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ТОП 

 

Пентагон оголосив, що відправляє війська 

до Польщі, Румунії, Німеччини 

Сполучені Штати відправлять дві тисячі нових 

американських військових до Польщі й 

Німеччини, а також перекинуть близько однієї 

тисячі персоналу з

 

Джонсон записав ролик за підсумками 

візиту в Київ ВІДЕО 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 
Джонсон записав відео на підтримку Україну 

після візиту в Київ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396640-pentagon-ogolosiv-so-vidpravlae-vijska-do-polsi-rumunii-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396640-pentagon-ogolosiv-so-vidpravlae-vijska-do-polsi-rumunii-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396642-dzonson-zapisav-rolik-za-pidsumkami-vizitu-v-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396642-dzonson-zapisav-rolik-za-pidsumkami-vizitu-v-kiiv.html


 

Україна ніколи не ховалася від переговорів 

із РФ та готова до будь-якого формату – 

Кулеба 

Україна ніколи не ховалася від переговорів 

щодо вирішення збройного конфлікту і готова 

зустрічатися з Росією у будь-яких форматах.

  

 

Нідерланди готові надати кібердопомогу 

Україні ЗАЯВА 

Нідерланди готові надати технічну 
кібердопомогу Україні та зацікавлені у 

співпраці у сфері кібербезпеки.

 

 

Україна отримала запит від США на 

призначення послом Бріджит Брінк 

Україна отримала запит від США на 

призначення Бріджит Брінк послом у нашій 

країні, процедуру узгодження її кандидатури 

вже запущено.

 

НАБУ опублікувало записи розмов депутата 

Кузьміних про «відкати» ВІДЕО 

Національне антикорупційне бюро 
опублікувало фрагменти оперативних 

матеріалів у справі народного депутата, 

викритого на одержанні 558 тис. грн 

неправомірної вигоди 28 січня 2022 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396688-ukraina-nikoli-ne-hovalasa-vid-peregovoriv-iz-rf-ta-gotova-do-budakogo-formatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396688-ukraina-nikoli-ne-hovalasa-vid-peregovoriv-iz-rf-ta-gotova-do-budakogo-formatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396688-ukraina-nikoli-ne-hovalasa-vid-peregovoriv-iz-rf-ta-gotova-do-budakogo-formatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396688-ukraina-nikoli-ne-hovalasa-vid-peregovoriv-iz-rf-ta-gotova-do-budakogo-formatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396465-niderlandi-gotovi-nadati-kiberdopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396465-niderlandi-gotovi-nadati-kiberdopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396579-ukraina-otrimala-zapit-vid-ssa-na-priznacenna-poslom-bridzit-brink.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396579-ukraina-otrimala-zapit-vid-ssa-na-priznacenna-poslom-bridzit-brink.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396664-nabu-opublikuvalo-zapisi-rozmov-deputata-kuzminih-pro-vidkati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396664-nabu-opublikuvalo-zapisi-rozmov-deputata-kuzminih-pro-vidkati.html


 

«Давай я тихенько в ліс піду»: соцмережі 

вибухнули мемами на слова Трухіна після 

ДТП ОГЛЯД 

Народний депутат Олександр Трухін став 

героєм мемів та фотожаб через свою спробу 

домовитися з поліцейськими після ДТП

 

Україна 5 лютого очікує першу партію 

COVID-ліків «Молнупіравір» 

Міністерство охорони здоров'я очікує поставку 

перших 60 тисяч курсів препарату 

«Молнупіравір» для лікування COVID-19 в 

суботу, 5 лютого.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

На Банковій анонсували зустріч 

Зеленського та Ердогана 

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп 

Ердоган у четвер, 3 лютого перебуватиме в 

Україні з офіційним візитом. 

