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ТОП  

 

Зеленський відповів Путіну на «терпи, моя 

красавица» 

Президент України Володимир Зеленський 

прокоментував слова Путіна щодо виконання 

Мінських угод Україною "Нравится-не 

нравится, терпи, моя красавица".

 

 

Франція надасть €1,2 мільярда на проєкти 

розвитку в Україні 

Французька Республіка надасть Україні €1,2 

мільярда програмного фінансування, яке може 

бути використане на конкретні проєкти 

розвитку.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400082-zelenskij-vidpoviv-putinu-na-terpi-moa-krasavica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400082-zelenskij-vidpoviv-putinu-na-terpi-moa-krasavica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400268-francia-nadast-12-milarda-na-proekti-rozvitku-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400268-francia-nadast-12-milarda-na-proekti-rozvitku-v-ukraini.html


 

Уряд Польщі затвердив надання 

безоплатної військової допомоги Україні 

Уряд Польщі у вівторок, 8 лютого, за поданням 

міністра національної оборони країни ухвалив 

постанову про безоплатну передачу Збройним 

силам України компонентів військового 

обладнання з ресурсів Збройних сил Польщі.

 

 

Макрон заперечує, що говорив із Путіним 

про «фінляндизацію» України 

Президент Франції Еммануель Макрон 

заперечує, що говорив з Володимиром Путіним 

про «фінляндизацію» України.

 

 

Зеленський прокоментував погрози 

Лукашенка перекрити Україні постачання 

пального й електрики 

Президент Володимир Зеленський 

прокоментував слова самопроголошеного 

президента Білорусі Олександра Лукашенка 

про наміри припинити постачання

 

Путін запропонував Порошенку політичний 

притулок в Росії 

Президент РФ Володимир Путін знову 

звинуватив Україну в невиконанні Мінських 

домовленостей, а також запропонував 

політичний притулок

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400238-urad-polsi-zatverdiv-nadanna-bezoplatnoi-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400238-urad-polsi-zatverdiv-nadanna-bezoplatnoi-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400079-makron-zaperecue-so-govoriv-iz-putinim-pro-finlandizaciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400079-makron-zaperecue-so-govoriv-iz-putinim-pro-finlandizaciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400193-zelenskij-prokomentuvav-pogrozi-lukasenka-perekriti-ukraini-postacanna-palnogo-j-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400193-zelenskij-prokomentuvav-pogrozi-lukasenka-perekriti-ukraini-postacanna-palnogo-j-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400193-zelenskij-prokomentuvav-pogrozi-lukasenka-perekriti-ukraini-postacanna-palnogo-j-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400193-zelenskij-prokomentuvav-pogrozi-lukasenka-perekriti-ukraini-postacanna-palnogo-j-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399532-putin-zaproponuvav-porosenko-politicnij-pritulok-v-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399532-putin-zaproponuvav-porosenko-politicnij-pritulok-v-rosii.html


 

МЗС дорікнуло Reuters за «сепаратистів» на 

сході України 

Увага ЗМІ до російських "довірених осіб" на 

окупованих територіях сходу України створює 

фальшиву реальність та підриває зусилля із 

притягнення Росії до відповідальності за свої 

злочини. 

 

У «червону» зону карантину з 11 лютого 

переводять ще три області 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

вирішила встановити "червоний" рівень 

епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській та 

Хмельницькій областях з 11 лютого.

 

 

Навесні вакциновані українці віком 60+ 

отримають смартфон та пільговий тариф – 

Президент 

Навесні стартує нова програма, в рамках якої 

вакциновані українці, старші 60 років, 

отримають безоплатний якісний сучасний 

смартфон та пільговий тариф.

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Україна та Франція продовжать взаємодію у 

питаннях деокупації – Зеленський 

Україна та Франція продовжать взаємодію у 

питаннях деокупації територій нашої країни. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399839-mzs-doriknulo-reuters-za-separatistiv-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399839-mzs-doriknulo-reuters-za-separatistiv-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3400201-u-cervonu-zonu-karantinu-z-11-lutogo-perevodat-se-tri-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3400201-u-cervonu-zonu-karantinu-z-11-lutogo-perevodat-se-tri-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399812-navesni-vakcinovani-ukrainci-vikom-60-otrimaut-smartfon-ta-pilgovij-tarif-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399812-navesni-vakcinovani-ukrainci-vikom-60-otrimaut-smartfon-ta-pilgovij-tarif-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399812-navesni-vakcinovani-ukrainci-vikom-60-otrimaut-smartfon-ta-pilgovij-tarif-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399812-navesni-vakcinovani-ukrainci-vikom-60-otrimaut-smartfon-ta-pilgovij-tarif-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400069-ukraina-ta-francia-prodovzat-vzaemodiu-u-pitannah-deokupacii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400069-ukraina-ta-francia-prodovzat-vzaemodiu-u-pitannah-deokupacii-zelenskij.html


