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3393754-zastupniki-ministriv-miljoneri-i-materi-hto-hoce-vstupiti-do-teroboroni-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3393754-zastupniki-ministriv-miljoneri-i-materi-hto-hoce-vstupiti-do-teroboroni-kieva.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Інформація про конфлікт під час розмови 

Зеленського і Байдена є недостовірною – 

Кулеба 

Повідомлення в ЗМІ щодо напруги і конфлікту 

під час розмови президентів України та 

Сполучених Штатів Володимира Зеленського і 

Джозефа Байдена є недостовірними. 

 

 

В Україну прибув зі США четвертий літак - 

на борту понад 80 тонн набоїв 

В Україну прибув четвертий літак із військово-

технічною допомогою, наданою Сполученими 

Штатами Америки.

  

 

Військова загроза: Тайвань висловив 

солідарність Україні 

Президент Тайваню Цай Інвень висловила 

солідарне розуміння ситуації в Україні, 
нагадавши, що воєнні дії не є рішенням для 

врегулювання суперечок. 

 

США закликають Китай вплинути на РФ, 

щоб запобігти вторгненню в Україну 

Сполучені Штати закликали Китай 

використати свій вплив на Росію, щоб не 

допустити її вторгнення в Україну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393519-informacia-pro-konflikt-pid-cas-rozmovi-zelenskogo-i-bajdena-e-nedostovirnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393519-informacia-pro-konflikt-pid-cas-rozmovi-zelenskogo-i-bajdena-e-nedostovirnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393519-informacia-pro-konflikt-pid-cas-rozmovi-zelenskogo-i-bajdena-e-nedostovirnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393519-informacia-pro-konflikt-pid-cas-rozmovi-zelenskogo-i-bajdena-e-nedostovirnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3393922-v-ukrainu-pribuv-zi-ssa-cetvertij-litak-na-bortu-ponad-80-tonn-naboiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3393922-v-ukrainu-pribuv-zi-ssa-cetvertij-litak-na-bortu-ponad-80-tonn-naboiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393573-vijskova-zagroza-tajvan-visloviv-solidarnist-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393573-vijskova-zagroza-tajvan-visloviv-solidarnist-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393563-ssa-zaklikaut-kitaj-vplinuti-na-rf-sob-zapobigti-vtorgnennu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393563-ssa-zaklikaut-kitaj-vplinuti-na-rf-sob-zapobigti-vtorgnennu-v-ukrainu.html


 

Латвія планує відправити військових до 

України у рамках місії UNIFIER 

Міністерство оборони Латвії підготувало 
проєкт для латвійського Сейму щодо рішення 

відправити військовослужбовців Національних 

збройних сил на навчальну операцію в Україні. 

 

 

У МЗС назвали надуманими судженнями 

слова Сійярто про «утиски» нацменшин 

Міністерство закордонних справ України 

категорично відкинуло твердження міністра 
закордонних справ Угорщини Петера Сійярто 

про існування в Україні політики порушення 

прав національних меншин.

 

 

Будівлю Генконсульства України в 

Гамбурзі пошкодили невідомі 

Генеральне консульство України в Гамбурзі 

звернулося до поліції через пошкодження 

будівлі невідомими. 

 

У Парижі відбудеться акція протесту проти 

війни в Україні 

Українська громада проведе 29 січня у Парижі 
акцію протесту проти війни в Україні «Ні 

війні, Україна має лишатися вільною та 

незалежною державою!»

