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ТОП  

 

Джонсон: Санкції набудуть чинності у ту 

хвилину, коли Путін вторгнеться в Україну 

Санкції проти Росії набудуть чинності 

автоматично - в ту саму хвилину, коли 

розпочнеться вторгнення в Україну, і вони 

дадуть змогу цілеспрямовано бити по 

комерційним інтересам Росії.

 

 

Путін заявляє, що Штати хочуть 

підштовхнути Росію до війни 

Президент РФ Володимир Путін звинуватив 
США у прагненні втягнути Росію у збройний 

конфлікт через Україну. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395935-dzonson-sankcii-nabudut-cinnosti-u-tu-hvilinu-koli-putin-vtorgnetsa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395935-dzonson-sankcii-nabudut-cinnosti-u-tu-hvilinu-koli-putin-vtorgnetsa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396026-putin-zaavlae-so-stati-hocut-pidstovhnuti-rosiu-do-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396026-putin-zaavlae-so-stati-hocut-pidstovhnuti-rosiu-do-vijni.html


 

Блінкен повідомив керівництву НАТО, 

ОБСЄ та ЄС деталі розмови з Лавровим 

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив 
у вівторок з генсеком НАТО Єнсом 

Столтенбергом, діючим головою ОБСЄ 

Збігнєвим Рау й високим представником ЄС 

Жозепом Боррелем останній дипломатичний 

контакт з російською стороною. 

 

 

Білоруські силовики знову стріляли на 

кордоні з Польщею 

Білоруські військові у вівторок здійснювали 

постріли із сигнальної зброї на кордоні з 
Польщею, одна з ракет впала біля поста 

польських прикордонників. 

 

 

Суд у РФ відхилив позов Навального про 

зняття з обліку як екстреміста й терориста 

У Росії Петушинський районний суд 

Владимирської області відхилив позов 

опозиціонера Олексія Навального, який 
відбуває термін у виправній колонії, про 

визнання незаконною постановку його на облік 

як екстреміста й терориста. 

 

 

SpaceX сьогодні планує запустити одразу дві 

ракети упродовж двох годин 

Американська компанія SpaceX має намір 
сьогодні здійснити два ракетні пуски протягом 

півтори години.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396010-blinken-povidomiv-kerivnictvu-nato-obse-ta-es-detali-rozmovi-z-lavrovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396010-blinken-povidomiv-kerivnictvu-nato-obse-ta-es-detali-rozmovi-z-lavrovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395981-biloruski-siloviki-znovu-strilali-na-kordoni-z-polseu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395981-biloruski-siloviki-znovu-strilali-na-kordoni-z-polseu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396030-sud-u-rf-vidhiliv-pozov-navalnogo-pro-znatta-z-obliku-ak-ekstremista-j-terorista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396030-sud-u-rf-vidhiliv-pozov-navalnogo-pro-znatta-z-obliku-ak-ekstremista-j-terorista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3396062-spacex-sogodni-planue-zapustiti-odrazu-dvi-raketi-uprodovz-dvoh-godin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3396062-spacex-sogodni-planue-zapustiti-odrazu-dvi-raketi-uprodovz-dvoh-godin.html


 

У США сталися одразу дві смертельних 

стрілянини біля навчальних закладів 

Внаслідок інцидентів із застосуванням 
вогнепальної зброї в вівторок у двох 

навчальних закладах США загинули 

щонайменше троє людей, ще одна особа 

перебуває в критичному стані у шпиталі.

 

СВІТ 

 

Ізраїль запустить лазерний протиракетний 

щит 

Упродовж року Ізраїль візьме на озброєння 
систему протиракетної оборони із 

застосуванням лазерів.

 

Індія запровадить податок на операції з 

криптовалютами 

Уряд Індії запровадить 30% податок на 

прибутки з криптовалют та інших цифрових 

активів.

 

 

У Канаді водії-далекобійники заблокували 

рух на кордоні зі США 

Група незгодних із запровадженими у Канаді 
коронавірусними обмеженнями заблокувала 

рух одним із найзавантаженіших 

прикордонних пунктів із США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396054-u-ssa-stalisa-odrazu-dvi-smertelnih-strilanini-bila-navcalnih-zakladiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396054-u-ssa-stalisa-odrazu-dvi-smertelnih-strilanini-bila-navcalnih-zakladiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396044-izrail-zapustit-lazernij-protiraketnij-sit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396044-izrail-zapustit-lazernij-protiraketnij-sit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395958-india-zaprovadit-podatok-na-operacii-z-kriptovalutami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395958-india-zaprovadit-podatok-na-operacii-z-kriptovalutami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395974-u-kanadi-vodiidalekobijniki-zablokuvali-ruh-na-kordoni-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395974-u-kanadi-vodiidalekobijniki-zablokuvali-ruh-na-kordoni-zi-ssa.html


 

Столиця Еквадору постраждала від зсуву 

ґрунту: десятки загиблих та поранених 

Після кількох годин пошуково-рятувальних 
робіт у місті Кіто, Еквадор, де стався 

масштабний зсув ґрунту, виявлено понад два 

десятки загиблих людей та близько півсотні 

поранених. 

