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ТОП  

 

Будь-яка інтервенція є порушенням 

міжнародного права – керівництво ООН 

В ООН переконані, що не повинно бути жодної 

воєнної інтервенції, і дипломатія має взяти 

гору. 

 

Кислиця на Радбезі ООН відповів на спроби 

представника РФ тлумачити позицію 

України 

Голос України має бути почутий на засіданні 

Ради Безпеки ООН і не загубитися в 

інтерпретаціях представника Росії Василя 

Небензі, який намагався по-своєму тлумачити 

позицію України щодо російської загрози. 

 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395077-budaka-intervencia-e-porusennam-miznarodnogo-prava-kerivnictvo-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395077-budaka-intervencia-e-porusennam-miznarodnogo-prava-kerivnictvo-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395136-kislica-na-radbezi-oon-vidpoviv-na-sprobi-predstavnika-rf-tlumaciti-poziciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395136-kislica-na-radbezi-oon-vidpoviv-na-sprobi-predstavnika-rf-tlumaciti-poziciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395136-kislica-na-radbezi-oon-vidpoviv-na-sprobi-predstavnika-rf-tlumaciti-poziciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395136-kislica-na-radbezi-oon-vidpoviv-na-sprobi-predstavnika-rf-tlumaciti-poziciu-ukraini.html


 

США - після Радбезу ООН: Росія так і не 

пояснила своїх дій навколо України 

Відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо 
військового нарощування РФ навколо України 

мало на меті отримати чітке пояснення від 

росіян щодо їхніх

 

 

Резніков назвав умову для зустрічі з 

міністром оборони РФ 

Зустріч з міністром оборони РФ Сергієм 

Шойгу не виключена, але розмовляти з 
представниками Російської Федерації віч-на-

віч на цьому рівні немає жодного сенсу.

  

 

Польща передає Україні оборонне озброєння 

Польща прийняла рішення про передачу 

Україні оборонного озброєння.

 

 

ЄС готує проти Росії санкції, які змусять її 

піти на поступки - віцепрезидент 

Єврокомісії 

Пакет масштабних санкцій, які Європейський 

Союз розробляє для стримування Росії від 

подальшої агресії проти України, 
стосуватиметься як персоналій, так і 

економічних, торговельних і фінансових 

відносин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395142-ssa-pisla-radbezu-oon-rosia-tak-i-ne-poasnila-svoih-dij-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395142-ssa-pisla-radbezu-oon-rosia-tak-i-ne-poasnila-svoih-dij-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394698-reznikov-nazvav-umovu-dla-zustrici-z-ministrom-oboroni-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394698-reznikov-nazvav-umovu-dla-zustrici-z-ministrom-oboroni-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394831-polsa-peredae-ukraini-oboronne-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394831-polsa-peredae-ukraini-oboronne-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395159-es-gotue-proti-rosii-sankcii-aki-zmusat-ii-piti-na-postupki-viceprezident-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395159-es-gotue-proti-rosii-sankcii-aki-zmusat-ii-piti-na-postupki-viceprezident-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395159-es-gotue-proti-rosii-sankcii-aki-zmusat-ii-piti-na-postupki-viceprezident-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395159-es-gotue-proti-rosii-sankcii-aki-zmusat-ii-piti-na-postupki-viceprezident-evrokomisii.html


 

Сотні фаєрів, бутафорська кров та шини – 

деталі запланованої провокації на Банковій 

Для проведення мітингу та організації 
провокацій під стінами Офісу Президента були 

закуплені сотні димових шашок та фаєрів, 

десятки вогнегасників, радіостанції, 

бутафорська кров та сотні прапорів. 

 

Завод «Радикал» забруднив у Києві повітря і 

ґрунт - у небезпечній зоні станція метро та 

ТРЦ 

Рівень концентрації небезпечних речовин на 

території заводу "Радикал" та прилеглої у 
радіусі 300 м території перевищує допустимі 

норми у 145 разів в атмосферному повітрі та у 

35 разів - у ґрунті.