 

 

Ключ до повернення окупованих територій 

лежить не в Донецьку, а в Сімферополі - 

дипломат 

Активність російських військ поблизу 

українського кордону пов’язана з 

актуалізацією в міжнародному порядку 
денному питання окупації українського Криму 

Росією. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396312-davaj-a-tihenko-v-lis-pidu-socmerezi-vibuhnuli-memami-na-slova-truhina-pisla-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396312-davaj-a-tihenko-v-lis-pidu-socmerezi-vibuhnuli-memami-na-slova-truhina-pisla-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396312-davaj-a-tihenko-v-lis-pidu-socmerezi-vibuhnuli-memami-na-slova-truhina-pisla-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396312-davaj-a-tihenko-v-lis-pidu-socmerezi-vibuhnuli-memami-na-slova-truhina-pisla-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396662-ukraina-5-lutogo-ocikue-persu-partiu-covidlikiv-molnupiravir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396662-ukraina-5-lutogo-ocikue-persu-partiu-covidlikiv-molnupiravir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396542-na-bankovij-anonsuvali-zustric-zelenskogo-ta-erdogana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396542-na-bankovij-anonsuvali-zustric-zelenskogo-ta-erdogana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3396666-kluc-do-povernenna-okupovanih-teritorij-lezit-ne-v-donecku-a-v-simferopoli-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3396666-kluc-do-povernenna-okupovanih-teritorij-lezit-ne-v-donecku-a-v-simferopoli-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3396666-kluc-do-povernenna-okupovanih-teritorij-lezit-ne-v-donecku-a-v-simferopoli-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3396666-kluc-do-povernenna-okupovanih-teritorij-lezit-ne-v-donecku-a-v-simferopoli-diplomat.html


 

Радники «Норманді» мають зустрітися 

наступного тижня, про дату говорити зарано 

- Кулеба 

Політичні радники лідерів країн 

Нормандського формату мають зустрітися 

наступного тижня, але про конкретну дату 

говорити зарано.

 

 

Стримати Росію: Кулеба назвав три речі, 

які може зробити ЄС 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба назвав три речі, які може зробити 
Європейський Союз, щоб запобігти 

вторгненню Росії.

 

Дуда скликає термінову нараду - 

говоритимуть і про Україну 

Президент Польщі Анджей Дуда скликає у 

середу, 2 лютого, термінову нараду з 

прем’єром та профільними міністрами на тему 
допомоги Україні та союзницької співпраці в 

рамках НАТО. 

 

Глава МЗС Британії підтвердила Кулебі, що 

приїде в Україну 

Міністр закордонних справ Великої Британії 

Ліз Трасс провела телефонну розмову з 

керівником МЗС України Дмитром Кулебою. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396546-radniki-normandi-maut-zustritisa-nastupnogo-tizna-pro-datu-govoriti-zarano-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396546-radniki-normandi-maut-zustritisa-nastupnogo-tizna-pro-datu-govoriti-zarano-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396546-radniki-normandi-maut-zustritisa-nastupnogo-tizna-pro-datu-govoriti-zarano-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396546-radniki-normandi-maut-zustritisa-nastupnogo-tizna-pro-datu-govoriti-zarano-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396654-strimati-rosiu-kuleba-nazvav-tri-reci-aki-moze-zrobiti-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396654-strimati-rosiu-kuleba-nazvav-tri-reci-aki-moze-zrobiti-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396651-duda-sklikae-terminovu-naradu-govoritimut-i-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396651-duda-sklikae-terminovu-naradu-govoritimut-i-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396636-glava-mzs-britanii-pidtverdila-kulebi-so-priide-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396636-glava-mzs-britanii-pidtverdila-kulebi-so-priide-v-ukrainu.html


 

На допомогу Україні планується залучити 

Сили швидкого кіберреагування - 

Міноборони Литви 

Заступник міністра оборони Литви Маргіріс 

Абукявічюс заявив, що для підтримки України 

можуть бути залучені очолювані Литвою Сили 

швидкого кібернетичного реагування. 

КОРОНАВІРУС 

 

У «червону» зону карантину можуть 

перевести ще дев’ять областей 

Комісія ТЕБ та НС розгляне питання 

переведення на «червоний» рівень епідемічної 

небезпеки ще 9 областей. 

