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ТОП  

 

Подальше вторгнення в Україну було б 

поразкою для Путіна - Джонсон 

Подальше вторгнення Росії в Україну було б 

політичною та гуманітарною катастрофою і 

поразкою для президента РФ Володимира 

Путіна. 

 

 

Британія виділяє ще майже £2 мільярди на 

проєкти з Україною 

Президент України Володимир Зеленський 
заявив, що Велика Британія виділяє ще майже 

2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію 

спільних з Україною проєктів, зокрема у 

інфраструктурі та енергетиці.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395911-podalse-vtorgnenna-v-ukrainu-bulo-b-porazkou-dla-putina-dzonson.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395911-podalse-vtorgnenna-v-ukrainu-bulo-b-porazkou-dla-putina-dzonson.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395915-britania-vidilae-se-majze-2-milardi-na-proekti-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395915-britania-vidilae-se-majze-2-milardi-na-proekti-z-ukrainou.html


 

США закликали Росію до негайної 

деескалації та відведення військ від України 

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав 
главу МЗС Росії Сергія Лаврова негайно 

відвести війська РФ від кордонів України, а 

також продовжити 

 

Оголошення про альянс України, Польщі і 

Британії перенесли – Кулеба назвав 

причину 

Офіційне оголошення про створення нового 
малого альянсу Україна - Польща - Велика 

Британія перенесли через хворобу глави 

британської дипломатії Ліз Трасс. 

 

 

Польща у вівторок офіційно затвердить 

військову допомогу Україні – глава 

міноборони 

Рада міністрів Польщі у вівторок прийме 
резолюцію щодо надання військової допомоги 

Україні, зокрема передачу боєприпасів та 

переносних зенітно-ракетних комплексів 

(ПЗРК). 

 

Зеленський доручив розробити 

законопроєкт про скасування призову з 1 

січня 2024 року 

Президент України Володимир Зеленський 
доручив Кабінету Міністрів розробити 

законопроєкт щодо запровадження моделі 

інтенсивної системи

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395827-ssa-zaklikali-rosiu-do-negajnoi-deeskalacii-ta-vidvedenna-vijsk-vid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395827-ssa-zaklikali-rosiu-do-negajnoi-deeskalacii-ta-vidvedenna-vijsk-vid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395635-ogolosenna-pro-alans-ukraini-polsi-i-britanii-perenesli-kuleba-nazvav-pricinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395635-ogolosenna-pro-alans-ukraini-polsi-i-britanii-perenesli-kuleba-nazvav-pricinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395635-ogolosenna-pro-alans-ukraini-polsi-i-britanii-perenesli-kuleba-nazvav-pricinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395635-ogolosenna-pro-alans-ukraini-polsi-i-britanii-perenesli-kuleba-nazvav-pricinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395918-polsa-u-vivtorok-oficijno-zatverdit-vijskovu-dopomogu-ukraini-glava-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395918-polsa-u-vivtorok-oficijno-zatverdit-vijskovu-dopomogu-ukraini-glava-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395918-polsa-u-vivtorok-oficijno-zatverdit-vijskovu-dopomogu-ukraini-glava-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395918-polsa-u-vivtorok-oficijno-zatverdit-vijskovu-dopomogu-ukraini-glava-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395558-zelenskij-doruciv-rozrobiti-zakonoproekt-pro-skasuvanna-prizovu-z-1-sicna-2024-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395558-zelenskij-doruciv-rozrobiti-zakonoproekt-pro-skasuvanna-prizovu-z-1-sicna-2024-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395558-zelenskij-doruciv-rozrobiti-zakonoproekt-pro-skasuvanna-prizovu-z-1-sicna-2024-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395558-zelenskij-doruciv-rozrobiti-zakonoproekt-pro-skasuvanna-prizovu-z-1-sicna-2024-roku.html


 

Князі вважали Київ головним містом: хто 

править Києвом, той править територією - 

Борис Черкас, історик ІНТЕРВ'Ю 

Не знаю, чи проживатиме українське 
суспільство ще колись часи такого інтересу 
до власної історії. 