 

Кількість випадків коронавірусу в світі 

перевищила 382 мільйони 

У світі станом на ранок 2 лютого кількість 

хворих на COVID-19 становить 382 069 138.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Путіна не влаштувала відповідь НАТО: 

каже, що його «гарантії безпеки» 

проігнорували 

Президент РФ Володимир Путін заявив, що 
США та НАТО у своїх письмових відповідях 

щодо "гарантій безпеки", запропонованих 

Кремлем, проігнорували російські 

занепокоєння.  

 

Штати пропонують Росії самій перевірити 

наявність наступальних ракет на базах 

НАТО 

Білий дім готовий обговорити надання Росії 

можливості переконатися у відсутності на 
базах протиракетної оборони НАТО в Румунії 

та Польщі наступальних крилатих ракет 

«Томагавк».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396040-stolica-ekvadoru-postrazdala-vid-zsuvu-gruntu-desatki-zagiblih-ta-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396040-stolica-ekvadoru-postrazdala-vid-zsuvu-gruntu-desatki-zagiblih-ta-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396070-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-sviti-perevisila-382-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396070-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-v-sviti-perevisila-382-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395972-putina-ne-vlastuvala-vidpovid-nato-kaze-so-jogo-garantii-bezpeki-proignoruvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395972-putina-ne-vlastuvala-vidpovid-nato-kaze-so-jogo-garantii-bezpeki-proignoruvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395972-putina-ne-vlastuvala-vidpovid-nato-kaze-so-jogo-garantii-bezpeki-proignoruvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395972-putina-ne-vlastuvala-vidpovid-nato-kaze-so-jogo-garantii-bezpeki-proignoruvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396058-stati-proponuut-rosii-samij-pereviriti-naavnist-nastupalnih-raket-na-bazah-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396058-stati-proponuut-rosii-samij-pereviriti-naavnist-nastupalnih-raket-na-bazah-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396058-stati-proponuut-rosii-samij-pereviriti-naavnist-nastupalnih-raket-na-bazah-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396058-stati-proponuut-rosii-samij-pereviriti-naavnist-nastupalnih-raket-na-bazah-nato.html


 

Росія продовжує посилювати забезпечення 

своїх військ навколо України – Пентаго 

Російські сили, розташовані вздовж 
українського кордону – як у західній частині 

РФ, так і на території Білорусі – продовжують 

отримувати додаткову логістичну, медичну та 

іншу підтримку. 

 

 

Нарощування військ РФ навколо України: 

ЄС, США, ОБСЄ та НАТО скоординували 

позиції 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель, 
Державний секретар США Ентоні Блінкен, 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

та міністр закордонних 

 

 

Путін заявив про загрозу воєнного 

конфлікту Росії й НАТО через Крим 

Президент РФ Володимир Путін вважає, що 

вступ України в НАТО може створити загрозу 

воєнного конфлікту Росії з Альянсом через 

тимчасово окупований Крим.  

 

Стефанчук обговорив протидію Nord Stream 

2 з делегацією представників 

Європарламенту 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

обговорив із делегацією представників 

Європейського парламенту протидію 

«Північному потоку-2». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396004-rosia-prodovzue-posiluvati-zabezpecenna-svoih-vijsk-navkolo-ukraini-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396004-rosia-prodovzue-posiluvati-zabezpecenna-svoih-vijsk-navkolo-ukraini-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395983-es-ssa-obse-ta-nato-skoordinuvali-pozicii-sodo-narosuvanna-vijsk-rf-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395983-es-ssa-obse-ta-nato-skoordinuvali-pozicii-sodo-narosuvanna-vijsk-rf-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395983-es-ssa-obse-ta-nato-skoordinuvali-pozicii-sodo-narosuvanna-vijsk-rf-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395983-es-ssa-obse-ta-nato-skoordinuvali-pozicii-sodo-narosuvanna-vijsk-rf-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395946-povernenna-krimu-putin-zaaviv-pro-zagrozu-konfliktu-rosii-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395946-povernenna-krimu-putin-zaaviv-pro-zagrozu-konfliktu-rosii-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396008-stefancuk-obgovoriv-protidiu-nord-stream-2-z-delegacieu-predstavnikiv-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396008-stefancuk-obgovoriv-protidiu-nord-stream-2-z-delegacieu-predstavnikiv-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396008-stefancuk-obgovoriv-protidiu-nord-stream-2-z-delegacieu-predstavnikiv-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396008-stefancuk-obgovoriv-protidiu-nord-stream-2-z-delegacieu-predstavnikiv-evroparlamentu.html


