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ТОП
США перед оприлюдненням даних розвідки
про фейкове відео Росії поділилися ними з
Україною
Сполучені Штати перед оприлюдненням даних
розвідки про те, що Росія готувала
постановочний фільм про нібито «атаку» ЗСУ,
поділилися цими даними з Україною. Наразі

Кулеба обговорив з Блінкеном подальші
кроки для стримування Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба обговорив із державним секретарем
США Ентоні Блінкеном подальші кроки для
стримування агресивних намірів Російської
Федерації.

Україна наступного тижня отримає першу
партію військової допомоги з Польщі Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
повідомив, що першу партію військової
допомоги буде доставлено в Україну
наступного тижня.

Надати зброю чи умиротворювати
агресора? Парламент Нідерландів дебатував
про ситуацію в Україні
Партія прем’єра Марка Рютте і “зелені”
виступили за жорсткі дії, соціалісти й
ультраправі за мир з Росією

Глави МЗС Чехії, Словаччини та Австрії
наступного тижня приїдуть в Україну
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавськи
разом із главами МЗС Словаччини та Австрії
візьме участь у поїздці до України 7-8 лютого
2022 року, а також передасть гуманітарну
допомогу від ЧР.

У Раді збирають підписи за відставку
Шкарлета
У Верховній Раді почали збір підписів за
відставку з посади міністра освіти та науки
Сергія Шкарлета.

Одна з країн Євросоюзу заблокувала
приєднання України до кібер-НАТО —
Данілов
Одна з країн Євросоюзу, сусідня країна,
заблокувала приєднання України до
Об'єднаного центру з кібероборони НАТО
(CCDCOE).

МЗС вивчає конфліктну ситуацію між
послом України та ізраїльским міністром –
Кулеба
Міністерство закордонних справ вивчає
ситуацію, яка спричинила виклик посла
України в Ізраїлі Євгена Корнійчука до МЗС
Ізраїлю через його обвинувачення глави
ізраїльського зовнішньополітичного відомства

Нацкорпус спростував російський фейк про
те, що він виготовляє бомбу
У Національному корпусі заявили, що на
російському телеграм-каналі вийшло фейкове
відео, де нібито представники Нацкорпусу
виготовляють «грязную бомбу с ядерными
материалами» для застосування проти
російських військ в разі вторгнення.

Перші вихідні лютого: вишкіл для
цивільних, підпільний стендап та
чудовиська Примаченко АФІШ А
Пропонуємо Вам найактуальніші культурні та
соціальні події, які відбуватимуться у Києві на
цих вихідних. Почнемо - з найважливіших.

УКРАЇНА І СВІТ
У Туреччині може відбутися зустріч
президентів України та Росії — Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
заявив про досягнення домовленості з
Президентом України Володимиром
Зеленським щодо організації зустрічі з
Путіним в Анкарі.

Польща готує другий пакет військової
допомоги для України – Дещиця
ЕКСКЛЮЗИВ

Ухвалення обома палатами польського
парламенту резолюцій на підтримку України
свідчить про єдність польського політикуму у
справі підтримки України. Польща також готує
другий пакет військово-технічної допомоги
для України.

У Берліні оприлюднили програму візиту
Бербок до Києва
Міністр закордонних справ ФРН Анналена
Бербок зустрінеться у рамках візиту до Києва
7-8 лютого з Президентом Володимиром
Зеленським і проведе переговори з
українським колегою Дмитром Кулебою.

Сенат Польщі ухвалив резолюцію на
підтримку України
Верхня палата польського парламенту (Сенат)
у п’ятницю ухвалила резолюцію на підтримку
України.

Зеленський 14 лютого зустрінеться з
канцлером Німеччини
Президент Володимир Зеленський 14 лютого
зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом
Шольцом.

Плани Кремля з поглинання Білорусі несуть
ризики для України – російський
опозиціонер
Відкрита війна з Україною невигідна для
Кремля, однак у Москві виношують плани
щодо поглинання Білорусі, а це несе ризики
для України.

Зеленський поговорив із президенткою
Словаччини про безпеку, «Норманді» та
Nord Stream 2
Президент України Володимир Зеленський
провів телефонну розмову з президенткою
Словацької Республіки Зузаною Чапутовою,
під час якої сторони обговорили взаємодію в
безпековій сфері.

На Банковій назвали дату візиту Макрона в
Україну
Президент Франції Емануель Макрон планує
відвідати Україну 8 лютого.

Джонсон та Шольц продовжать роботу над
санкціями проти Росії
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис
Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц в
ході телефонної розмови погодилися
продовжити співпрацю разом з

Не тільки Javelin: Естонія думає, яку ще
військову допомогу надати Україні - посол
Посол Естонії в Україні Каімо Кууск заявив,
що ракети Javelin, передані його країною,
надійдуть в Україну найближчими днями.
Також зараз естонська сторона додатково

Росія привласнила автотрасу «Таврида» в
окупованому Криму
В окупованому Криму так звана траса
«Таврида» і земельні ділянки, якими вона
пролягає, переведені у федеральну власність
Російської Федерації.