 

 

Україна отримала від Польщі ще 38 тонн 

допомоги для боротьби з коронавірусом 

В Україну прибув черговий вантаж 

гуманітарної допомоги від уряду Республіки 

Польща для боротьби із COVID-19. 

 

Омікрон найважче переносять діти до року 

— педіатр 

Захворювання COVID-19, викликане штамом 
Омікрон, найважче переносять діти до року - у 

них швидко розвивається важка пневмонія. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3396686-na-dopomogu-ukraini-planuetsa-zaluciti-sili-svidkogo-kiberreaguvanna-minoboroni-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3396686-na-dopomogu-ukraini-planuetsa-zaluciti-sili-svidkogo-kiberreaguvanna-minoboroni-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3396686-na-dopomogu-ukraini-planuetsa-zaluciti-sili-svidkogo-kiberreaguvanna-minoboroni-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3396686-na-dopomogu-ukraini-planuetsa-zaluciti-sili-svidkogo-kiberreaguvanna-minoboroni-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3396671-u-cervonu-zonu-karantinu-mozut-perevesti-se-devat-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3396671-u-cervonu-zonu-karantinu-mozut-perevesti-se-devat-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396720-ukraina-otrimala-vid-polsi-se-38-tonn-dopomogi-dla-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396720-ukraina-otrimala-vid-polsi-se-38-tonn-dopomogi-dla-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396331-omikron-najvazce-perenosat-diti-do-roku-pediatr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396331-omikron-najvazce-perenosat-diti-do-roku-pediatr.html


 

З початку року кількість госпіталізованих 

дітей із COVID-19 зросла втричі — МОЗ 

В Україні у медичних закладах перебуває 
майже 2,5 тисячі дітей з підтвердженим 

коронавірусом та з підозрою на нього, з 

початку року кількість госпіталізацій зросла 

втричі. 

 

Дію «єПідтримки» розширюють на підлітків 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

розширення дії державної програми 

"єПідтримка" на підлітків.

 

 

Україна 5 лютого очікує першу партію 

COVID-ліків «Молнупіравір» 

Міністерство охорони здоров'я очікує поставку 

перших 60 тисяч курсів препарату 
«Молнупіравір» для лікування COVID-19 в 

суботу, 5 лютого.

 

 

В Україні ухвалили план COVID-вакцинації 

на 2022 рік 

Кабінет Міністрів ухвалив Національний план 
вакцинопрофілактики гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 на 2022 рік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396241-z-pocatku-roku-kilkist-gospitalizovanih-ditej-iz-covid19-zrosla-vtrici-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396241-z-pocatku-roku-kilkist-gospitalizovanih-ditej-iz-covid19-zrosla-vtrici-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396396-diu-epidtrimki-rozsiruut-na-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396396-diu-epidtrimki-rozsiruut-na-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396662-ukraina-5-lutogo-ocikue-persu-partiu-covidlikiv-molnupiravir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396662-ukraina-5-lutogo-ocikue-persu-partiu-covidlikiv-molnupiravir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396584-v-ukraini-uhvalili-plan-covidvakcinacii-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396584-v-ukraini-uhvalili-plan-covidvakcinacii-na-2022-rik.html


 

Кількість COVID-хворих в Україні 

щотижня зростає приблизно на 50% - 

Ляшко 

За тиждень в Україні на коронавірус захворіли 

194 тис. осіб, до лікарень госпіталізовані понад 

20 тис. пацієнтів.

 

 

Як отримати COVID-сертифікат про 

бустерну дозу - роз'яснення МОЗ 

Для оновлення цифрового сертифіката після 
бустерної вакцинації необхідно в застосунку 

"Дія" надіслати запит на отримання нового 

документа про щеплення.

 

УКРАЇНА 

 

Уряд погодив призначення новим головою 

Київської ОДА Олексія Кулеби 

Кабінет Міністрів погодив призначення новим 

головою Київської облдержадміністрації 

Олексія Кулеби. 

