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ТОП  

 

США викрили спробу Росії сфабрикувати 

привід для вторгнення в Україну – NYT 

Сполучені Штати отримали розвіддані про 

російський план сфабрикувати привід для 

вторгнення в Україну за допомогою 

фальшивого відеофільму.  

 

Туреччина готова прийняти у себе саміт 

лідерів України та РФ – Ердоган 

Туреччина незмінно підтримує суверенітет та 
територіальну цілісність України, готова 

докладати зусиль до зниження напруги в 

регіоні, зокрема прийняти у себе саміт на рівні 

лідерів або перемовини на технічному рівні. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397480-ssa-vikrili-sprobu-rosii-sfabrikuvati-privid-dla-vtorgnenna-v-ukrainu-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397480-ssa-vikrili-sprobu-rosii-sfabrikuvati-privid-dla-vtorgnenna-v-ukrainu-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397400-tureccina-gotova-prijnati-u-sebe-samit-lideriv-ukraini-ta-rf-erdogan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397400-tureccina-gotova-prijnati-u-sebe-samit-lideriv-ukraini-ta-rf-erdogan.html


 

У Брюсселі започаткували новий діалог з 

безпеки Україна-ЄС-НАТО 

У Брюсселі відбулася перша зустріч у новому 
форматі, яка об’єднала представників ЄС, 

НАТО та України для результативного пошуку 

виходу з 

 

 

ЗВТ з Туреччиною встановлює нульове 

мито для 95% українських товарів - 

Шмигаль 

Угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною 

встановлює нульове мито для 95% товарів, 

вироблених в Україні.

 

 

На Банковій прокоментували заяву Білого 

дому про слово «imminent» та загрозу від РФ 

Заява Білого Дому про відмову від 

використання поняття «imminent» у контексті 
можливої ескалації ситуації з боку Росії є 

важливим дипломатичним

 

 

В Україну прибув сьомий літак з 

військовою допомогою США 

Сьомий літак з військово-технічною 
допомогою від Сполучених Штатів Америки 

доставив в Україну боєприпаси для 

гранатометів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397410-u-brusseli-zapocatkuvali-novij-dialog-z-bezpeki-ukrainaesnato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397410-u-brusseli-zapocatkuvali-novij-dialog-z-bezpeki-ukrainaesnato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3397420-zvt-z-tureccinou-vstanovlue-nulove-mito-dla-95-ukrainskih-tovariv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3397420-zvt-z-tureccinou-vstanovlue-nulove-mito-dla-95-ukrainskih-tovariv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3397420-zvt-z-tureccinou-vstanovlue-nulove-mito-dla-95-ukrainskih-tovariv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3397420-zvt-z-tureccinou-vstanovlue-nulove-mito-dla-95-ukrainskih-tovariv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397074-na-bankovij-prokomentuvali-zaavu-bilogo-domu-pro-slovo-imminent-ta-zagrozu-vid-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397074-na-bankovij-prokomentuvali-zaavu-bilogo-domu-pro-slovo-imminent-ta-zagrozu-vid-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3397210-v-ukrainu-pribuv-somij-litak-z-vijskovou-dopomogou-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3397210-v-ukrainu-pribuv-somij-litak-z-vijskovou-dopomogou-ssa.html


 

«Білорусі головне не вийти на самих себе» – 

прикордонники відповіли на заяви про 

«дрон з України» 

Провокацією назвали заяву Білорусі про нібито 

порушення кордону "шпигунським" 

безпілотником з України в Державній 

прикордонній службі. 

 

 

Депутата Кузьміних оголосили в розшук 

Національне антикорупційне бюро оголосило в 

розшук нардепа від "Слуги народу" Сергія 

Кузьміних.

 

 

Наглядова рада Могилянки вимагає від 

Міносвіти підписати контракт з Квітом. 