Трюдо і Макрон обговорили стримування
російської агресії
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо
обговорив накопичення російських військ
поблизу України із президентом Франції
Еммануелем Макроном.

Президент Фінляндії вважає, що Мінські
домовленості слід переглянути
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив,
що Мінські домовленості слід переглянути,
щоб знайти вирішення ситуації довкола
України, спровокованої російською агресією.

КОРОНАВІРУС
Київ та 20 областей — у «помаранчевій»
зоні карантину ТАБЛИЦЯ
Станом на 4 лютого на червоному рівні
епіднебезпеки перебувають Івано-Франківська
та Рівненська області, на помаранчевому - 20
областей та

Україна - на 13 місці в Європі за кількістю
нових випадків COVID-19 СПИСОК
Україна перебуває на 21-му місці у світі та на
13-му місці в Європі за кількістю нових
випадків захворювання на COVID-19.

Як не заразитися штамом «Омікрон».
Інфографіка
Як не заразитися: Обов’язково вакцинуйтеся та
отримайте бустерну дозу щеплення проти
COVID-19

У «червону» зону сьогодні можуть перевести
кілька областей - МОЗ
У п'ятницю, 3 лютого, відбудеться засідання
Державної комісії ТЕБ та НС, на якому
розглянуть питання переведення до
«червоного» рівня епіднебезпеки низки
областей.

Онкохворих треба вакцинувати від COVID19 у першу чергу - хірург
Онкохворі повинні вакцинуватись від
коронавірусної інфекції у першу чергу.

У лікарнях столиці зайняті 26% COVIDліжок
У медичних закладах Києва зайнято 26%
ліжок, визначених для приймання хворих на
СOVID-19.

Застуда чи коронавірус: у МОЗ пояснили,
коли робити ПЛР і експрес-тест
Тестування на COVID-19 варто проходити при
будь-яких симптомах ГРВІ.

На Житомирщині - найбільше випадків
COVID-19 від початку пандемії
На Житомирщині за минулу добу, 3 лютого,
лабораторно підтвердили 3 310 нових випадків
COVID-19, що є найбільшим показником із
початку пандемії.

Україна за рік витратила на боротьбу з
коронавірусом 46,4 мільярда
На боротьбу з COVID-19 у 2021 році з
держбюджету витрачено 46,4 млрд грн.

УКРАЇНА
Концентрація російських військ у Білорусі є
недостатньою для наступу – Резніков
Концентрація військ Російської Федерації на
навчаннях у Білорусі є недостатньою для
наступу на Україну.

Україна готова на будь-який формат
переговорів з РФ, який принесе результат Никифоров
Позиція України щодо переговорів з Росією
залишається незмінною. Українська сторона
готова до будь-якого формату, який принесе
результат.

Монастирський — про Трухіна і ДТП: Якби
зателефонував, у той же момент був би
посланий
Міністр внутрішніх справ України Денис
Монастирський заявляє, що не бачив відео з
місця дорожньо-транспортної пригоди за
участі народного депутата Олександра Трухіна
до його оприлюднення в ЗМІ.

Луценко написав заяву на вступ до
«Європейської солідарності»
Колишній генеральний прокурор Юрій
Луценко написав заяву на вступ до політичної
партії «Європейська солідарність».

Кличко заявив, що «УДАР» на наступні
вибори піде самостійно
Політична партія «УДАР» самостійно братиме
участь у наступних парламентських виборах.

Евакуація населення та розмінування:
підрозділи МВС провели навчання у
Прип’яті
У місті Прип’ять Київської області пройшли
спільні тактико-спеціальні навчання
підрозділів Міністерства внутрішніх справ
України.

ЕКОНОМІКА
Нафтогаз почав імпорт газу з Угорщини,
Словаччини та Польщі
НАК "Нафтогаз України" розпочала
імпортувати "блакитне паливо".

Україна зацікавлена у посиленні співпраці з
Туреччиною в газовій сфері – Галущенко
Україна зацікавлена у посиленні співпраці з
Туреччиною у питаннях диверсифікації
маршрутів постачання природного газу.

Прем’єри України та Азербайджану
обговорили реалізацію транспортного
коридору ГУАМ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і
Прем’єр-міністр Азербайджану Алі Асадов з
нагоди 30-ї річниці встановлення
дипломатичних відносин провели телефонну
розмову.

Другий раунд кібердіалогу Україна-ЄС
пройде у квітні
В Апараті Ради національної безпеки і оборони
домовилися з європейськими партнерами про
організацію другого раунду кібердіалогу
Україна-ЄС у квітні цього року.

ВВП України за ІV квартал зріс на 5,9% Держстат
Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за
четвертий квартал 2021 року збільшився на
5,9% порівняно з четвертим кварталом 2020
року.