 

 

Відзавтра в Україні подорожчають 

пластикові пакети 

Урядове рішення про подорожчання 

пластикових пакетів вступає в дію у вівторок, 1 

лютого.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Данілов - міністру оборони Канади: Нам 

потрібна зброя для захисту 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України Олексій Данілов обговорив з 

міністром національної оборони Канади 
Анітою Ананд безпекову ситуацію у світі та 

регіоні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3394754-sotni-faeriv-butaforska-krov-ta-sini-detali-zaplanovanoi-akcii-na-bankovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3394754-sotni-faeriv-butaforska-krov-ta-sini-detali-zaplanovanoi-akcii-na-bankovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3394829-zavod-radikal-zabrudniv-u-kievi-povitra-i-grunt-u-nebezpecnij-zoni-stancia-metro-ta-trc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3394829-zavod-radikal-zabrudniv-u-kievi-povitra-i-grunt-u-nebezpecnij-zoni-stancia-metro-ta-trc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3394829-zavod-radikal-zabrudniv-u-kievi-povitra-i-grunt-u-nebezpecnij-zoni-stancia-metro-ta-trc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3394829-zavod-radikal-zabrudniv-u-kievi-povitra-i-grunt-u-nebezpecnij-zoni-stancia-metro-ta-trc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394604-vidzavtra-v-ukraini-podorozcaut-plastikovi-paketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394604-vidzavtra-v-ukraini-podorozcaut-plastikovi-paketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395090-danilov-ministru-oboroni-kanadi-nam-potribna-zbroa-dla-zahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395090-danilov-ministru-oboroni-kanadi-nam-potribna-zbroa-dla-zahistu.html


 

Україну цього тижня відвідає Ердоган 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 

цього тижня відвідає Україну.

  

 

Кулеба не поспішає з оцінкою заяви РФ про 

відведення військ: Треба більше інформації 

Недовіра до дій та слів Росії зберігається, тому 

заяви Росії про початок відведення після 
навчань військ та авіації Західного військового 

округу потребують більш детальної інформації 

та перевірки.

 

 

Британія в ООН запевнила Україну в 

підтримці 

Британія твердо підтримує Україну у 

відстоюванні нею свого суверенітету.  

 

 

Загроза Росії виходить за межі Європи - 

Польща в ООН 

Агресивні дії Росії всередині та навколо 
України, а також ворожі акти РФ проти 

суверенітету інших держав, є прямою загрозою 

не тільки регіону, але й усьому континенту, а 

також глобальному миру й безпеці.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394933-ukrainu-cogo-tizna-vidvidae-erdogan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394933-ukrainu-cogo-tizna-vidvidae-erdogan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394908-kuleba-ne-pospisae-z-ocinkou-zaavi-rf-pro-vidvedenna-vijsk-treba-bilse-informacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394908-kuleba-ne-pospisae-z-ocinkou-zaavi-rf-pro-vidvedenna-vijsk-treba-bilse-informacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395110-britania-v-oon-zapevnila-ukrainu-v-pidtrimci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395110-britania-v-oon-zapevnila-ukrainu-v-pidtrimci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395132-zagroza-rosii-vihodit-za-mezi-evropi-polsa-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395132-zagroza-rosii-vihodit-za-mezi-evropi-polsa-v-oon.html


 

Японія планує рішучі дії в разі нападу Росії 

на Україну – посол 

В Японії дуже стурбована нарощуванням 
російських військ поблизу кордонів України та 

планують рішучі дії разом із США та 

союзниками й партнерами у разі будь-якої 

атаки на Україну. 

 

 

Китай не хоче, щоб військову напруженість 

навколо України обговорювали в ООН 

Офіційний Пекін виступив за врегулювання 

напруження, пов’язаного з посиленою 
військовою активністю РФ навколо України, 

на основі консультацій і переговорів між 

сторонами, а не в Раді Безпеки ООН. 

 

 

Прем'єр Польщі планує прийти на 

відкриття сьомої сесії Ради – Стефанчук 

Прем'єр-міністр Республіки Польща Матеуш 

Моравецький має намір завітати на відкриття 

сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання 1 лютого. 