Студенти Могилянки оголосили страйк і 

збираються йти під Кабмін 

Наглядова рада Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» вимагає від 

Міністерства освіти і науки якнайшвидше 

завершити процедуру підписання контракту з 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Німеччина разом із Фінляндією вирішить, 

чи отримає Україна естонські гаубиці - 

посол 

Німеччина разом з Фінляндією вирішуватиме, 
чи дозволяти Естонії передати Україні дев’ять 

радянських гаубиць Д-30 калібру 122 мм. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397047-bilorusi-golovne-ne-vijti-na-samih-sebe-prikordonniki-vidpovili-na-zaavi-pro-dron-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397047-bilorusi-golovne-ne-vijti-na-samih-sebe-prikordonniki-vidpovili-na-zaavi-pro-dron-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397047-bilorusi-golovne-ne-vijti-na-samih-sebe-prikordonniki-vidpovili-na-zaavi-pro-dron-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397047-bilorusi-golovne-ne-vijti-na-samih-sebe-prikordonniki-vidpovili-na-zaavi-pro-dron-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397165-deputata-kuzminih-ogolosili-v-rozsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397165-deputata-kuzminih-ogolosili-v-rozsuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3397332-nagladova-rada-mogilanki-vimagae-vid-minosviti-pidpisati-kontrakt-z-kvitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3397332-nagladova-rada-mogilanki-vimagae-vid-minosviti-pidpisati-kontrakt-z-kvitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3397332-nagladova-rada-mogilanki-vimagae-vid-minosviti-pidpisati-kontrakt-z-kvitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3397332-nagladova-rada-mogilanki-vimagae-vid-minosviti-pidpisati-kontrakt-z-kvitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397468-nimeccina-razom-iz-finlandieu-virisit-ci-otrimae-ukraina-estonski-gaubici-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397468-nimeccina-razom-iz-finlandieu-virisit-ci-otrimae-ukraina-estonski-gaubici-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397468-nimeccina-razom-iz-finlandieu-virisit-ci-otrimae-ukraina-estonski-gaubici-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397468-nimeccina-razom-iz-finlandieu-virisit-ci-otrimae-ukraina-estonski-gaubici-posol.html


 

Глава МЗС Ізраїлю не думає, що на кордоні 

України «ось-ось почнеться світова війна» 

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід 
вважає, що найближчим часом «насильницької 

конфронтації» між Росією та Україною не 

буде.

 

 

Кулеба закликав країни «Бухарестської 

дев’ятки» не дати РФ повернути сфери 

впливу в Європі 

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що країни 

"Бухарестської дев'ятки" надто добре знають, 

що таке “сфери впливу”, оскільки перебували 

під радянською окупацією у минулому.

 

Макрон вдруге за тиждень поговорить із 

Зеленським і Путіним 

Президент Франції Еммануель Макрон увечері, 

3 лютого, проведе телефонні розмови з 
Президентом України Володимиром 

Зеленським та главою РФ Володимиром 

Путіним.

 

Макрон обговорив із Дудою проведення 

тристоронньої зустрічі щодо України 

Президент Франції Еммануель Макрон у 

четвер, 3 лютого, провів телефонну розмову з 

президентом Польщі Анджеєм Дудою.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397101-glava-mzs-izrailu-ne-dumae-so-na-kordoni-ukraini-osos-pocnetsa-svitova-vijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397101-glava-mzs-izrailu-ne-dumae-so-na-kordoni-ukraini-osos-pocnetsa-svitova-vijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397121-kuleba-zaklikav-kraini-buharestskoi-devatki-ne-dati-rf-povernuti-sferi-vplivu-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397121-kuleba-zaklikav-kraini-buharestskoi-devatki-ne-dati-rf-povernuti-sferi-vplivu-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397121-kuleba-zaklikav-kraini-buharestskoi-devatki-ne-dati-rf-povernuti-sferi-vplivu-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397121-kuleba-zaklikav-kraini-buharestskoi-devatki-ne-dati-rf-povernuti-sferi-vplivu-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397128-makron-vdruge-za-tizden-pogovorit-iz-zelenskim-i-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397128-makron-vdruge-za-tizden-pogovorit-iz-zelenskim-i-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397371-makron-obgovoriv-iz-dudou-provedenna-tristoronnoi-zustrici-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397371-makron-obgovoriv-iz-dudou-provedenna-tristoronnoi-zustrici-sodo-ukraini.html