КРРТ повідомив про введення в
експлуатацію телемережі МХ7
Концерн радіомовлення, радіозв'язку та
телебачення (КРРТ) повідомив Національну
раду України з питань телебачення і
радіомовлення про запланований запуск
загальнонаціональної цифрової телемережі
МХ-7.

ПриватБанк розпочав оформлення карток
єПідтримка для підлітків
ПриватБанк розпочав оформлення спеціальних
цифрових карток єПідтримка для громадян
України від 14 років, які мають «зелений»
COVID-сертифікат у застосунку Дія.

Експерти пояснили значне зростання ціни
на капусту
Споживчі ціни на білокачанну капусту за два
останні тижні зросли на 11% - до 21,59 грн за
кілограм.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Томіленко запропонував громадянським
журналістам у Криму отримувати
прескарти НСЖУ
Голова Національної спілки журналістів
України Сергій Томіленко запропонував
громадянським журналістам у Криму вступати
до НСЖУ з метою отримання прескартки
професійної спілки.

В Україні за січень зафіксували 19
порушень свободи слова – ІМІ І НФ ОГРАФІ КА
У січні експерти Інституту масової інформації
(ІМІ) зафіксували в Україні 19 випадків
порушень свободи слова, з них 10 стосувалися
фізичної агресії проти журналістів.

ПРАВОПОРЯДОК
Розстріл у Дніпрі: Рябчук відмовився від
своїх попередніх свідчень — адвокат
Нацгвардієць Артемій Рябчук, який застрелив
п’ятьох людей у Дніпрі, відмовився від всіх
своїх попередніх свідчень.

«Продаж» посад у МВС: суд відправив під
арешт псевдородича Монастирського
У Києві суд призначив псевдородичу міністра
внутрішніх справ Дениса Монастирського,
підозрюваному у "продажу" посад в МВС,
запобіжний захід у вигляді арешту з
альтернативою внесення застави.

Депутат Кузьміних заявив, що не
переховується від НАБУ
Народний депутат Сергій Кузьміних, якого
затримали на отриманні 558 тис. грн
неправомірної вигоди, заявив, що не
переховується від НАБУ.

ЕКСКЛЮЗИВ
«Американські біолабораторії, зброя для
«ЛДНР» та добивання української
економіки Заходом»
Як маніпулювали проросійські медіа за
тиждень 26 січня – 1 лютого

Податкова реформа-2022: який з варіантів
обере влада?
Укрінформ аналізує проєкти податкових змін,
які потенційно можуть бути ухвалені вже
цього року

Гроші - не основне у виборі: народжувати чи
ні. У нас бебі-бум трапився на початку війни
Людмила Черенько, демограф, доктор
економічних наук ІНТЕРВ'Ю
Укрінформ продовжує досліджувати чи не
головні питання, які цікавлять
людину: питання якості життя та щастя.
Смертність, бідність, хвороби - після
перегляду певних телеканалів і цифр

СУСПІЛЬСТВО
«Батьківщину-Матір» підсвітили
кольорами державного прапора ФОТО
У Києві синьо-жовтими кольорами державного
прапора України підсвітили монумент
«Батьківщина-Матір».

Серед 45 українських олімпійців Пекіна 16
представляють ЗСУ - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков
привітав учасників зимових Олімпійських ігор
у Пекіні та відзначив, що серед 45 спортсменів,
які представлять Україну в змаганнях, 16 є
представниками оборонного відомства.

Що робити, якщо забули квиток,
запізнилися або забули в транспорті свої
речі І НФ ОГРАФІ КА
Під час подорожі можливі різні неприємні
ситуації, але більшість з них можна розв'язати

У Запоріжжі чотирирічна повітряна
гімнастка встановила рекорд України ФОТО
На манежі Запорізького державного цирку 4річна гімнастка без страховки виконала один із
найнебезпечніших циркових трюків – вис на
шиї та встановила національний рекорд.

В університеті Шевченка відкрили
аудиторію імені першого посла
Азербайджану в УНР
У головному корпусі Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка відбулося відкриття аудиторії імені
першого посла Азербайджану та

Автори фільму «ЄвроДонбас» випускають
подкаст про німців, які здавна жили на сході
України
Автори документального фільму
«ЄвроДонбас» анонсували вихід подкасту про
німців, які жили на Сході України до приходу
Радянської влади.

На Житомирщині майстер створює із
скляних відходів вітражі Ф ОТО
Майстер народної творчості Олег Хромченко з
Андрушівки створює за власною технологією
металовітражі із залишків скла.

Docudays UA цьогоріч пройде у гібридному
форматі
Дев'ятнадцятий Міжнародний фестиваль
документального кіно про права людини
Docudays UA відбудеться у гібридному
форматі.

Союзники у Києві, пекінські Ігри та забави
комунальників ФОТО ТИЖНЯ
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах
камер фотокореспондентів Укрінформу.
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