 

Швеція не планує евакуації співробітників 

посольства з Києва 

Швеція наразі не планує здійснювати 
евакуацію членів родин і співробітників 

шведського посольства в Києві.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394889-aponia-planue-risuci-dii-v-razi-napadu-rosii-na-ukrainu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394889-aponia-planue-risuci-dii-v-razi-napadu-rosii-na-ukrainu-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395079-kitaj-ne-hoce-sob-vijskovu-napruzenist-navkolo-ukraini-obgovoruvali-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395079-kitaj-ne-hoce-sob-vijskovu-napruzenist-navkolo-ukraini-obgovoruvali-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394747-premer-polsi-planue-prijti-na-vidkritta-somoi-sesii-radi-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394747-premer-polsi-planue-prijti-na-vidkritta-somoi-sesii-radi-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394993-svecia-ne-planue-evakuacii-spivrobitnikiv-posolstva-z-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394993-svecia-ne-planue-evakuacii-spivrobitnikiv-posolstva-z-kieva.html


КОРОНАВІРУС 

 

Омікрон виявили у 20 областях України - 

МОЗ 

Штам коронавірусу Омікрон виявлено у 20 
областях України. За останні три тижні добова 

кількість випадків інфікування зросла усемеро, 

госпіталізацій – удвічі. 

 

 

Невакцинованих медиків і комунальників 

відсьогодні відсторонятимуть від роботи 

В Україні 31 січня набуває чинності наказ 

Міністерства охорони здоров’я № 2664 від 30 
листопада 2021 року, яким розширено перелік 

організацій, представники яких підлягають 

обов'язковій вакцинації проти COVID-19. 

 

У Києві від коронавірусу вакцинували 

понад 21 тисячу дітей 

У Києві від коронавірусу вакциновано 21 655 

дітей віком від 12 до 17 років.

 

 

У лікарнях зайняті більш як третина 

COVID-ліжок - нарада в ОП 

В Україні пацієнтами з COVID-19 наразі 

зайнято 24 тисячі ліжко-місць у лікарнях, 

однак у порівнянні з попередньою хвилею 

захворюваності споживання кисню менше.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394683-omikron-viavili-u-20-oblastah-ukraini-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394683-omikron-viavili-u-20-oblastah-ukraini-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394592-nevakcinovanih-medikiv-i-komunalnikiv-vidsogodni-vidstoronatimut-vid-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394592-nevakcinovanih-medikiv-i-komunalnikiv-vidsogodni-vidstoronatimut-vid-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3395023-u-kievi-vid-koronavirusu-vakcinuvali-ponad-21-tisacu-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3395023-u-kievi-vid-koronavirusu-vakcinuvali-ponad-21-tisacu-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394879-u-likarnah-zajnati-bils-ak-tretina-covidlizok-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394879-u-likarnah-zajnati-bils-ak-tretina-covidlizok-narada-v-op.html


 

МОЗ очікує зростання COVID-

захворюваності у найближчі два тижні 

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) очікує 
зростання захворюваності на COVID-19 в 

найближчі два тижні. В лікарнях для прийому 

хворих на коронавірус виділено майже 70 тис. 

ліжок.

 

 

Проти коронавірусу вакцинували ще 21 

тисячу українців 

Упродовж минулої доби, 30 січня, в Україні 
вакциновано проти коронавірусу 20 983 

людини.

 

УКРАЇНА 

 

Витрати на закордонні візити Зеленського 

торік зросли до ₴33,4 мільйона – ДУС 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Витрати на оплату закордонних візитів 

українських делегацій на чолі з Президентом 

Володимиром Зеленським 2021 року становили 
понад 33,4 мільйона гривень, 2020 року - 13,1 

мільйона гривень.

 

 

В Україні планують створити Prozorro 

військового характеру 

Міністр оборони Олексій Резніков планує 
створити в Україні аналоги Агенції НАТО з 

підтримки та постачання, які займатимуться 

закупівлями в армії за прикладом системи 

“Прозорро”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394766-moz-ocikue-zrostanna-covidzahvoruvanosti-u-najblizci-dva-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394766-moz-ocikue-zrostanna-covidzahvoruvanosti-u-najblizci-dva-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394614-proti-koronavirusu-vakcinuvali-se-21-tisacu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394614-proti-koronavirusu-vakcinuvali-se-21-tisacu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394813-vitrati-na-zakordonni-viziti-zelenskogo-torik-zrosli-do-334-miljona-dus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394813-vitrati-na-zakordonni-viziti-zelenskogo-torik-zrosli-do-334-miljona-dus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394813-vitrati-na-zakordonni-viziti-zelenskogo-torik-zrosli-do-334-miljona-dus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394813-vitrati-na-zakordonni-viziti-zelenskogo-torik-zrosli-do-334-miljona-dus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394741-reznikov-planue-stvoriti-prozorro-vijskovogo-harakteru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394741-reznikov-planue-stvoriti-prozorro-vijskovogo-harakteru.html