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393718-latvia-planue-vidpraviti-vijskovih-do-ukraini-u-ramkah-misii-unifier.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393718-latvia-planue-vidpraviti-vijskovih-do-ukraini-u-ramkah-misii-unifier.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393517-u-mzs-nazvali-nadumanimi-sudzennami-slova-sijarto-pro-utiski-nacmensin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393517-u-mzs-nazvali-nadumanimi-sudzennami-slova-sijarto-pro-utiski-nacmensin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393640-budivlu-genkonsulstva-ukraini-v-gamburzi-poskodili-nevidomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393640-budivlu-genkonsulstva-ukraini-v-gamburzi-poskodili-nevidomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3393508-u-parizi-vidbudetsa-akcia-protestu-proti-vijni-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3393508-u-parizi-vidbudetsa-akcia-protestu-proti-vijni-v-ukraini.html


КОРОНАВІРУС 

 

По всій Україні локдауну не буде – Ляшко 

Уряд не планує запровадження 

загальнодержавного локдауну через 

підвищення завхорюваності на COVID-19. 

 

Від початку року серед хворих на COVID-19 

вдвічі побільшало дітей - МОЗ 

В Україні з початку року зросла удвічі частка 

дітей до 18 років від загальної кількості хворих 

на COVID-19.

 

 

Ляшко сказав, коли COVID-вакцинацію 

можуть дозволити для дітей віком 5+ 

Міністерство охорони здоров'я дозволить 
ковід-вакцинацію дітей віком 5+, якщо 

виробник внесе відповідні зміни в інструкції до 

вакцини.

 

 

Вакцинація від COVID-19 врятувала 

близько 18 тисяч життів – Ляшко 

В Україні завдяки вакцинації від COVID-19 

вдалося зберегти 18 тисяч життів.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393598-po-vsij-ukraini-lokdaunu-ne-zaprovadzuvatimut-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393598-po-vsij-ukraini-lokdaunu-ne-zaprovadzuvatimut-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393577-vid-pocatku-roku-sered-hvorih-na-covid19-vdvici-pobilsalo-ditej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393577-vid-pocatku-roku-sered-hvorih-na-covid19-vdvici-pobilsalo-ditej-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393661-lasko-skazav-koli-covidvakcinaciu-mozut-dozvoliti-dla-ditej-vikom-5.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393661-lasko-skazav-koli-covidvakcinaciu-mozut-dozvoliti-dla-ditej-vikom-5.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393702-vakcinacia-vid-covid19-vratuvala-blizko-18-tisac-zittiv-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393702-vakcinacia-vid-covid19-vratuvala-blizko-18-tisac-zittiv-lasko.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський: Ми готуємося до високих 

імовірних загроз з боку РФ 

Президент України Володимир Зеленський 
заявив, що Україна готується до будь-якого 

сценарію імовірної ескалації. 

 

Боротьба з олігархами була б пріоритетом, 

якби не ескалація – Зеленський 

Боротьба з олігархами є третім пріоритетом 

для президента України після питання 
ескалації військового конфлікту з боку Росії та 

вирішення економічних проблем у країні. 

 

На кордоні не спостерігається жодних явищ 

чи дій військового характеру - Резніков 

Станом на зараз не спостерігається жодних 

явищ чи дій військового характер на кордоні 

України, які б помітно відрізнялись від того, 

що відбувалось навесні минулого року. 

 

 

Президент вважає найбільшим ризиком для 

України дестабілізацію всередині 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 
найбільшим ризиком не втримати державу 

може бути дестабілізація всередині країни, 

тому важливе об'єднання всього народу, армії і 

влади. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393895-zelenskij-mi-gotuemosa-do-visokih-imovirnih-zagroz-z-boku-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393895-zelenskij-mi-gotuemosa-do-visokih-imovirnih-zagroz-z-boku-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393848-borotba-z-oligarhami-bula-b-prioritetom-akbi-ne-eskalacia-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393848-borotba-z-oligarhami-bula-b-prioritetom-akbi-ne-eskalacia-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3393457-na-kordoni-z-rf-ne-sposterigaetsa-zodnih-avis-ci-dij-vijskovogo-harakteru-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3393457-na-kordoni-z-rf-ne-sposterigaetsa-zodnih-avis-ci-dij-vijskovogo-harakteru-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393871-prezident-vvazae-najbilsim-rizikom-dla-ukraini-destabilizaciu-vseredini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393871-prezident-vvazae-najbilsim-rizikom-dla-ukraini-destabilizaciu-vseredini.html


 

Президент звільнив голів трьох 

райдержадміністрацій у Києві 

Президент Володимир Зеленський звільнив 
голів Дарницької, Дніпровської та 

Шевченківської районних у місті Києві 

державних адміністрацій. 