 

Кабмін призначив заступника міністра з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій 

Кабінет Міністрів призначив заступником 

міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Павла Козирєва. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396561-kilkist-covidhvorih-v-ukraini-sotizna-zrostae-priblizno-na-50-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396561-kilkist-covidhvorih-v-ukraini-sotizna-zrostae-priblizno-na-50-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396561-kilkist-covidhvorih-v-ukraini-sotizna-zrostae-priblizno-na-50-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396561-kilkist-covidhvorih-v-ukraini-sotizna-zrostae-priblizno-na-50-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396517-ak-otrimati-covidsertifikat-pro-busternu-dozu-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396517-ak-otrimati-covidsertifikat-pro-busternu-dozu-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396408-urad-pogodiv-priznacenna-novim-golovou-kiivskoi-oda-oleksia-kulebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396408-urad-pogodiv-priznacenna-novim-golovou-kiivskoi-oda-oleksia-kulebi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396467-kabmin-priznaciv-zastupnika-ministra-z-pitan-reintegracii-timcasovo-okupovanih-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396467-kabmin-priznaciv-zastupnika-ministra-z-pitan-reintegracii-timcasovo-okupovanih-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396467-kabmin-priznaciv-zastupnika-ministra-z-pitan-reintegracii-timcasovo-okupovanih-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396467-kabmin-priznaciv-zastupnika-ministra-z-pitan-reintegracii-timcasovo-okupovanih-teritorij.html


 

У Києві підписали меморандум про запуск 

фонду підтримки громад, що постраждали 

від агресії РФ 

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України Ірина Верещук та представники 

держав-партерів: Великої

 

 

Кличко-молодший записався до тероборони 

Києва 

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі 
за версіями WBO, IBF, IBO, WBA українець 

Володимир Кличко подав заяву і документи на 

приєднання до бригади територіальної оборони 

міста Києва. 

 

 

54% українців вважають, що окуповані 

території мають повернутися на довоєнних 

умовах ОПИТУВАННЯ  

Політичне майбутнє нині окупованих 
територій сходу України 54% респондентів 

бачить як повернення під контроль нашої 

держави на тих самих умовах, що й до початку 

конфлікту.  

 

48% українців вважають, що військова 

допомога та навчання з НАТО і ЄС 

стримають Росію ОПИТУВАННЯ 

На думку 48% респондентів надання Україні 

озброєнь та проведення спільних військових 
навчань зі США та країнами-членами ЄС і 

НАТО скоріше стримуватимуть агресію Росії, 

а 33% - що провокуватимуть.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396351-u-kievi-pidpisali-memorandum-pro-zapusk-fondu-pidtrimki-gromad-so-postrazdali-vid-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396351-u-kievi-pidpisali-memorandum-pro-zapusk-fondu-pidtrimki-gromad-so-postrazdali-vid-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396351-u-kievi-pidpisali-memorandum-pro-zapusk-fondu-pidtrimki-gromad-so-postrazdali-vid-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396351-u-kievi-pidpisali-memorandum-pro-zapusk-fondu-pidtrimki-gromad-so-postrazdali-vid-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3396443-klickomolodsij-zapisavsa-do-teroboroni-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3396443-klickomolodsij-zapisavsa-do-teroboroni-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396718-54-ukrainciv-vvazaut-so-okupovani-teritorii-maut-povernutisa-na-dovoennih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396718-54-ukrainciv-vvazaut-so-okupovani-teritorii-maut-povernutisa-na-dovoennih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396718-54-ukrainciv-vvazaut-so-okupovani-teritorii-maut-povernutisa-na-dovoennih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396718-54-ukrainciv-vvazaut-so-okupovani-teritorii-maut-povernutisa-na-dovoennih-umovah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396357-48-ukrainciv-vvazaut-so-vijskova-dopomoga-ta-navcanna-z-nato-i-es-strimaut-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396357-48-ukrainciv-vvazaut-so-vijskova-dopomoga-ta-navcanna-z-nato-i-es-strimaut-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396357-48-ukrainciv-vvazaut-so-vijskova-dopomoga-ta-navcanna-z-nato-i-es-strimaut-rosiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396357-48-ukrainciv-vvazaut-so-vijskova-dopomoga-ta-navcanna-z-nato-i-es-strimaut-rosiu.html


 

Влада Харкова рекомендує скасувати 

«Марш єдності» - активісти відмовляються 

Харківська міська комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

рекомендує активістам відмовитися від 

проведення у суботу, 5 лютого, Маршу єдності 

за анонсованої участі 5 тисяч людей. 