 

У МЗС спростували політичний підтекст у 

скасуванні зустрічі Зеленського і Бербок 

У Міністерстві закордонних справ спростували 

повідомлення, що зустріч Президента 

Володимира Зеленського і міністра 

закордонних справ Німеччини Анналені 

Бербок не відбулась із політичних причин. 

 

Ішингер вважає, що Німеччина могла б 

зробити для України трохи більше, ніж 

поставити шоломи 

Голова Мюнхенської безпекової конференції 

Вольфганг Ішингер вважає, що Німеччина 

могла б більше допомогти Україні з військової 

точки зору, і це стало б для Москви сигналом 

стримування. 

 

У парламенті Японії ухвалили резолюцію на 

підтримку України 

Нижня палата парламенту Японії ухвалила у 

вівторок резолюцію, в якій висловлюється 

солідарність з Україною. 

 

 

Україна не бачить відведення військ РФ, 

безпекова ситуація залишається незмінною - 

Кулеба 

Україна наразі не бачить жодного відведення 

російських військ від кордону України і 

жодних зусиль Росії задля деескалації ситуації.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399908-u-mzs-sprostuvali-politicnij-pidtekst-u-skasuvanni-zustrici-zelenskogo-i-berbok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399908-u-mzs-sprostuvali-politicnij-pidtekst-u-skasuvanni-zustrici-zelenskogo-i-berbok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400246-isinger-vvazae-so-nimeccina-mogla-b-zrobiti-dla-ukraini-trohi-bilse-niz-postaviti-solomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400246-isinger-vvazae-so-nimeccina-mogla-b-zrobiti-dla-ukraini-trohi-bilse-niz-postaviti-solomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400246-isinger-vvazae-so-nimeccina-mogla-b-zrobiti-dla-ukraini-trohi-bilse-niz-postaviti-solomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400246-isinger-vvazae-so-nimeccina-mogla-b-zrobiti-dla-ukraini-trohi-bilse-niz-postaviti-solomi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399627-u-parlamenti-aponii-uhvalili-rezoluciu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399627-u-parlamenti-aponii-uhvalili-rezoluciu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399864-ukraina-ne-bacit-vidvedenna-vijsk-rf-bezpekova-situacia-zalisaetsa-nezminnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399864-ukraina-ne-bacit-vidvedenna-vijsk-rf-bezpekova-situacia-zalisaetsa-nezminnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399864-ukraina-ne-bacit-vidvedenna-vijsk-rf-bezpekova-situacia-zalisaetsa-nezminnou-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399864-ukraina-ne-bacit-vidvedenna-vijsk-rf-bezpekova-situacia-zalisaetsa-nezminnou-kuleba.html


 

Головна мета Путіна не Україна, а торг із 

Заходом - речник Ердогана 

Головна мета Путіна - не Україна, а 

можливість «торгуватися» із Заходом, зокрема 

США та НАТО. Туреччина в ситуації, що 

склалася, може відіграти 

 

 

Глава МЗС Чехії: Ультиматуми Росії – не 

спосіб ведення переговорів 

Країни Славковського формату – Австрія, 

Чехія і Словаччина – твердо стоять на боці 

України, і візит голів МЗС цих держав в 

Україну має чітко це засвідчити.

 

 

Фінський депутат пояснив «необережністю» 

свій твіт щодо України і НАТО 

Голова комітету з закордонних справ 

парламенту Фінляндії Міка Ніїкко змушений 

був пояснювати свій допис у Твіттері про 

Україну та НАТО, що суперечить 

зовнішньополітичній позиції держави. 