 

Розмова Зеленського і Байдена: в ОП 

нагадали, що не варто довіряти фейкам із 

соцмереж 

Коректна інформація щодо переговорів 
президентів України та Сполучених Штатів 

Америки Володимира Зеленського і Джозефа 

Байдена міститься лише в офіційних релізах 

від української та американської сторін. 

 

Обрали виконавчу директорку Офісу 

реформ Кабміну 

Виконавчим директором Офісу реформ 

Кабінету Міністрів України за результатами 

конкурсного відбору обрано Тетяну Ковтун. 

 

 

Рада суддів оголосила новий конкурс на 

посаду судді КСУ 

Рада суддів України оголосила про початок 
конкурсу на посаду суддів Конституційного 

Суду України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3393675-prezident-zvilniv-goliv-troh-rajderzadministracij-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3393675-prezident-zvilniv-goliv-troh-rajderzadministracij-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393357-rozmova-zelenskogo-i-bajdena-v-op-nagadali-so-ne-varto-dovirati-fejkam-iz-socmerez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393357-rozmova-zelenskogo-i-bajdena-v-op-nagadali-so-ne-varto-dovirati-fejkam-iz-socmerez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393357-rozmova-zelenskogo-i-bajdena-v-op-nagadali-so-ne-varto-dovirati-fejkam-iz-socmerez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393357-rozmova-zelenskogo-i-bajdena-v-op-nagadali-so-ne-varto-dovirati-fejkam-iz-socmerez.html
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У Міноборони хочуть перетворити 

військкомати на сучасні мілітаріЦНАПи 

Колишні військові комісаріати планується 
реформувати за прикладом центрів надання 

адміністративних послуг. 

 

Ткаченко закликав журналістів не гратися з 

інфоприводами, що вигідні ворогу 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко закликає журналістів бути 
обережними у своїх висловах і не гратися з 

інфоприводами, які підкидає нам ворог. 

 

У Кличка сказали, де розміщені укриття для 

населення Києва 

Для забезпечення захисту населення, в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних 

дій, в столиці створений фонд захисних споруд 

цивільного захисту. 

 

У Дніпрі понад 170 людей прийшли здати 

кров пораненим унаслідок стрілянини ВІДЕО  

Здати кров у Дніпрі для поранених унаслідок 
стрілянини, яку 27 січня влаштував 

нацгвардієць Артем Рябчук, прийшло більше 

170 осіб.  
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ЕКОНОМІКА 

 

Синхронізація з ENTSO-E зменшить вплив 

Росії не енергетичну сферу України - 

Шмигаль 

Синхронізація з європейською мережею 

передачі електроенергії ENTSO-E дозволить 

зменшити вплив Росії на енегетичнку систему 

України. 

 

Банки не поспішають підключатися до 

системи автоматичного арешту рахунків 

боржників - Мін'юст 

Банки не поспішають підключатися до системи 
автоматичного арешту рахунків боржників. 

Наразі до Системи електронної взаємодії з 

банками підключено 20 банків, а два – 

відключилися. 

 

 

«АрселорМіттал» завдав збитків довкіллю 

на сотні тисяч – екоінспекція 

Компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» завдала 

довкіллю збитків на 300 тисяч гривень через 

неконтрольований витік технічної води, який 
відбувся через порушення правила 

експлуатації хвостосховища «Центральне». 