 

Російські найманці двічі обстріляли позиції 

ЗСУ 

Російські окупаційні війська від початку доби 
31 січня двічі відкривали вогонь по позиціях 

Об’єднаних сил.

 

 

Резніков запевняє, що мобілізацію поки не 

проводитимуть 

Потреби в мобілізації населення в Україні 

наразі немає.

  

 

На Одещині попрощалися з нацгвардійцем, 

загиблим у стрілянині на «Південмаші» 

У місті Березино на Одещині поховали 24-

річного нацгвардійця Олександра Драгана, 

який загинув під час стрілянини у Дніпрі на 

"Південмаші".

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна і Польща домовилися про 

скасування обмежень на транзит вантажних 

вагонів 

В Офісі Президента домовились про 

якнайшвидше скасування обмежень на транзит 
вантажних вагонів територією України до 

Польщі залізничним сполученням. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395039-rosijski-najmanci-dvici-obstrilali-pozicii-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395039-rosijski-najmanci-dvici-obstrilali-pozicii-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394705-reznikov-zapevnae-so-mobilizaciu-poki-ne-provoditimut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394705-reznikov-zapevnae-so-mobilizaciu-poki-ne-provoditimut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395067-na-odesini-poprosalisa-z-nacgvardijcem-zagiblim-u-strilanini-na-pivdenmasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395067-na-odesini-poprosalisa-z-nacgvardijcem-zagiblim-u-strilanini-na-pivdenmasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395119-ukraina-i-polsa-domovilisa-pro-skasuvanna-obmezen-na-tranzit-vantaznih-vagoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395119-ukraina-i-polsa-domovilisa-pro-skasuvanna-obmezen-na-tranzit-vantaznih-vagoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395119-ukraina-i-polsa-domovilisa-pro-skasuvanna-obmezen-na-tranzit-vantaznih-vagoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395119-ukraina-i-polsa-domovilisa-pro-skasuvanna-obmezen-na-tranzit-vantaznih-vagoniv.html


 

В Україні погодили з Єврокомісією 

дорожню карту імплементації угоди про 

спільний авіапростір 

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков і 

генеральний директор директорату 

Європейської комісії з питань мобільності і 

транспорту Генрік Хололей

 

Промислове виробництво в Україні зросло 

на 1,1% — Держстат 

За 2021 рік обсяги промислового виробництва 

в Україні зросли на 1,1% порівняно із 2020 

роком.  

 

Вихід PayPal на український ринок 

залежить від рішення самої компанії – НБУ 

Національний банк не бачить перепон для 

виходу в Україну платіжної системи PayPal та 

вважає, що це залежить насамперед від 

рішення самої компанії.  

 

Український бізнес у лютому презентує свої 

продтовари на «Експо-2020» 

Українські виробники продовольчих товарів у 
лютому 2022 року презентують себе на «Експо 

-2020» у рамках «Agrо UA: smart decisions».  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395065-v-ukraini-pogodili-z-evrokomisieu-doroznu-kartu-implementacii-ugodi-pro-spilnij-aviaprostir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395065-v-ukraini-pogodili-z-evrokomisieu-doroznu-kartu-implementacii-ugodi-pro-spilnij-aviaprostir.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395074-promislove-virobnictvo-v-ukraini-zroslo-na-11-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395048-vihid-paypal-na-ukrainskij-rinok-zalezit-vid-risenna-samoi-kompanii-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395048-vihid-paypal-na-ukrainskij-rinok-zalezit-vid-risenna-samoi-kompanii-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3394995-ukrainskij-biznes-u-lutomu-prezentue-svoi-prodtovari-na-ekspo2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3394995-ukrainskij-biznes-u-lutomu-prezentue-svoi-prodtovari-na-ekspo2020.html


 

Мережа газових заправок «Укравтогаз» 

припиняє свою роботу 

З 1 лютого мережа газових заправок 
дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз 

Україна» «Укравтогаз» припиняє свою роботу. 