 

Окупанти від початку доби двічі порушили 

«тишу» у зоні ООС 

З початку доби збройні формування Російської 

Федерації двічі порушили режим припинення 
вогню в зоні проведення операції Об'єднаних 

сил.

 

ЕКОНОМІКА 

 

СБУ та Американська торговельна палата в 

Україні підписали меморандум про 

співпрацю 

Служба безпеки та Американська торговельна 
палата в Україні підписали меморандум про 

співпрацю та партнерство. 

 

 

Уряд схвалив проєкт угоди про ЗВТ із 

Туреччиною 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт 

розпорядження, яким уповноважив першого 

віцепрем’єр-міністра – міністра економіки 
Юлію Свириденко на підписання угоди про 

зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Туреччиною.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3396596-vlada-harkova-rekomendue-skasuvati-mars-ednosti-aktivisti-vidmovlautsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3396596-vlada-harkova-rekomendue-skasuvati-mars-ednosti-aktivisti-vidmovlautsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396617-okupanti-vid-pocatku-dobi-dvici-porusili-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396617-okupanti-vid-pocatku-dobi-dvici-porusili-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396684-sbu-ta-amerikanska-torgovelna-palata-v-ukraini-pidpisali-memorandum-pro-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396684-sbu-ta-amerikanska-torgovelna-palata-v-ukraini-pidpisali-memorandum-pro-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396684-sbu-ta-amerikanska-torgovelna-palata-v-ukraini-pidpisali-memorandum-pro-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396684-sbu-ta-amerikanska-torgovelna-palata-v-ukraini-pidpisali-memorandum-pro-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396440-urad-shvaliv-proekt-ugodi-pro-zvt-iz-tureccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396440-urad-shvaliv-proekt-ugodi-pro-zvt-iz-tureccinou.html


 

Україна обговорює можливість гарантій 

уряду США для залучення коштів 

Україна та США обговорюють можливість 
надання гарантій урядом США для залучення 

коштів Україною.  

 

 

Середня ціна електроенергії на ринку «на 

добу наперед» торік зросла на 49,3% 

Середньозважена ціна електричної енергії на 

ринку «на добу наперед» (РДН) у 2021 році 
порівняно із 2020 роком зросла на 49,26% - до 

2 038,6 грн/МВт-год. (без ПДВ).  

 

В Україні планують побудувати 48 лікарень 

і реабілітаційних центрів для військових 

Україна та Нідерланди мають намір розпочати 

програму будівництва 48 нових сучасних 

лікарень і реабілітаційних центрів.

 

Стартова ціна сільгоспземель на аукціонах 

зросла на 430% - Мінагрополітики 

Станом на 2 лютого у системі Prozorro.Продажі 
стартова ціна на аукціонах з продажу чи 

оренди земель сільськогосподарського 

призначення зросла на 430%.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396609-ukraina-obgovorue-mozlivist-garantij-uradu-ssa-dla-zalucenna-kostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396609-ukraina-obgovorue-mozlivist-garantij-uradu-ssa-dla-zalucenna-kostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396527-seredna-cina-elektroenergii-na-rinku-na-dobu-napered-torik-zrosla-na-493.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396527-seredna-cina-elektroenergii-na-rinku-na-dobu-napered-torik-zrosla-na-493.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396366-v-ukraini-planuut-pobuduvati-48-likaren-i-reabilitacijnih-centriv-dla-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396366-v-ukraini-planuut-pobuduvati-48-likaren-i-reabilitacijnih-centriv-dla-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396660-startova-cina-silgospzemel-na-aukcionah-zrosla-na-430-minagropolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3396660-startova-cina-silgospzemel-na-aukcionah-zrosla-na-430-minagropolitiki.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Очільниця партії «Голос» заявила, що її 

викликають на допит у ДБР 

Державне бюро розслідувань викликає голову 
партії «Голос» Кіру Рудик на допит, який має 

відбутися 3 лютого.  