 

Шмигаль зустрівся з главами МЗС Австрії, 

Словаччини і Чехії – говорили про 

підтримку України ФОТО 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністри 

закордонних справ Австрії, Словаччини та 

Чехії Александер Шалленберг, Іван Корчок і 

Ян Ліпавський обговорили європейську  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399928-golovna-meta-putina-ne-ukraina-a-torg-iz-zahodom-recnik-erdogana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399928-golovna-meta-putina-ne-ukraina-a-torg-iz-zahodom-recnik-erdogana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399996-glava-mzs-cehii-ultimatumi-rosii-ne-sposib-vedenna-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399996-glava-mzs-cehii-ultimatumi-rosii-ne-sposib-vedenna-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400272-finskij-deputat-poasniv-neobereznistu-svij-tvit-sodo-ukraini-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400272-finskij-deputat-poasniv-neobereznistu-svij-tvit-sodo-ukraini-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399856-smigal-zustrivsa-z-glavami-mzs-avstrii-slovaccini-i-cehii-govorili-pro-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399856-smigal-zustrivsa-z-glavami-mzs-avstrii-slovaccini-i-cehii-govorili-pro-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399856-smigal-zustrivsa-z-glavami-mzs-avstrii-slovaccini-i-cehii-govorili-pro-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399856-smigal-zustrivsa-z-glavami-mzs-avstrii-slovaccini-i-cehii-govorili-pro-pidtrimku-ukraini.html


 

Голова ОБСЄ їде з візитом в Україну 

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ 

Польщі Збігнєв Рау в середу прибуде з 

дводенним візитом в Україну.

 

 

Президент призначив посла у Польщі 

замість Дещиці 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Василя Зварича на посаду посла України у 

Польщі.

 

КОРОНАВІРУС 

 

На Львівщині штам Омікрон стрімко 

витісняє Дельту 

У Львівській області підтвердили ще 28 нових 

заражень штамом Омікрон із 30, які минулого 

тижня надіслали до Національної 

вірусологічної референс-лабораторії, а це 

свідчить, що він стрімко витісняє штам Дельта. 

 

 

Бустерна доза COVID-вакцини на 68% 

захищає від Омікрону ДОСЛІДЖЕННЯ  

Національний інститут охорони здоров’я 

Нідерландів (RIVM) провів дослідження, яке 

показало, що бустерна доза вакцини проти 

коронавірусу на 68% захищає від штаму 

Омікрон. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400191-golova-obse-ide-z-vizitom-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400191-golova-obse-ide-z-vizitom-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399991-prezident-priznaciv-posla-u-polsi-zamist-desici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3399991-prezident-priznaciv-posla-u-polsi-zamist-desici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3400224-na-lvivsini-stam-omikron-strimko-vitisnae-deltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3400224-na-lvivsini-stam-omikron-strimko-vitisnae-deltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400158-busterna-doza-covidvakcini-na-68-zahisae-vid-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400158-busterna-doza-covidvakcini-na-68-zahisae-vid-omikronu.html


 

Омікрон може призвести до інфаркту чи 

інсульту – лікар 

Попри порівняно легкий перебіг захворювання 

в інфікованих штамом Омікрон, наслідки 

хвороби можуть бути важкими - інфаркти та 

інсульти. 

 

За добу проти коронавірусу вакцинували 

майже 64 тисячі українців 

За минулу добу, 7 лютого, в Україні проти 

коронавірусу вакцинували 63 919 людей.

 

 

Кожен другий дорослий українець отримав 

повний курс COVID-щеплень – Ляшко 

Кожен другий дорослий українець отримав 

повний курс щеплень проти COVID-19, але для 

ефективного функціонування системи охорони 

здоров'я в умовах пандемії необхідна масова 

вакцинація.

 

 

Uklon надасть 50% знижки на поїздку тим, 

хто вакцинується проти COVID-19 

Сервіс виклику таксі Uklon даруватиме 50% 

знижки на поїздки тим, хто вакцинується 

проти COVID-19.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399918-omikron-moze-prizvesti-do-infarktu-ci-insultu-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399918-omikron-moze-prizvesti-do-infarktu-ci-insultu-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399634-za-dobu-proti-koronavirusu-vakcinuvali-majze-64-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399634-za-dobu-proti-koronavirusu-vakcinuvali-majze-64-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399780-kozen-drugij-doroslij-ukrainec-otrimav-povnij-kurs-covidseplen-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399780-kozen-drugij-doroslij-ukrainec-otrimav-povnij-kurs-covidseplen-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399958-uklon-nadast-50-znizki-na-poizdku-tim-hto-vakcinuetsa-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399958-uklon-nadast-50-znizki-na-poizdku-tim-hto-vakcinuetsa-proti-covid19.html


УКРАЇНА 

 

«Цифрове народовладдя»: Зеленський 

запустив опитувальник у «Дії» 

Президент України Володимир Зеленський 

запустив цифрове опитування громадян з тих 

чи інших питань, як частину цифрового 

народовладдя. 