 

Шольц прилетить до Києва перед зустріччю 

з Путіним 

Канцлер ФРН Олаф Шольц здійснить візит до 
Києва 14 лютого, після чого відвідає Москву 

15 лютого.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Науковці з'ясували, як швидко коронавірус 

поширюється в організмі людини 

Британські науковці визначили швидкість 
поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в 

організмі інфікованої людини.

 

 

У лікарнях перебуває майже 27 тисяч 

хворих з коронавірусом – Ляшко 

У медичних закладах перебуває 26 853 
пацієнтів з коронавірусом, з них 17 890 

отримує кисневу терапію.

 

 

Чернівецькі медики вилікували пацієнтку, в 

якої розвинулась залежність від кисневого 

концентратора 

У Чернівцях медики вилікували пацієнтку, яка 

після перенесеної хвороби COVID-19 набула 

залежності від кисневого концентратора. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397452-solc-priletit-do-kieva-pered-zustriccu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397452-solc-priletit-do-kieva-pered-zustriccu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397431-naukovci-zasuvali-svidkist-posirenna-koronavirusu-v-organizmi-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397431-naukovci-zasuvali-svidkist-posirenna-koronavirusu-v-organizmi-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397049-u-likarnah-perebuvae-majze-27-tisac-hvorih-z-koronavirusom-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397049-u-likarnah-perebuvae-majze-27-tisac-hvorih-z-koronavirusom-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3397131-cernivecki-mediki-vilikuvali-pacientku-v-akoi-rozvinulas-zaleznist-vid-kisnevogo-koncentratora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3397131-cernivecki-mediki-vilikuvali-pacientku-v-akoi-rozvinulas-zaleznist-vid-kisnevogo-koncentratora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3397131-cernivecki-mediki-vilikuvali-pacientku-v-akoi-rozvinulas-zaleznist-vid-kisnevogo-koncentratora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3397131-cernivecki-mediki-vilikuvali-pacientku-v-akoi-rozvinulas-zaleznist-vid-kisnevogo-koncentratora.html


 

Повністю вакциновані майже 15 мільйонів 

українців, понад 398 тисяч отримали 

COVID-бустер 

За минулу добу, 2 лютого, в Україні 73 195 

людей вакциновано проти COVID-19, загалом 

пройшли повний курс щеплення, отримали дві 

дози вакцини – 14 700 198 людей.

 

УКРАЇНА 

 

Підстав пакувати чемодани немає, хоч 

загроза від РФ лишається - Резніков 

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, 
що загроза з боку Росії лишається, але ризику 

невідворотного вторгнення немає. 

 

У Раді зареєстрували проєкт постанови про 

звільнення Монастирського 

Група народних депутатів із фракції 

"Європейська солідарність" та позафракційний 
Дмитро Разумков зареєстрували у Верховній 

Раді проєкт 

 

Якою буде армія без призову: Резніков 

пояснив, що передбачає указ Президента 

Служба в ЗСУ повинна бути цікавою для 

молоді, а контракт військовослужбовця має 

тривати від 10 років, тоді має сенс вкладати й 
інвестувати кошти в підготовку військових, у 