 

У Києві затримали псевдородича 

Монастирського, який «торгував» посадами 

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, 

який видав себе за родича міністра внутрішніх 
справ Дениса Монастирського та «продавав» 

посаду в МВС за 60 тисяч доларів.

 

 

Розчарувався в «русском міре»: на лінії 

зіткнення затримали бойовика, який утік із 

«ЛНР» 

Служба безпеки України затримала поблизу 
лінії розмежування бойовика «ЛНР», який утік 

від терористів на підконтрольну Україні 

територію.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Візит Джонсона і Моравецького в Київ: 

поки без альянсу «трьох», але й не з голими 

руками 

Поляки обіцяють зброю, а британці – мільярди 

фунтів на зменшення залежності України від 

російських енергоресурсів. І це ще не все

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396315-ocilnica-partii-golos-zaavila-so-ii-viklikaut-na-dopit-u-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396315-ocilnica-partii-golos-zaavila-so-ii-viklikaut-na-dopit-u-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396335-u-kievi-zatrimali-psevdorodica-monastirskogo-akij-torguvav-posadami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396335-u-kievi-zatrimali-psevdorodica-monastirskogo-akij-torguvav-posadami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396678-rozcaruvavsa-v-russkom-mire-na-linii-zitknenna-zatrimali-bojovika-akij-utik-iz-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396678-rozcaruvavsa-v-russkom-mire-na-linii-zitknenna-zatrimali-bojovika-akij-utik-iz-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396678-rozcaruvavsa-v-russkom-mire-na-linii-zitknenna-zatrimali-bojovika-akij-utik-iz-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396678-rozcaruvavsa-v-russkom-mire-na-linii-zitknenna-zatrimali-bojovika-akij-utik-iz-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396577-vizit-dzonsona-i-moraveckogo-v-kiiv-poki-bez-alansu-troh-ale-j-ne-z-pustimi-rukami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396577-vizit-dzonsona-i-moraveckogo-v-kiiv-poki-bez-alansu-troh-ale-j-ne-z-pustimi-rukami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396577-vizit-dzonsona-i-moraveckogo-v-kiiv-poki-bez-alansu-troh-ale-j-ne-z-pustimi-rukami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396577-vizit-dzonsona-i-moraveckogo-v-kiiv-poki-bez-alansu-troh-ale-j-ne-z-pustimi-rukami.html


 

«Війна матрьошок»: для чого Росії газова 

криза? 

Москва думає, що затягує газовий зашморг на 
шиї Європи та України. Насправді вона затягує 

його на собі. Із самогубним захопленням 

 

«Пиріжковий батальйон», який створив 

панотець Михайло 

Священник Михайло Шевчук із Черкащини 

згуртував довкола себе волонтерів

 

 

400 кілометрів сам на сам із зимовими 

Карпатами 

Волонтерка, боєць добровольчого підрозділу 

Аліна Косовська проходить соло-трек 
найдовшим Закарпатським туристичним 

шляхом

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Грипозний сезон: перехворіли вже понад 