 

Новий лідер консерваторів: Росія уже воює 

проти України 

Новий голова німецького Християнсько-
демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц 

вважає, що ФРН мала б надати оборонні 

озброєння Україні, проти якої Росія веде війну 

вже кілька років. 

 

 

Залужний подякував Чехії за надану 

матеріально-технічну допомогу ЗСУ 

Головнокомандувач Збройних сил України 

Валерій Залужний подякував Чехії за надану 

матеріально-технічну допомогу ЗСУ. 

 

 

Зеленський сьогодні проведе зустріч із 

прем’єром Нідерландів 

Сьогодні Президент України Володимир 

Зеленський проведе зустріч із Прем’єр-

міністром Королівства Нідерланди Марком 

Рютте. 

 

Канада знову рекомендувала своїм 

громадянам покинути Україну 

Канадський МЗС рекомендує своїм 
громадянам тимчасово утриматися від 

подорожей до України через загрозу 

військових дій.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395998-novij-lider-konservatoriv-rosia-uze-voue-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395998-novij-lider-konservatoriv-rosia-uze-voue-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396006-zaluznij-podakuvav-cehii-za-nadanu-materialnotehnicnu-dopomogu-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396006-zaluznij-podakuvav-cehii-za-nadanu-materialnotehnicnu-dopomogu-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396083-zelenskij-sogodni-provede-zustric-iz-premerom-niderlandiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396083-zelenskij-sogodni-provede-zustric-iz-premerom-niderlandiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396056-kanada-znovu-rekomenduvala-svoim-gromadanam-pokinuti-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396056-kanada-znovu-rekomenduvala-svoim-gromadanam-pokinuti-ukrainu.html


 

Празький аеропорт перестав дублювати 

оголошення рейсів до України російською 

мовою 

З 1 лютого всі оголошення у Празькому 

аеропорту імені Вацлава Гавела на рейси в 

Україну звучатимуть лише чеською та 

англійською мовами. 

 

Штати у Європі обговорять шляхи 

посилення кіберзахисту України – CNN 

Заступниця радника Білого дому з питань 

нацбезпеки Енн Нойбергер, яка відповідає за 
напрям кібербезпеки, відвідає цього тижня 

Брюссель і Варшаву

 

 

Делегація партії «Лело для Грузії» відвідає 

Київ, щоб показати солідарність з Україною 

Лідери грузинської партії «Лело для Грузії» 

відвідають Київ з візитом 2-4 лютого, щоб 
продемонструвати підтримку та солідарність з 

Україною.

 

 

Прокуратура оголосила обвинувачення 

«судді», яка сприяла видворенню з Криму 

українців 

Прокуратура Автономної Республіки Крим та 

м. Севастополя направила до суду 

обвинувачення щодо «судді», яка у 2014 році 
перейшла на бік окупантів та сприяла 

видворенню з території півострова 33 громадян 

України.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396032-prazkij-aeroport-perestav-dubluvati-ogolosenna-rejsiv-do-ukraini-rosijskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396032-prazkij-aeroport-perestav-dubluvati-ogolosenna-rejsiv-do-ukraini-rosijskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396032-prazkij-aeroport-perestav-dubluvati-ogolosenna-rejsiv-do-ukraini-rosijskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396032-prazkij-aeroport-perestav-dubluvati-ogolosenna-rejsiv-do-ukraini-rosijskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396046-stati-u-evropi-obgovorat-slahi-posilenna-kiberzahistu-ukraini-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396046-stati-u-evropi-obgovorat-slahi-posilenna-kiberzahistu-ukraini-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396038-delegacia-partii-lelo-dla-gruzii-vidvidae-kiiv-sob-pokazati-solidarnist-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396038-delegacia-partii-lelo-dla-gruzii-vidvidae-kiiv-sob-pokazati-solidarnist-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395989-prokuratura-ogolosila-obvinuvacenna-suddi-aka-spriala-vidvorennu-z-krimu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395989-prokuratura-ogolosila-obvinuvacenna-suddi-aka-spriala-vidvorennu-z-krimu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395989-prokuratura-ogolosila-obvinuvacenna-suddi-aka-spriala-vidvorennu-z-krimu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395989-prokuratura-ogolosila-obvinuvacenna-suddi-aka-spriala-vidvorennu-z-krimu-ukrainciv.html