 

Документів щодо позачергової Ради у 

президії поки немає - Корнієнко 

До президії Верховної Ради наразі не надійшли 

документи, необхідні для проведення 

позачергового засідання. 

 

У листі ОБСЄ щодо «зобов'язань Києва» 

московські маріонетки видали бажане за 

дійсне - Гармаш 

Україна не брала на себе жодних зобов'язань 

письмово реагувати на подані у ТКГ 

"пропозиції" так званих представників ОРДЛО 

і на сьогоднішньому засіданні політичної 

підгрупи таких відповідей не давала. 

 

 

Зеленський призначив спецпредставника з 

придністровського врегулювання 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Юрія Клименка на посаду 

спеціального представника України з питань 

придністровського врегулювання.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399858-cifrove-narodovladda-zelenskij-zapustiv-u-dii-opituvalnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399858-cifrove-narodovladda-zelenskij-zapustiv-u-dii-opituvalnik.html
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Ткаченко нагадав іноземним ЗМІ, що 

відвідувати окуповані території треба через 

українські КПВВ 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко нагадав іноземним 

журналістам, що відвідувати тимчасово 

окуповану територію потрібно через українські 

пункти пропуску вздовж лінії розмежування.

 

Харківський бронетанковий випробовує 

модернізований Т-64 

Державне підприємство «Харківський 

бронетанковий завод» проводить 

випробування модернізованої на замовлення 

Міністерства оборони бойової техніки Т-64БВ 

зразка 2022 року. 

 

Окупанти обстріляли українські позиції 

біля Пісків із гранатометів 

Окупанти сьогодні обстріляли позиції 

Об’єднаних сил поблизу Пісків із гранатометів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

ГТС Словаччини надає подвійну потужність 

для газу, що йде в Україну 

Словацька газотранзитна система надає 

подвійну потужність для потоку газу до 

України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400059-tkacenko-nagadav-inozemnim-zmi-so-vidviduvati-okupovani-teritorii-treba-cerez-ukrainski-kpvv.html
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Напруга між Україною та РФ може 

підвищити ціни на продовольство в 

Туреччині - експерт 

Напруга між Україною та РФ, зокрема можливі 

проблеми з імпортом, може спричинити 

підвищення цін на продукти харчування в 

Туреччині. 

 

За 15 місяців для України відкрились 32 

експортні ринки 

За останні 15 місяців було відкрито 32 нові 

експортні ринки. 

 

Укрзалізниця та Alstom фіналізували 

домовленості щодо закупівлі 130 

електровозів 

АТ «Укрзалізниця» та компанія Alstom 

фіналізували домовленості щодо закупівлі 130 

нових електровозів, підписавши відповідний 

протокол про співробітництво в присутності 

Президента України Володимира Зеленського 

та Президента Франції Еммануеля Макрона.  

 

Тендер на проєктування станції метро 

«Львівська брама» розпочнеться 22 лютого 

Відкриті торги на проєктні роботи для 

будівництва станції метро "Львівська брама" 

заплановано провести 22 лютого. 
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Ощадбанк з квітня заблокує протерміновані 

картки переселенців. Що буде з пенсіями? 
ЕКСКЛЮЗИВ  

Ощадбанк з 1 квітня заблокує протерміновані 

картки внутрішньо переміщених осіб за 

тарифним пакетом «Мій рахунок», проте 

пенсійні виплати всеодно накопичуватимуться 

до ідентифікацїі в банку. 

 

Наступний після березня масштабний 

перерахунок пенсій буде в жовтні 

У квітні Мінсоцполітики здійснить 

автоматичний перерахунок для непрацюючих 

людей, а наступний після березня великий 

перерахунок пенсій очікується в жовтні.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Незаконно утримуваному в окупованій 

Макіївці українцю Лобурю загрожує страта 

– Денісова 

Громадянину України Олександру Лобурю, 

якого безпідставно утримують у СІЗО 

Макіївської виправної колонії №97, загрожує 

смертна кара.