житло, достойне грошове забезпечення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396838-povnistu-vakcinovani-majze-15-miljoniv-ukrainciv-ponad-398-tisac-otrimali-covidbuster.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396838-povnistu-vakcinovani-majze-15-miljoniv-ukrainciv-ponad-398-tisac-otrimali-covidbuster.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396838-povnistu-vakcinovani-majze-15-miljoniv-ukrainciv-ponad-398-tisac-otrimali-covidbuster.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3396838-povnistu-vakcinovani-majze-15-miljoniv-ukrainciv-ponad-398-tisac-otrimali-covidbuster.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396981-pidstav-pakuvati-cemodani-nemae-hoc-zagroza-vid-rf-lisaetsa-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3396981-pidstav-pakuvati-cemodani-nemae-hoc-zagroza-vid-rf-lisaetsa-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397450-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-zvilnenna-monastirskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397450-u-radi-zareestruvali-proekt-postanovi-pro-zvilnenna-monastirskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3397212-akou-bude-armia-bez-prizovu-reznikov-poasniv-so-peredbacae-ukaz-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3397212-akou-bude-armia-bez-prizovu-reznikov-poasniv-so-peredbacae-ukaz-prezidenta.html


 

Конкурсна комісія втретє не змогла 

затвердити керівника САП 

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури втретє не змогла 

затвердити результат конкурсу. 

 

Центр стратегічних комунікацій спростував 

фейк РФ про закритий кордон і українців 

призовного віку 

Заява окупаційної влади про впровадження 
обмежень виїзду за кордон українців 

призовного віку є провокацією та нагнітанням 

ситуації.

 

 

У КМДА вирішили створити департаменти 

районів – «Слуги народу» назвали це 

узурпацією влади 

Партія «Слуга Народу» вважає сьогоднішній 
проєкт рішення засідання Київради про 

створення департаментів районів у столиці 

узурпацією влади. 

 

У Раді пояснили, кого не торкнуться зміни в 

переліку населених пунктів ОРДЛО 

Зміни в переліку населених пунктів, які 

розташовані окремих районах Донецької та 

Луганської областей, не торкнуться пересічних 

мешканців

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397463-konkursna-komisia-vtrete-ne-zmogla-zatverditi-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397463-konkursna-komisia-vtrete-ne-zmogla-zatverditi-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397116-centr-strategicnih-komunikacij-sprostuvav-fejk-rf-pro-zakritij-kordon-i-ukrainciv-prizovnogo-viku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397116-centr-strategicnih-komunikacij-sprostuvav-fejk-rf-pro-zakritij-kordon-i-ukrainciv-prizovnogo-viku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397116-centr-strategicnih-komunikacij-sprostuvav-fejk-rf-pro-zakritij-kordon-i-ukrainciv-prizovnogo-viku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397116-centr-strategicnih-komunikacij-sprostuvav-fejk-rf-pro-zakritij-kordon-i-ukrainciv-prizovnogo-viku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3397425-u-kmda-virisili-stvoriti-departamenti-rajoniv-sluga-narodu-nazvali-ce-uzurpacieu-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3397425-u-kmda-virisili-stvoriti-departamenti-rajoniv-sluga-narodu-nazvali-ce-uzurpacieu-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3397425-u-kmda-virisili-stvoriti-departamenti-rajoniv-sluga-narodu-nazvali-ce-uzurpacieu-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3397425-u-kmda-virisili-stvoriti-departamenti-rajoniv-sluga-narodu-nazvali-ce-uzurpacieu-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3397307-u-radi-poasnili-kogo-ne-torknutsa-zmini-v-pereliku-naselenih-punktiv-ordlo.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Що дає Україні ЗВТ з Туреччиною 

Угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною 

відкриває нові можливості бізнесу та є вінцем 

трьох десятиліть співпраці між країнами. 

 

 

Резніков сказав, скільки коштуватиме 

ракетна програма в Україні 

Україна наразі вивчає досвід різних країн щодо 
протиповітряної та протиракетної оборони. 

Водночас триває системна робота з розвитку 

власних потужностей в цьому напрямку. 

 

 

Канцлер Австрії анонсував зустріч зі 

Шмигалем на великому економічному 

форумі 

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер 

анонсував свою зустріч з Прем’єр-міністром 

України Денисом Шмигалем під час 
проведення великого українсько-австрійського 

бізнес-форуму.