10% українців - у 12 областях дуже високі 

цифри 

В Україні за минулий тиждень зареєстрували 

майже пів мільйона хворих на грип та гострі 

респіраторні вірусні інфекції, включно з 

COVID-19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395779-vijna-matrosok-dla-cogo-rosii-gazova-kriza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395779-vijna-matrosok-dla-cogo-rosii-gazova-kriza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395651-pirizkovij-bataljon-akij-stvoriv-panotec-mihajlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395651-pirizkovij-bataljon-akij-stvoriv-panotec-mihajlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395514-400-kilometriv-sam-na-sam-iz-zimovimi-karpatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395514-400-kilometriv-sam-na-sam-iz-zimovimi-karpatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396388-gripoznij-sezon-perehvorili-vze-ponad-10-ukrainciv-u-12-oblastah-duze-visoki-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396388-gripoznij-sezon-perehvorili-vze-ponad-10-ukrainciv-u-12-oblastah-duze-visoki-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396388-gripoznij-sezon-perehvorili-vze-ponad-10-ukrainciv-u-12-oblastah-duze-visoki-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396388-gripoznij-sezon-perehvorili-vze-ponad-10-ukrainciv-u-12-oblastah-duze-visoki-cifri.html


 

Чим замінити «заборонені» пластикові 

пакети ІНФОГРАФІКА  

З березня ц.р. у торгівлі будуть заборонені 
деякі види пластикової упаковки, а з 2023 року 

- взагалі всі, втім, бізнес вже має деякі 

альтернативи 

 

 

Чотири з шести українських екіпажів на 

ЗАЗ дісталися фінішу на ралі Monte Carlo 

Чотири з шести українських екіпажів на 

автомобілях ЗАЗ фінішували на Rallye Monte-
Carlo Classique, два - зійшли з дистанції на 

гірській трасі. 

 

 

Бабак Тимко навіщував весну в Україні вже 

за шість тижнів ФОТО 

Бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого 

щороку будять для прогнозування весни на 

біостанції Харківського університету в селищі 
Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: 

її прихід очікується вже за шість тижнів.

 

 

Apple подала до суду на українського 

режисера через сатиричний фільм ВІДЕО 

Компанія Apple подала позов до суду через 
сатиричну стрічку Apple-Man («Яблучний 

чоловік») незалежного українського режисера 

Василя Москаленка. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396649-cim-zaminiti-zaboroneni-plastikovi-paketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396649-cim-zaminiti-zaboroneni-plastikovi-paketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3396626-cotiri-z-sesti-ukrainskih-ekipaziv-na-zaz-distalisa-finisu-na-rali-monte-carlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3396626-cotiri-z-sesti-ukrainskih-ekipaziv-na-zaz-distalisa-finisu-na-rali-monte-carlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3396370-babak-timko-navisuvav-vesnu-v-ukraini-vze-za-sist-tizniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3396370-babak-timko-navisuvav-vesnu-v-ukraini-vze-za-sist-tizniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3396309-apple-podala-do-sudu-na-ukrainskogo-rezisera-cerez-satiricnij-film.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3396309-apple-podala-do-sudu-na-ukrainskogo-rezisera-cerez-satiricnij-film.html


 

МОН оголосив конкурс на посаду 

президента Могилянки 

Міністерство освіти та науки оголосило 
конкурс на зайняття посади президента Києво-

Могилянської академії.

 

 

Кінокомедія «Найкращі вихідні» виходить у 

прокат 

У столичному кінотеатрі "Київська Русь" 
увечері 1 лютого відбулася прем’єра комедії 

режисера Влада Климчука "Найкращі вихідні", 

яка вже 2 лютого виходить в український 

прокат. 

 

Українські полярники показали, як 

пінгвіни вистрибують з води на берег 

Українські полярники зі станції "Академік 

Вернадський" опублікували відео, як пінгвіни 

стрімко вискакують з води на берег.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396630-mon-ogolosiv-konkurs-na-posadu-prezidenta-mogilanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396630-mon-ogolosiv-konkurs-na-posadu-prezidenta-mogilanki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3396385-kinokomedia-najkrasi-vihidni-vihodit-u-prokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3396385-kinokomedia-najkrasi-vihidni-vihodit-u-prokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396270-ukrainski-polarniki-pokazali-ak-pingvini-vistribuut-z-vodi-na-bereg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396270-ukrainski-polarniki-pokazali-ak-pingvini-vistribuut-z-vodi-na-bereg.html