 

 

Для стабілізації цін на «молочку» потрібна 

консолідація дій влади та учасників ринку - 

депутатка 

Для забезпечення існування вітчизняної 

молочної галузі потрібно налагодити роботу 

всіх учасників ринку: від виробництва до 

реалізації кінцевому споживачу. 

 

 

Промислове виробництво в Україні зросло 

на 1,1% — Держстат 

За 2021 рік обсяги промислового виробництва 

в Україні зросли на 1,1% порівняно із 2020 

роком.  

 

Стало відомо, яка область найбільше в 

Україні залучила іноземних інвестицій 

За підсумками трьох кварталів 2021 р. 
Дніпропетровщина залучила найбільше серед 

усіх областей іноземних інвестицій - 12% 

всеукраїнського показника.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3394944-mereza-gazovih-zapravok-ukravtogaz-pripinae-svou-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3394944-mereza-gazovih-zapravok-ukravtogaz-pripinae-svou-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395130-dla-stabilizacii-cin-na-molocku-potribna-konsolidacia-dij-vladi-ta-ucasnikiv-rinku-deputatka.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395037-stalo-vidomo-aka-oblast-najbilse-v-ukraini-zalucila-inozemnih-investicij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395037-stalo-vidomo-aka-oblast-najbilse-v-ukraini-zalucila-inozemnih-investicij.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Адвокат заявляє, що у справі Джелялова є 

три таємні свідки від ФСБ 

У «справі» проти Нарімана Джелялова та 
братів Ахтемових проходять, як мінімум, три 

таємні свідки, яких ФСБ використовує у 

випадках, коли перед обвинуваченням стоїть 

політичне замовлення, а законні методи 

слідства відсутні. 

 

Медіа висвітлюють тему прав людини 

ситуативно – ІМІ 

Основною тенденцією порушення 

журналістських стандартів є дискримінація 
вразливих груп суспільства, а тема прав 

людини висвітлюється ситуативно.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Порошенко заявив, що вимагатиме відводу 

керівника слідчих у справі 

Ексглава держави, народний депутат Петро 

Порошенко відмовився давати покази слідчому 
Державного бюро розслідувань і покинув 

будівлю ДБР.  

 

 

Справи Майдану: оголосили підозру судді 

райсуду Києва 

Діючій судді одного з районних судів Києва 

повідомили про підозру у незаконному 

перешкоджанні проведенню мітингів і 

демонстрацій під час Революції Гідності. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395094-advokat-zaavlae-so-u-spravi-dzelalova-e-tri-taemni-svidki-vid-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395094-advokat-zaavlae-so-u-spravi-dzelalova-e-tri-taemni-svidki-vid-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394956-media-visvitluut-temu-prav-ludini-situativno-imi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394956-media-visvitluut-temu-prav-ludini-situativno-imi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394749-porosenko-zaaviv-so-vimagatime-vidvodu-kerivnika-slidcih-u-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394749-porosenko-zaaviv-so-vimagatime-vidvodu-kerivnika-slidcih-u-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395116-spravi-majdanu-ogolosili-pidozru-suddi-rajsudu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395116-spravi-majdanu-ogolosili-pidozru-suddi-rajsudu-kieva.html


 

Венедіктова підписала підозру викритому 

на хабарі депутату Кузьміних 

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 
повідомлення про підозру народному депутату, 

затриманого на хабарі у 558 тисяч гривень.