 

Одеський завод шампанських вин пішов з 

молотка за ₴195 мільйонів ФОТО 

Фонд державного майна продав «Одеський 

завод шампанських вин» за 195 млн грн.

 

 

Діти важко переносять Омікрон — 

Радуцький 

Штам коронавірусу Омікрон важко протікає у 

дітей, зазначив голова комітету Верховної Ради 

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування Михайло Радуцький.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Спроби Путіна створити нову «Ялту» 

абсолютно неприпустимі – прем’єр Британії 

Велика Британія всіляко протидіятиме спробам 

президента Росії, тримаючи дуло пістолета 
біля скроні України, підірвати архітектуру 

європейської безпеки і створити нову «Ялту». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395001-boris-cerkas-istorik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395001-boris-cerkas-istorik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395001-boris-cerkas-istorik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395001-boris-cerkas-istorik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395811-odeskij-zavod-sampanskih-pisov-z-molotka-za-195-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395811-odeskij-zavod-sampanskih-pisov-z-molotka-za-195-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395705-diti-vazko-perenosat-omikron-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395705-diti-vazko-perenosat-omikron-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395941-sprobi-putina-stvoriti-novu-altu-absolutno-nepripustimi-premer-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395941-sprobi-putina-stvoriti-novu-altu-absolutno-nepripustimi-premer-britanii.html


 

Зеленський розповів, як бачить виконання 

Мінських угод 

Україна виконує Мінські угоди, адже є 
відповідальною державою і відповідально 

ставиться до тих чи інших домовленостей.  

 

 

Формат Україна-Британія-Польща є 

хорошим майданчиком для безпеки і 

торгівлі – Зеленський 

Новий формат політичної співпраці у Європі 
між Україною, Британією і Польщею є 

хорошим майданчиком щодо питань безпеки і 

торгівлі. 

 

Зеленський обговорив з прем’єром Польщі 

оборону та енергобезпеку 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся з Головою Ради Міністрів Республіки 

Польща Матеушем Моравецьким, який вперше 

прибув з візитом до нашої країни. 

 

 

Діяльність Росії в акваторії Азовського 

моря викликає стурбованість – євродепутат 

Голова Комітету Європейського парламенту із 
закордонних справ (AFET) Девід Макалістер 

висловив стурбованість діяльністю військово-

морського флоту МФ Росії в акваторії 

Азовського моря. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395922-zelenskij-rozpoviv-ak-bacit-vikonanna-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395922-zelenskij-rozpoviv-ak-bacit-vikonanna-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395928-format-ukrainabritaniapolsa-e-horosim-majdancikom-dla-bezpeki-i-torgivli-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395928-format-ukrainabritaniapolsa-e-horosim-majdancikom-dla-bezpeki-i-torgivli-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395928-format-ukrainabritaniapolsa-e-horosim-majdancikom-dla-bezpeki-i-torgivli-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395928-format-ukrainabritaniapolsa-e-horosim-majdancikom-dla-bezpeki-i-torgivli-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395858-zelenskij-obgovoriv-z-premerom-polsi-oboronu-ta-energobezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395858-zelenskij-obgovoriv-z-premerom-polsi-oboronu-ta-energobezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395844-dialnist-rosii-v-akvatorii-azovskogo-mora-viklikae-sturbovanist-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395844-dialnist-rosii-v-akvatorii-azovskogo-mora-viklikae-sturbovanist-evrodeputat.html


 

Україна взяла участь в обговоренні проєкту 

Стратегічної концепції НАТО 

Україна та ще 36 країн-партнерів НАТО взяли 
участь у форумі із обговорення положень нової 

Стратегічної концепції Альянсу, яка буде 

представлена на розгляд глав держав та урядів 

країн-союзниць під час саміту в Мадриді 

влітку поточного року. 

  

 

Україна в Радбезі ООН представить факти 

невиконання «Мінська» Росією 

Україна використає анонсоване Росією на 17 

лютого засідання Ради Безпеки ООН щодо 
стану виконання Мінських домовленостей 

задля представлення світові фактів їх 

недотримання Кремлем. 

