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ТОП 

 

У Сенаті США готують законопроєкт про 

превентивні санкції проти Росії 

Комітет з міжнародних відносин Сенату США 
невдовзі досягне згоди щодо законопроєкту, 
який передбачатиме превентивні санкції проти 

Росії.  

 

 

Міністр оборони Польщі: Збільшення 

контингенту США - відповідь на дії Росії 

Збільшення американського військового 

контингенту в Польщі має стати чітким 
сигналом для Росії в контексті ймовірної 
агресії проти України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396776-u-senati-ssa-gotuut-zakonoproekt-pro-preventivni-sankcii-proti-rosii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396775-ministr-oboroni-polsi-zbilsenna-kontingentu-ssa-e-vidpoviddu-na-dii-rosii.html


 

Держдеп визнав автентичною опубліковану 

відповідь США й НАТО на вимоги Росії 

Вашингтон підтвердив, що оприлюднені 
виданням El Pais документи з відповідями 
США й НАТО російській стороні стосовно 
безпеки в Європі, які не призначалися для 

публікації, відповідають дійсності. 

 

 

Зеленський сьогодні проведе зустріч з 

Ердоганом 

Сьогодні Президент України Володимир 
Зеленський проведе зустріч із Президентом 
Турецької Республіки Реджепом Таїпом 

Ердоганом. 

 

SpaceX запустила на орбіту американський 

супутник-шпигун 

Двоступенева ракета Falcon 9 із супутником-

шпигуном NROL-87 Національного 
розвідувального управління стартувала з бази 
космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

 

 

У Харківському СІЗО повісився 18-річний 

в’язень 

У Харкові з'ясовують обставини самогубства 
18-річного в’язня слідчого ізолятора.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396763-derzdep-viznav-avtenticnou-opublikovanu-vidpovid-ssa-j-nato-na-vimogi-rosii.html
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СВІТ 

 

США завдали авіаудару по джихадистах у 

Сирії, є жертви 

Міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими 

Штатами завдала авіаудар по джихадистських 
угрупованнях у місті Атмех на півночі Сирії, 
очевидці заявляють, що є загиблі. 

 

Проти оточення Трампа подали до суду за 

спроби залякування 

Свідок у процесі щодо імпічменту Дональда 
Трампа підполковник у відставці Олександр 
Віндман подав позов проти близького 
оточення експрезидента США з 
обвинуваченнями у змові та спробах 
залякування. 

 

Австрія оскаржить у суді ЄС «зелений» 

статус атомної та газової енергетики 

Австрія буде оскаржувати в Суді 
справедливості ЄС рішення Єврокомісії про 
визнання атомної та газової енергетики 
екологічно сумісними видами діяльності.  

 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

перевищила 385 мільйонів 

У світі станом на ранок 3 лютого кількість 
хворих на COVID-19 становить 385 374 811.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396829-ssa-zavdali-aviaudaru-po-dzihadistah-u-sirii-e-zertvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396829-ssa-zavdali-aviaudaru-po-dzihadistah-u-sirii-e-zertvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396755-proti-otocenna-trampa-podali-do-sudu-za-sprobi-zalakuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3396755-proti-otocenna-trampa-podali-do-sudu-za-sprobi-zalakuvanna.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Джонсон попередив Путіна: Вторгнення в 

Україну стане «трагічним прорахунком» 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 
Джонсон під час телефонної розмови з 
Володимиром Путіним висловив глибоке 
занепокоєння ворожими діями Росії на кордоні 
з Україною. 

 

У партнерстві України й Нідерландів 

з'явилися нові сторінки успіху - Зеленський 

Візит до України прем’єр-міністра Нідерландів 
Марка Рютте засвідчив появу нових сторінок 
успіху в партнерстві двох країн.  

 

Посол України в Австрії: Росія брехала, 

бреше і буде брехати 

Інтерес Росії полягає у припиненні існування 
України як суверенної держави, і для 
досягнення цієї мети та виправдання своєї 

агресивної політики Кремль вигадує різні 
приводи.