 

 

Недобросовісна реклама: Верховний Суд 

підтвердив рішення АМКУ про штраф для 

«Ідея Банку» 

Верховний Суд 27 січня 2022 року остаточно 

підтвердив законність рішення 

Антимонопольного комітету України 
оштрафувати АТ «Ідея Банк» за 

недобросовісну конкуренцію. 
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Експорт Україною олійно-жирової продукції 

торік зріс майже на 20% СТАТИСТИКА  

Україна минулого року експортувала олійно-
жирової продукції на 8557,1 млн дол., що на 

19,6% більше, ніж у 2020 році.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Бранця Кремля Емірусеїнова позбавили 

життєво необхідних медпрепаратів – 

Денісова 

Фігуранта так званої "красногвардійської 

справи Хізб ут-Тахрір" кримського татарина 

Рустема Емірусеїнова, незаконно засудженого 
окупантами до 17 років ув'язнення, позбавили 

життєво необхідних медичних препаратів. 

 

Джелялов звинуватив російське правосуддя 

в упередженості та брехні 

Заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Наріман 
Джелялов, перебуваючи під арештом у 

кримському СІЗО, зробив ще одну заяву, в якій 

звинуватив російське правосуддя у брехливості 

та порушенні основ конституційного ладу РФ.

 

 

Російські експерти не знайшли закликів до 

насильства в аудіо розмов кримських татар 

У Південному окружному військовому суді в 
другій сімферопольській «справі Хізб ут-

Тахрір» виступили російські експерти, які 

заявили, що не виявили закликів до насильства 

в аудіозаписі розмов обвинувачених.
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Російські прикордонники затримали двох 

українських рибалок у Чорному морі 

Російські прикордонники затримали в акваторії 
Чорного моря двох українських рибалок та не 

поінформували про це українську сторону.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Російські спецслужби планували підпали і 

теракти на Одещині – СБУ АУДІО 

Служба безпеки України оприлюднила докази 
діяльності агента військової розвідки Росії, 

який планував низку терактів в Одеській 

області.  

 

Суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції 

на запобіжний захід Порошенку 

Київський апеляційний суд переніс на 11 

лютого розгляд скарги на рішення Печерського 
райсуду столиці про обрання запобіжного 

заходу у вигляді особистого зобов’язання 

ексглаві держави, народному депутату Петру

 

 

Перехресного допиту Порошенка і 

Медведчука 31 січня не буде - ДБР 

У Державному бюро розслідувань заявили, що 
про проведення 31 січня перехресного допиту 

експрезидента, народного депутата, лідера
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Народного депутата затримали під час 

одержання хабаря у пів мільйона – НАБУ 

Народного депутата затримано під час 
одержанні неправомірної вигоди у 558 тисяч 

гривень.

 

 

У Києві затримали російського агента, який 

збирав дані про контррозвідку 

У Києві правоохоронці викрили та затримали 
агента, який збирав інформацію про 

контррозвідувальні заходи із протидії 

спецслужбам Російської Федерації. 

 

У СБУ розповіли, як реагувати на масові 

повідомлення про мінування 

Серія псевдозамінувань в Україні - це елемент 

гібридної агресії та спланована інформаційна 
операція. І реагуючи на такі повідомлення, 

потрібно зберігати спокій та не панікувати.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Кремлівський мильний серіал: Нові сюжети 

з неясним фіналом 

Тривають ризиковані, на межі війни 

дипломатичні ігри РФ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393881-narodnogo-deputata-zatrimali-pid-cas-oderzanna-habara-u-piv-miljona-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393881-narodnogo-deputata-zatrimali-pid-cas-oderzanna-habara-u-piv-miljona-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3393588-u-kievi-zatrimali-rosijskogo-agenta-akij-zbirav-dani-pro-kontrrozvidku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3393588-u-kievi-zatrimali-rosijskogo-agenta-akij-zbirav-dani-pro-kontrrozvidku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393883-u-sbu-rozpovili-ak-reaguvati-na-masovi-povidomlenna-pro-minuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393883-u-sbu-rozpovili-ak-reaguvati-na-masovi-povidomlenna-pro-minuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393674-kremlivskij-milnij-serial-novi-suzeti-z-neasnim-finalom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393674-kremlivskij-milnij-serial-novi-suzeti-z-neasnim-finalom.html