 

Прем’єр-міністр та глава МЗС Нідерландів 

прибули в Україну з візитом 

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та 

міністр закордонних справ Вопке Хукстра 

прибули в Україну з дводенним візитом з 
огляду на загрозу військового вторгнення Росії 

в Україну.

 

 

Україна планує скликати дебати ГА ООН 

через ситуацію на окупованих територіях 

Україна планує в лютому скликати дебати 

Генеральної асамблеї ООН для обговорення 

ситуації на тимчасово окупованих Росією 

територіях України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395848-ukraina-vzala-ucast-v-obgovorenni-proektu-strategicnoi-koncepcii-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395848-ukraina-vzala-ucast-v-obgovorenni-proektu-strategicnoi-koncepcii-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395590-ukraina-v-radbezi-oon-predstavit-fakti-nevikonanna-minska-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395590-ukraina-v-radbezi-oon-predstavit-fakti-nevikonanna-minska-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395878-premerministr-ta-glava-mzs-niderlandiv-pribuli-v-ukrainu-z-vizitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395878-premerministr-ta-glava-mzs-niderlandiv-pribuli-v-ukrainu-z-vizitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395586-ukraina-planue-sklikati-debati-ga-oon-cerez-situaciu-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395586-ukraina-planue-sklikati-debati-ga-oon-cerez-situaciu-na-okupovanih-teritoriah.html


 

Зеленський обговорив із президентом 

Румунії безпеку в Чорному мор 

Президент України Володимир Зеленський 
обговорив із президентом Румунії Клаусом 

Йоханнісом безпекову ситуацію в Чорному 

морі. 

 

Іспанія не планує евакуацію співробітників 

посольства з Києва 

Іспанія на цьому етапі не планує здійснювати 

евакуацію членів родин співробітників 

посольства в Києві.

 

 

Євродепутатка: Під час візиту ми побачили, 

що українці не хочуть війни, але готові до 

відсічі 

Делегація Європейського парламенту в ході 
візиту до України пересвідчилася, що українці 

не хочуть війни, але готові до відсічі у разі 

нової атаки Росії на нашу країну.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Україна з 1 лютого почала використовувати 

проти COVID-19 ліки прямої дії 

Минулого року Україна підписала контракти 
на рекордні суми на постачання ліків проти 

COVID-19, відтак 1 лютого країна почне 

використовувати найсучасніші ліки прямої дії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395890-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-rumunii-bezpeku-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395890-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-rumunii-bezpeku-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395755-ispania-ne-planue-evakuaciu-spivrobitnikiv-posolstva-z-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395755-ispania-ne-planue-evakuaciu-spivrobitnikiv-posolstva-z-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395888-evrodeputatka-pid-cas-vizitu-mi-pobacili-so-ukrainci-ne-hocut-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395888-evrodeputatka-pid-cas-vizitu-mi-pobacili-so-ukrainci-ne-hocut-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395888-evrodeputatka-pid-cas-vizitu-mi-pobacili-so-ukrainci-ne-hocut-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395888-evrodeputatka-pid-cas-vizitu-mi-pobacili-so-ukrainci-ne-hocut-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395668-ukraina-z-1-lutogo-pocala-vikoristovuvati-proti-covid19-liki-pramoi-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395668-ukraina-z-1-lutogo-pocala-vikoristovuvati-proti-covid19-liki-pramoi-dii.html


 

У Запоріжжі через відсутність COVID-

щеплень відсторонили понад 50 медиків 

Через відсутність щеплень проти коронавірусу 
у Запоріжжі відсторонили 54 працівників 

закладів охорони здоров’я.

 

 

На Буковині сподіваються незабаром вийти 

на плато COVID-захворюваності 

У Чернівецькій області останніми днями 
спостерігається певна стабілізація показників 

щодо захворюваності на коронавірус. І 

найближчим часом регіон може вийти на так 
зване плато та почати зниження цих 

показників.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський - про відведення військ Росією: 

Я б не радів так зарано 

На українсько-російському кордоні 

знаходиться понад 100 тисяч 

військовослужбовців Російської Федерації, й 

наразі не можна точно сказати, чи Росія 

відведе частину своїх військ. 