 

 

Реальної загрози для України з боку 

Білорусі немає - експерт 

Спільні військові навчання Росії та Білорусі 
під назвою "Союзна рішучість-2022" 

переважно спрямовані проти НАТО.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396757-dzonson-poperediv-putina-vtorgnenna-v-ukrainu-stane-tragicnim-prorahunkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396757-dzonson-poperediv-putina-vtorgnenna-v-ukrainu-stane-tragicnim-prorahunkom.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396807-rosia-brehala-brese-i-bude-brehati-posol-ukraini-v-avstrii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396801-realnoi-zagrozi-dla-ukraini-z-boku-bilorusi-nemae-ekspert.html


 

Навіть кібератака спецслужб РФ проти 

України має потягти за собою санкції - 

Яценюк 

Навіть кібератака російських спецслужб та 
ГРУ проти України має потягти за собою 
санкції проти Російської Федерації. 

 

Експерти виявили монтаж аудіозапису у 

справі кримського татарина Джеппарова - 

адвокат 

Незалежні експерти виявили монтаж в 
аудіозаписі, який є ключовим доказом 

обвинувачення проти фігуранта ялтинської 
«справи Хізб ут-Тахрір» Арсена Джеппарова.

 

УКРАЇНА 

 

Синод ПЦУ позбавив сану «призначенців» 

Філарета 

Синод Православної церкви України заборонив 
колишньому предстоятелю УПЦ КП Філарету 
здійснювати рукоположення та позбавив сану 
осіб, яких він іменував архієреями. 

 

 

Справа про держзраду і теракт: суд залишив 

під арештом ексгенерала СБУ 

Київський апеляційний суд залишив під 
вартою до 19 березня обвинуваченого у 
державній зраді та замаху на скоєння теракту 
колишнього генерал-майора Служби безпеки 

України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3396747-navit-kiberataka-specsluzb-rf-proti-ukraini-mae-potagti-za-sobou-sankcii-acenuk.html
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Убивство на полюванні: на Чернігівщині 

судитимуть депутата, який застрелив 

поліцейського ВІДЕО 

ДБР завершило розслідування стосовно 
депутата Городнянської міськради 
Чернігівської області, який обіймає посаду 

начальника Чернігівського 

 

СБУ заблокувала у січні понад 120 

кібератак на органи влади ІНФОГРАФІКА 

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення 
кібербезпеки СБУ у січні припинили та 
нейтралізували 121 кібератаку на інформаційні 

системи органів державної влади. 

 

Лікарка щомісяця заробляла до пів 

мільйона на фейкових COVID-сертифікатах 

- СБУ 

У Закарпатській області СБУ викрила лікарку, 
яка у соціальних мережах агітувала за 
вакцинацію та при цьому займалася підробкою 
COVID-сертифікатів. 

 

Нацбанк послабив курс гривні до 28,39 за 

долар 

Національний банк України на четвер, 3 
лютого 2022 року, послабив офіційний курс 
гривні на 7 копійок - до 28,3876 грн за долар.  
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В Україні – 39 620 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 39 620 нових 
випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Доба в ООС: окупанти чотири рази зривали 

«тишу» 

Упродовж минулої доби, 3 лютого, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 
чотири порушення режиму припинення вогню, 
одне з яких із застосуванням забороненого 
Мінськими домовленостями озброєння.  

 

 

Місія ОБСЄ нарахувала за добу майже 200 

порушень «тиші» ЗВІТ 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 1 
лютого, 193 порушення режиму припинення 
вогню: 75 - у Донецькій області та 118 - на 
Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 лютого: народний календар і астровісник 

Зірки радять присвятити час активному 
відпочинку
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У найбільшому віденському центрі 

вакцинації підробляли COVID-сертифікати 

У найбільшому віденському центрі вакцинації 
від COVID-19, розташованому у конференц-
центрі Austria Center Vienna, існувала 
шахрайська схема з видачі підроблених 

сертифікатів вакцинації за плату у 550-650 
євро.

 

 

Фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки» 

оголосив переможців спецномінації 

Оголошені переможці спеціальної номінації 
про національно-визвольну боротьбу українців 
фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки». 

 

На Прикарпатті віддадуть до притулку лева, 

якого утримує приватний власник 

На Прикарпатті у селі Старуня чоловік, який 

тримає в себе лева, погодився добровільно 
передати тварину до спеціалізованого 
притулку.

 

 

3 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні друга річниця інтронізації 

Предстоятеля Православної Церкви України 
Блаженнійшого Митрополита Епіфанія
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