 

Оскільки 75% дорослих киян щеплено 

двома дозами,  сподіваємося, що столична 

медсистема витримає нову хвилю ковіду  - 

Ганна Старостенко, заступниця голови 

Київської міської державної адміністрації 

ІНТЕРВ'Ю 

Нещодавно президент Володимир 
Зеленський анонсував, що за вакцинацію 
бустерною дозою можна буде отримати ще 

500 гривень, додатково до тисячі. 

 

Закарпаття: Що обіцяє новий паводковий 

рік? 

Чому жителям гірських сіл варто завести 

звичай заздалегідь готуватися до великої води  

СУСПІЛЬСТВО 

 

Помер відомий український боксер Вірчис - 

розслідують самогубство 

Боксер володів поясами 
інтерконтинентального чемпіонат світу за 

версією IBF та WBO. 

 

 

Виплати на дітей: як зміняться і для кого 
ІНФОГ РАФІКА  

У 2022 році відбудуться зміни щодо сум 

соціальних виплат на дітей, дітей-сиріт та для 

новонароджених 
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Розстріл у Дніпрі, вибух у Запоріжжі та 

Джавеліни в Києві  ФОТО ТИЖНЯ  

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

 

У Тернополі створили інтерактивну мапу 

захисних споруд КАРТ А 

Інтерактивну карту захисних споруд, які у разі 

надзвичайної ситуації можуть бути 
використані як укриття, розробили у 

Тернополі.

 

 

Поради друзів та соцмережі: що стимулює 

українців до подорожей 

Українські мандрівники надихаються на 

подорожі порадами друзів та соцмережами: 

молодь – Інстаграмом, старше покоління – 

Фейсбуком. 

 

У загиблої під час стрілянини в Дніпрі 

залишилася 11-річна донька 

У контролера відомчої воєнізованої охорони 
Віри Лебединець, яка загинула 27 січня під час 

стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі, 

залишилася 11-річна дочка. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3393683-u-ternopoli-stvorili-interaktivnu-mapu-zahisnih-sporud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3393776-poradi-druziv-ta-socmerezi-so-stimulue-ukrainciv-do-podorozej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3393776-poradi-druziv-ta-socmerezi-so-stimulue-ukrainciv-do-podorozej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3393737-u-zagibloi-pid-cas-strilanini-v-dnipri-zalisilasa-11ricna-donka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3393737-u-zagibloi-pid-cas-strilanini-v-dnipri-zalisilasa-11ricna-donka.html


 

Реабілітація після війни: Забути про 

«синдром бронежилета» 

Центр Фонду братів Кузьміних першим на 
Житомирщині почав ставити на ноги воїнів, 

що повернулися з фронту

 

 

Віцмундир, кашалот і джерело під сценою – 

день театру Франка РЕПОРТ АЖ 

Сьогодні Національному академічному 
драматичному театру імені Івана Франка 

виповнилося 102 роки

 

Фільм Сенцова та Сеітаблаєва «Номери» 

вийшов онлайн 

В онлайн-кінотеатрі Takflix вийшла стрічка-

антиутопія «Номери» режисерів Олега 

Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3393190-reabilitacia-pisla-vijni-zabuti-pro-sindrom-bronezileta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3393190-reabilitacia-pisla-vijni-zabuti-pro-sindrom-bronezileta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393480-vicmundir-kasalot-i-dzerelo-pid-scenou-den-teatru-franka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393480-vicmundir-kasalot-i-dzerelo-pid-scenou-den-teatru-franka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393618-film-sencova-ta-seitablaeva-nomeri-vijsov-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393618-film-sencova-ta-seitablaeva-nomeri-vijsov-onlajn.html