 

 

Які документи ухвалив Кабмін для 

реалізації закону про національний спротив 
ЕКСКЛЮЗИВ 

З метою імплементації Закону України «Про 
основи національного спротиву» Кабінет 

Міністрів схвалив понад 10 підзаконних актів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395871-u-zaporizzi-cerez-vidsutnist-covidseplen-vidstoronili-ponad-50-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395871-u-zaporizzi-cerez-vidsutnist-covidseplen-vidstoronili-ponad-50-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395905-na-bukovini-spodivautsa-nezabarom-vijti-na-plato-covidzahvoruvanosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395905-na-bukovini-spodivautsa-nezabarom-vijti-na-plato-covidzahvoruvanosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395943-zelenskij-pro-vidvedenna-vijsk-rosieu-a-b-ne-radiv-tak-zarano.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395943-zelenskij-pro-vidvedenna-vijsk-rosieu-a-b-ne-radiv-tak-zarano.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395765-aki-dokumenti-uhvaliv-kabmin-dla-realizacii-zakonu-pro-nacionalnij-sprotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395765-aki-dokumenti-uhvaliv-kabmin-dla-realizacii-zakonu-pro-nacionalnij-sprotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395765-aki-dokumenti-uhvaliv-kabmin-dla-realizacii-zakonu-pro-nacionalnij-sprotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395765-aki-dokumenti-uhvaliv-kabmin-dla-realizacii-zakonu-pro-nacionalnij-sprotiv.html


 

Рада не підтримала вихід України з 

Антитерористичного центру СНД 

Верховній Раді не вдалося ухвалити 
законопроєкт про припинення дії 

міжнародного договору щодо участі України в 

Антитерористичному центрі Співдружності 

Незалежних Держав.

 

 

Депутат Воронько планує вийти з фракції 

«Слуга народу» 

Народний депутат, член міжфракційного 
об‘єднання "Розумна політика" Олег Воронько 

планує вийти з парламентської фракції "Слуга 

народу". 

 

 

МОН не визнає результатів виборів у 

Могилянці та оголосить повторні – 

Шкарлет ЕКСКЛЮЗИВ  

Міністерство освіти та науки не буде 
визнавати результати виборів президента 

НаУКМА, бо вони відбулися з порушеннями і 

буде оголошувати повторний конкурс на 
посаду президента Києво-Могилянської 

академії. 

 

Законопроєкт «про 300 депутатів» готовий 

до голосування – Корнієнко 

Президентський законопроєкт щодо 
зменшення конституційного складу Верховної 

Ради готовий до голосування.  
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Рада подякувала партнерам за допомогу у 

протистоянні агресії РФ 

Народні депутати під час пленарного засідання 
Верховної Ради у вівторок, 1 лютого, 

подякували міжнародним партнерам за 

допомогу Україні в подоланні військової 

агресії Російської Федерації. 

 

У масці Путіна з пультом: під Кабміном 

вимагають від телеканалів виконувати 

мовний закон ФОТО 

У Києві під стінами Кабінету Міністрів 

проходить акція "За ТБ українською!", 

учасники якої мають наміри домогтися 

виконання закону про мову на телебаченні.

ЕКОНОМІКА 

 

Майже 30 вантажівок: до Києва прибула 

гуманітарна допомога від Польщі ФОТО 

До Києва прибуло близько 280 тонн 
гуманітарної допомоги від Уряду Республіки 

Польщі.

 

 

Зміна облікової ставки: як подорожчають 

позики для країни та громадян 

Поміж позитивних наслідків підвищення 

облікової ставки НБУ – сповільнення інфляції, 

з негативів – подорожчання грошей для 

економіки
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Мінфін розмістив ОВДП на 214 мільйонів 

Міністерство фінансів 1 лютого на аукціоні з 

розміщення облігацій внутрішньої державної 
позики (ОВДП) залучило до державного 

бюджету 213,8 млн грн в еквіваленті.