 

 

Стефанчук не бачить потреби розглядати на 

комітеті справу Кузьміних, якого взяли на 

хабарі 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

сподівається на неупереджене розслідування 

справи викритого на хабарі народного депутата 

з 

 

 

ОАСК відкрив провадження за позовом 

Плачкова про поновлення його на посаді 

голови Держатому 

Окружний адміністративний суд Києва відкрив 
провадження у справі за позовом Григорія 

Плачкова щодо поновлення його на посаді 

голови Державної інспекції ядерного 
регулювання та призначив підготовче 

засідання на 24 лютого.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Під час кібератаки працювала не одна група 

хакерів, і кожна займалася «своїм» 

вебсайтом - Віктор Жора, заступник голови 

Держспецзв’язку ІНТЕРВ'Ю 

Насправді в Україні це ніколи не 

припинялося. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395025-venediktova-pidpisala-pidozru-vikritomu-na-habari-deputatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395025-venediktova-pidpisala-pidozru-vikritomu-na-habari-deputatu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395010-oask-vidkriv-provadzenna-za-pozovom-plackova-pro-ponovlenna-jogo-na-posadi-golovi-derzatomu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3394726-viktor-zora-zastupnik-golovi-derzspeczvazku.html
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Розмова з продовженням, вимучена 

Норманді та ПАРЄ без оптимізму 

Телефонна розмова президентів України та 
США стала приводом для офіційних тлумачень 

та неофіційних припущень

 

 

Російські «Іскандери» за день «насміялись» 

на 2,3 трлн рублів 

Ринок настільки гостро відреагував на (поки) 
дипломатичну війну, що лише 18 січня п'ять 

найбільших російських компаній 

сумарно здешевшали на 2,3 трлн рублів

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Де в Україні дивитися зимову Олімпіаду-

2022 

Трансляції доступні на UA:Перший, Суспільне 

Спорт і сервісі MEGOGO.

 

 

У костелі Святого Миколая в Києві 

завершили протиаварійні роботи 

У костелі Святого Миколая в Києві 

завершилися протиаварійні роботи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394579-rozmova-z-prodovzennam-vimucena-normandi-ta-pare-bez-optimizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394579-rozmova-z-prodovzennam-vimucena-normandi-ta-pare-bez-optimizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394610-rosijski-iskanderi-za-den-nasmialis-na-23-trln-rubliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394610-rosijski-iskanderi-za-den-nasmialis-na-23-trln-rubliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3389521-de-v-ukraini-mozna-podivitis-zimovu-olimpiadu2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3389521-de-v-ukraini-mozna-podivitis-zimovu-olimpiadu2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3394954-u-kosteli-svatogo-mikolaa-v-kievi-zaversili-protiavarijni-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3394954-u-kosteli-svatogo-mikolaa-v-kievi-zaversili-protiavarijni-roboti.html


 

В Україні 1 лютого стартує реєстрація на 

ЗНО 

В Україні 1 лютого розпочнеться реєстрація на 
основну сесію зовнішнього незалежного 

оцінювання 2022 року. 

 

Як захистити від шахраїв банківську картку 
ІНФОГРАФІКА 

Правила користування платіжними картками, 

щоб ваші гроші не потрапили в кишеню 

зловмисникам

 

 

На Львівщині збудують інклюзивну 

бібліотеку з літньою терасою 

У селищі Рудне Львівської області  цього року 

 розпочнуть будівництво двоповерхової 
інклюзивної бібліотеки з просторами для 

індивідуального читання та майстер-класів. 

 

Два українські фільми відзначили на 

кінофестивалі Sundance ВІДЕО 

Українська режисерка Марина Ер Горбач 

отримала нагороду за кращу режисуру 

світового художнього кіно на кінофестивалі 
Sundance. Також нагороду фестивалю здобув 

спільний дансько-українсько-шведський фільм.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395146-v-ukraini-1-lutogo-startue-reestracia-na-zno.html
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Надія Кіченок уперше в кар'єрі увійшла до 

ТОП-30 парного рейтингу WTA 

Українська тенісистка Надія Кіченок 
покращила свій персональний рекорд у 

парному рейтингу WTA.

 

 

На Закарпатті обговорили з румунами 

шляхи запуску «Карпатського експресу» 

Голова Закарпатської ОДА Віктор Микита 
представив румунським партнерам пропозиції 

щодо реалізації проєкту «Карпатський 

експрес», пропонують два варіанти - 
безпересадковий за внутрішнім паспортом та з 

пересадками із закордонним. 

 

 

Премія Ревуцького назвала переможців 

Комітет з присудження премії імені відомого 
українського композитора Левка Ревуцького 

визначив переможців 2022 року.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3394803-nadia-kicenok-uperse-v-kareri-uvijsla-do-top30-parnogo-rejtingu-wta.html
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