 

 

В Україні розширять виробництво 

Байрактарів 

Президент України Володимир Зеленський 

висловив упевненість, що підсумком 

переговорів із Президентом Турецької 

Республіки Реджепом Таїпом
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Рожкова заявляє, що виграла суд у Ради 

Нацбанку 

Верховний суд визнав перевищення Радою 
Національного банку своїх повноважень при 

оголошенні догани першому заступнику 

голови НБУ Катерині Рожковій. 

 

Вантажообіг морських портів України у 

січні зріс на 49% 

Портовими операторами в усіх морських 

портах України у січні 2022 року оброблено 
14,964 млн тонн вантажів, що на 49% (4,9 млн 

тонн) перевищує показник січня минулого 

року. 

 

 

Через низьку фізичну активність населення 

економіка України недоотримала $73 

мільярди - UIF 

Український інститут майбутнього провів 

дослідження, як масовий спорт впливає на ріст 

економіки нашої держави. 

 

Експерти пояснили, що може посилити 

залежність України від імпорту бензину з 

Білорусі та Росії 

Припинення постачання пального з Литви 

через блокування транзиту Білоруссю у 

перспективі посилить залежність України від 

постачання нафтопродуктів з Білорусі та Росії.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397179-rozkova-zaavlae-so-vigrala-sud-u-radi-nacbanku.html
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Україна вже експортувала майже 17 

мільйонів тонн пшениці 

Згідно з даними Державної митної служби, з 
липня 2021 року по січень 2022-го Україна 

експортувала майже 17 млн т пшениці.

 

 

За рік кількість боргів українців зросла на 

29% 

За минулий рік чисельність боргів у Єдиному 
реєстрі боржників зросла майже на 1,5 млн, 

або на 29%, до 6,5 млн. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримські татари формують міст дружби між 

Україною і Туреччиною – Ердоган 

Кримські татари формують міст історичної 

дружби між Україною і Туреччиною.

 

 

У Росії двом кримським татарам хочуть 

дати 16 і 19 років тюрми ФОТО 

У четвер на засіданні Південного окружного 

військового суду обвинувачення запросило для 

кримських татар Тимура Ялкабова та Ленура 

Сейдаметова 19 і 16 років позбавлення волі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3397395-ukraina-vze-eksportuvala-majze-17-miljoniv-tonn-psenici.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3397206-za-rik-kilkist-borgiv-ukrainciv-zrosla-na-29.html
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

ДТП з Трухіним: в уряді поки не робили 

висновків щодо дій Монастирського - 

Шмигаль 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в 

уряді поки не обговорювали питання щодо дій 

міністра внутрішніх справ Дениса 

Монастирського у справі  

 

 

ВАКС на два місяці продовжив запобіжний 

захід Труханову 

У четвер, 3 лютого, слідчий суддя Вищого 

антикорупційного суду розглянув та 
задовольнив клопотання прокурора САП щодо 

продовження строку дії процесуальних 

обов’язків, покладених на Одеського міського 

голову.

 

 

Розгляд апеляції на арешт майна 

Порошенка перенесли через хворобу судді 

Київський апеляційний суд переніс на 9 

березня розгляд апеляційної скарги на рішення 

суду про арешт майна експрезидента, 
народного депутата Петра Порошенка у справі 

про постачання вугілля з ОРДЛО. 

 

Рудик викликають на допит у справі про 

розтрату на мільйон – ДБР 

Державне бюро розслідувань розслідує факт 
можливої розтрати бюджетних коштів 

керівництвом політичної партії «Голос» на 

понад 1 млн гривень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3397403-dtp-z-truhinim-v-uradi-poki-ne-robili-visnovkiv-sodo-dij-monastirskogo-smigal.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3397427-rozglad-apelacii-na-arest-majna-porosenka-perenesli-cerez-hvorobu-suddi.html
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СБУ викрила мережу інтернет-агентів, які 

закликали до захоплення влади та зміни 

кордонів 

У ході слідчо-оперативних дій викрито ще 

одну міжрегіональну мережу ворожих агентів, 

які через інтернет закликали до захоплення 

влади та зміни меж території нашої країни. 