УКРАЇНА  

 

У разі ескалації буде не війна України з РФ, 

буде повномасштабна війна в Європі – 

Зеленський 

Україна змінилася і більше не допустить 

окупації якогось свого міста чи території.

 

 

Як уникнути шахрайства при збиранні 

коштів на лікування онкохворих: у Києві 

презентували посібник 

У Києві презентували “Посібник по 

безпечному збору допомоги на лікування”, 

який допоможе уникнути загроз шахрайства 

при зборі допомоги на лікування онкохворих. 

 

Президент увів у дію рішення РНБО про 

план реалізації Стратегії кібербезпеки 

Президент Володимир Зеленський увів у дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 30 грудня 2021 року «Про План 

реалізації Стратегії кібербезпеки України».

 

 

Депутати пропонують об'єднати ЄСВ із 

податком на доходи фізосіб і знизити 

сукупну ставку 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

№6548, який має на меті поступове зменшення 

навантаження на фонд оплати праці. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395955-u-razi-eskalacii-bude-ne-vijna-ukraini-z-rf-bude-povnomasstabna-vijna-v-evropi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395955-u-razi-eskalacii-bude-ne-vijna-ukraini-z-rf-bude-povnomasstabna-vijna-v-evropi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395955-u-razi-eskalacii-bude-ne-vijna-ukraini-z-rf-bude-povnomasstabna-vijna-v-evropi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395955-u-razi-eskalacii-bude-ne-vijna-ukraini-z-rf-bude-povnomasstabna-vijna-v-evropi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396050-ak-uniknuti-sahrajstva-pri-zbiranni-kostiv-na-likuvanna-onkohvorih-u-kievi-prezentuvali-posibnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396050-ak-uniknuti-sahrajstva-pri-zbiranni-kostiv-na-likuvanna-onkohvorih-u-kievi-prezentuvali-posibnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396050-ak-uniknuti-sahrajstva-pri-zbiranni-kostiv-na-likuvanna-onkohvorih-u-kievi-prezentuvali-posibnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396050-ak-uniknuti-sahrajstva-pri-zbiranni-kostiv-na-likuvanna-onkohvorih-u-kievi-prezentuvali-posibnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395964-prezident-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-plan-realizacii-strategii-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395964-prezident-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-plan-realizacii-strategii-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395979-deputati-proponuut-obednati-esv-iz-podatkom-na-dohodi-fizosib-i-zniziti-sukupnu-stavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395979-deputati-proponuut-obednati-esv-iz-podatkom-na-dohodi-fizosib-i-zniziti-sukupnu-stavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395979-deputati-proponuut-obednati-esv-iz-podatkom-na-dohodi-fizosib-i-zniziti-sukupnu-stavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395979-deputati-proponuut-obednati-esv-iz-podatkom-na-dohodi-fizosib-i-zniziti-sukupnu-stavku.html


 

СБУ затримала учасницю терористичного 

угруповання «Пятнашка» 

У ході слідчо-оперативних дій, у Донецькій 
області правоохоронці встановили 

місцезнаходження і затримали учасницю 

терористичного угруповання «Пятнашка». 

 

Правозахисники назвали п'ять проблем, які 

потрібно вирішити цьогоріч у Раді 

Голова Кримської правозахисної групи Ольга 

Скрипник назвала п'ять пріоритетних питань, 
які потребують негайного вирішення у 

Верховній Раді у 

 

 

Громадськість відправила до Ради 

«дорожню карту» законопроєктів 

Громадські організації розробили та 

відправили на ознайомлення до Верховної 

Ради «дорожню карту» законопроєктів, які 

треба ухвалити або ж відхилити для

 

 