 

 

Силовики підтвердили слідчі дії у 

Метінвесті – що шукають 

У м.Кривий Ріг слідчо-оперативна група у 
складі співробітників Офісу генерального 

прокурора, Бюро економічної безпеки та СБ 

України на підставі ухвал Печерського 
районного суду м. Києва проводить слідчі дії 

на декількох гірничо-збагачувальних 

підприємствах.

 

ВВП України у 2021 році зріс більше ніж на 

3% - Шмигаль 

Завдяки злагодженим діям влади й підтримці 

міжнародних партнерів економіка України 

почала відновлюватися після коронакризи, і 

про це свідчить понад 3% зростання ВВП у 
2021 році й рекордний ВВП у понад 195 млрд 

доларів.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Міжнародні донори допомагатимуть молоді 

з окупованих територій вступати в 

українські ВНЗ 

Міжнародні донори спільно з Міністерством з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій допомагатимуть молоді з цих 

територій вступати в українські вищі навчальні 

заклади, зокрема йдеться про спрощення 

механізмів.
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У 2021 році зафіксували 70 випадків 

фізичної агресії проти журналістів – НСЖУ 
ІНФОГРАФІКА 

Сто працівників українських ЗМІ постраждали 

під час інцидентів із застосуванням сили у 
2021 році, загалом же минулого року 

зафіксовано 70 випадків фізичної агресії щодо 

українських журналістів.

 

Громадські організації розробили 

рекомендації для влади щодо постраждалих 

від окупації 

Україна має скасувати обмеження для 
вступників з тимчасово окупованих територій і 

дозвільну систему для перетину лінії 

розмежування, спростити

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Чаусу змінили запобіжний захід на заставу у 

понад 700 тисяч 

Вищий антикорупційний суд змінив домашній 

арешт на заставу у розмірі понад 700 тис. грн 
колишньому судді Дніпровського райсуду 

Києва Миколі Чаусу. 

 

 

Начальника охорони Януковича 

арештували заочно 

Колишньому заступнику начальника 

Управління державної охорони України – 

начальнику Служби безпеки Президента 

України, якому ДБР повідомило про 
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ДБР спростовує чутки про самогубство 

Рябчука 

Державне бюро розслідувань спростувало 
чутки про самогубство Артемія Рябчука, 

підозрюваного у масовому розстрілі на 

Південмаші у Дніпрі.  

 

Суд взяв під варту експолковника Голубана 

- організатора масових заворушень у Києві 

Суд обрав запобіжний захід організатору 

масових заворушень у центрі столиці.

 

 

Ексспівробітнику СБУ «світить» 15 років 

тюрми за катування полонених у в’язниці 

«Ізоляція» 

У Донецькій області заочно судитимуть 
колишнього співробітника Служби безпеки 

України за катування полонених у підпільній 

в’язниці “Ізоляція” в тимчасово окупованому 

Донецьку.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Відведення військ РФ: Путін сигналізує 

світові про готовність до переговорів 

Поки що росіяни відводять свої війська від 
українського кордону лише на словах свого 

Міністерства оборони 
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Ні війні та Путіну: закордонне українство 

підтримало Батьківщину 

Діаспора по всьому світу проводить акції та 
флешмоби #StandWithUkraine та 

#СкажиПутіну_НІ

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Збірна України з футзалу відсвяткувала 

вихід до півфіналу, заспівавши "Червону 

руту" ВІДЕО 

Збірна України з футзалу стала другим 

півфіналістом XII чемпіонату Європи в 

Нідерландах. 

 

У Рівному умілець-реставратор відтворив 

персні часів Київської Русі ФОТО 

Дві версії перснів часів Київської Русі, 

знайдених археологами на Волині, відтворив 

рівненський умілець-реставратор. 

 

 

Жінки-мусульманки відзначили у Києві 

Всесвітній день хіджабу ФОТО 

Жінки-мусульманки на столичному Хрещатику 

з букетами квітів відзначили Всесвітній день 

хіджабу. 
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Рада позбавила своєї премії одного з 

найкращих випускників України 

Народні депутати позбавили премії Верховної 
Ради за найкращий результат на зовнішньому 

незалежному тестуванні одного з кращих 

українських випускників 
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