 

 

У Черкасах спаплюжили мурал Шухевича 

ВІДЕО 

У Черкасах невідома жінка спаплюжила 
портрет Романа Шухевича на Стіні 

Національних Героїв – її дії зняв на телефон 

випадковий свідок.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Коцюбинський 220»: соціальний ресторан з 

борщем аль денте 

У Вінниці от-от відкриється заклад, де 

працюватимуть люди з інвалідністю

 

 

Видатки на спорт у Держбюджеті-2022 є 

рекордними за всю історію незалежності 

України - Ольга Саладуха, голова 

підкомітету Комітету Верховної Ради з 

питань молоді і спорту ІНТЕРВ'Ю 

У Пекіні з 4 до 20 лютого триватимуть зимові 
Олімпійські ігри, а упродовж 4-13 березня – 

зимові Паралімпійські ігри. 
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Україна утричі збільшить набір на 

підготовчі курси для абітурієнтів з ТОТ 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Цього року до підготовчих курсів для вступу в 

українські вищі навчальні заклади планують 
залучити 600 абітурієнтів з тимчасово 

окупованих територій, що утричі більше, у 

порівнянні з 2021 роком.

 

 

Карту поляка вже отримали близько 150 

тисяч українців ЕКСКЛЮЗИВ  

У 2021 році польські консульські установи 

видали громадянам України 9605 карт поляка, 

а загальна кількість виданих документів цього 

типу в Україні з 2008 року становить 146 628.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Перші леді України і Туреччини 

презентували турецькомовний аудіогід у 

Софії Київській 

Перші леді України і Туреччини Олена 
Зеленська та Еміне Ердоган разом 

презентували турецькомовний аудіогід у 

Національному заповіднику «Софія Київська». 

 

 

У Києві стартував 50-й сезон Ukrainian 

Fashion Week ФОТО 

У Києві стартував 50-й сезон Ukrainian Fashion 

Week. Цього року Тиждень української моди 

відзначає 25-річчя, і з цієї нагоди оргкомітет 

UWF готує низку цікавих масштабних заходів.
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American University Kyiv розпочинає набір 

студентів ФОТО  

У Києві 3 лютого відбувся операційний старт 
роботи American University Kyiv (АЮК) – 

приватного вищого навчального закладу, що 

працюватиме під егідою 

 

 

У Черкасах посипатимуть доріжки парків 

кавовою гущею 

Кавова гуща прискорює процес танення снігу і, 

на відміну від солі, не є небезпечною для 

навколишнього середовища.

 

 

Відомі українці закликали подавати заявки 

на конкурс, присвячений Революції Гідності 

Українські письменники, науковці, історики, 
лідери думок закликають студентів подавати 

заявки на ІV Всеукраїнський конкурс на 

здобуття Відзнаки імені Сергія Кемського, 

який присвячено темі Революції Гідності. 

 

Україна домовляється з Apple про 

розкладки клавіатур з кримськотатарською 

мовою ЕКСКЛЮЗИВ  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій веде перемовини з 

українським офісом Apple, щоб додати 

кримськотатарську на
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«Це дитя» Закарпатського обласного 

угорського театру. Путівник топ-виставами 

України 

Продовжуємо знайомити читачів з відгуками 

театральних експертів на вистави-переможниці 

IV всеукраїнського Фестивалю-Премії «ГРА»

 

 

У Мін’юсті розповіли, скільки пар 

одружилися у «магічну дату» 2.2.22 

Органи державної реєстрації актів цивільного 
стану України в день 2 лютого 2022 року 

зареєстрували 1017 шлюбів.
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