Ще одному підозрюваному в плануванні 

масових заворушень обрали запобіжний 

захід 

Печерський районний суд у Києві обрав 
запобіжний захід ще одному фігуранту - 

підозрюваному в плануванні масових 

заворушень на території України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395716-sbu-zatrimala-ucasnicu-teroristicnogo-ugrupovanna-patnaska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395716-sbu-zatrimala-ucasnicu-teroristicnogo-ugrupovanna-patnaska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396068-pravozahisniki-nazvali-pat-problem-aki-potribno-virisiti-cogoric-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396068-pravozahisniki-nazvali-pat-problem-aki-potribno-virisiti-cogoric-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396066-gromadskist-vidpravila-do-radi-doroznu-kartu-zakonoproektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396066-gromadskist-vidpravila-do-radi-doroznu-kartu-zakonoproektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395994-se-odnomu-pidozruvanomu-v-planuvanni-masovih-zavorusen-obrali-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395994-se-odnomu-pidozruvanomu-v-planuvanni-masovih-zavorusen-obrali-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395994-se-odnomu-pidozruvanomu-v-planuvanni-masovih-zavorusen-obrali-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395994-se-odnomu-pidozruvanomu-v-planuvanni-masovih-zavorusen-obrali-zapobiznij-zahid.html


 

Нацбанк зміцнив курс до 28,32 гривні за 

долар 

Національний банк України на середу, 2 
лютого 2022 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 14 копійок - до 28,318 грн за долар. 

 

 

В Україні – 35 014 нових випадків 

коронавірусу 

За минулу добу, 1 лютого, в Україні виявили 
35 014 нових випадків коронавірусної хвороби 

COVID-19. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби двічі зривали 

«тишу» на сході України 

Упродовж минулої доби, 1 лютого, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 

порушення режиму припинення вогню.  

 

Місія ОБСЄ минулої доби нарахувала 340 

порушень перемир’я 

СММ ОБСЄ зафіксувала упродовж минулої 

доби 194 порушення режиму припинення 

вогню у Донецькій області та 146 таких 

порушень на Луганщині.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396074-nacbank-zmicniv-kurs-do-2832-grivni-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396074-nacbank-zmicniv-kurs-do-2832-grivni-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396079-v-ukraini-35-014-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396079-v-ukraini-35-014-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396064-okupanti-minuloi-dobi-dvici-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396064-okupanti-minuloi-dobi-dvici-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396022-misia-obse-minuloi-dobi-narahuvala-340-porusen-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396022-misia-obse-minuloi-dobi-narahuvala-340-porusen-peremira.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

2 лютого: народний календар і астровісник 

Зірки радять проявити стриманість і 

толерантність у стосунках 

 

 

На Прикарпатті у 90% зразків коронавірусу 

виявили Омікрон 

На Прикарпатті з початку року циркулює штам 

Омікрон. 

 

 

«Довідник безбар’єрності» заговорив 

українською жестовою мовою – МКІП 

Інформаційний “Довідник безбар’єрності" 

заговорив українською жестовою мовою.  

 

Канадська провінція відмовилася від 

податку для невакцинованих 

Уряд канадської провінції Квебек відмовився 

від наміру запровадити новий податок для осіб, 

які відмовляються робити щеплення від 
COVID-19, не маючи до нього медичних 

протипоказань. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395748-2-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395748-2-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395714-na-prikarpatti-u-90-zrazkiv-koronavirusu-viavili-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395714-na-prikarpatti-u-90-zrazkiv-koronavirusu-viavili-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395969-dovidnik-bezbarernosti-zagovoriv-ukrainskou-zestovou-movou-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395969-dovidnik-bezbarernosti-zagovoriv-ukrainskou-zestovou-movou-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396060-kanadska-provincia-vidmovilasa-vid-podatku-dla-nevakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396060-kanadska-provincia-vidmovilasa-vid-podatku-dla-nevakcinovanih.html


 

«UA: Культура» запрошує до створення 

фільму про Григорія Сковороду 

Суспільний канал "UA: Культура" оголосив 
мистецький конкурс на створення 

документального проєкту з робочою назвою 

"Сковорода 300". 

 

У Харкові 5 лютого відбудеться «Марш 

єдності» 

У центрі Харкова 5 лютого відбудеться «Марш 

єдності». 

 

2 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Андрія Кузьменка – 
відомого українського співака, шоумена, 

лідера гурту «Скрябін»
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395967-ua-kultura-zaprosue-do-stvorenna-filmu-pro-grigoria-skovorodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395967-ua-kultura-zaprosue-do-stvorenna-filmu-pro-grigoria-skovorodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395961-u-harkovi-5-lutogo-vidbudetsa-mars-ednosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395961-u-harkovi-5-lutogo-vidbudetsa-mars-ednosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395633-2-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395633-2-lutogo-pamatni-dati.html