 

 

Цимбалюк не знає, чи переслідують його у 

РФ за «розпалювання ненависті» 

Український журналіст Роман Цимбалюк не 

знає, чи переслідують його у РФ за нібито 

порушення російського законодавства про 

розпалювання
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400003-osadbank-z-kvitna-zablokue-proterminovani-kartki-pereselenciv-so-bude-z-pensiami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400003-osadbank-z-kvitna-zablokue-proterminovani-kartki-pereselenciv-so-bude-z-pensiami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400003-osadbank-z-kvitna-zablokue-proterminovani-kartki-pereselenciv-so-bude-z-pensiami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400236-nastupnij-pisla-berezna-masstabnij-pererahunok-pensij-bude-v-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400236-nastupnij-pisla-berezna-masstabnij-pererahunok-pensij-bude-v-zovtni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399713-nezakonno-utrimuvanomu-v-okupovanij-makiivci-ukraincu-loburu-zagrozue-strata-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399713-nezakonno-utrimuvanomu-v-okupovanij-makiivci-ukraincu-loburu-zagrozue-strata-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399713-nezakonno-utrimuvanomu-v-okupovanij-makiivci-ukraincu-loburu-zagrozue-strata-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399713-nezakonno-utrimuvanomu-v-okupovanij-makiivci-ukraincu-loburu-zagrozue-strata-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399832-cimbaluk-ne-znae-ci-peresliduut-jogo-u-rf-za-rozpaluvanna-miznacionalnoi-nenavisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3399832-cimbaluk-ne-znae-ci-peresliduut-jogo-u-rf-za-rozpaluvanna-miznacionalnoi-nenavisti.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Обрання запобіжного заходу депутату 

Кузьміних перенесли на 11 лютого 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав 

засідання з розгляду питання щодо обрання 

запобіжного заходу народному депутату 

України Сергію Кузьміних на 11 лютого.

 

 

Ексспівробітнику СБУ присудили 5,5 року 

за ґратами через «бурштинові» хабарі 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду ухвалила вирок колишньому 

співробітнику СБУ у вигляді 5 років і 6 місяців 

позбавлення волі.

 

 

СБУ спіймала «казака», який втік від 

ватажків у Станицю ФОТО 

У ході оперативних дій співробітники 

контррозвідки затримали у Станиці Луганській 

колишнього заступника командира 

угруповання бойовиків ОРДЛО.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чим Росію лякає Євросоюз? 

Росія спочатку була зацікавлена в союзних 

відносинах з новою Європою, однак за кілька 

років правління Путіна різко змінила свою 

політику
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Без Росії – нікуди: як Лукашенко вкотре 

показав, що є ворогом України 

Антиукраїнські заяви з боку Лукашенка аж 

ніяк не є несподіваними

 

 

Дипломатія повинна бути підкріплена 

сильним військовим потенціалом - Бен 

Годжес, генерал-лейтенант, екскомандувач 

військами США в Європі ІНТЕРВ'Ю 

Генерал-лейтенант Бен Годжес з 2014 по 
2017 рр. був командувачем військами США в 
Європі, а нині є військовим експертом Центру 
аналізу європейської політики СЕРА.

СУСПІЛЬСТВО 

 

У березні запрацює новий сервіс 

Дія.Безбар’єрність – Зеленська 

У додатку Дія в березні з’явиться новий розділ 

Дія.Безбар’єрність, який спростить отримання 

послуг від держави для літніх людей, людей з 

інвалідністю та для всіх груп населення, для 

яких раніше держпослуги не завжди були 

зручними. 

 

 

Перепис населення проведуть у 2023 році за 

підтримки Apple - Президент 

Всеукраїнський перепис населення в Україні 

проведуть у 2023 за підтримки американської 

технологічної компанії Apple.
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8 правил успішного нетворгінгу 

Щоб зав’язувати корисні ділові знайомства, 

треба дбати про позитивний імідж і вміти 

слухати. 

 

Лоукостер SkyUp відкриває три прямі рейси 

з Одеси до Греції 

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 

відкриває три прямі авіарейси з Одеси до 

грецьких міст Афіни та Салоніки, а також на 

острів Корфу. 

 

Презентація нових цифрових послуг на Diia 

Summit ВІДЕО 

У саміті взяли участь Володимир і Олена 

Зеленські  

 

«Прописка» і довідка про несудимість: у 

«Дії» відсьогодні запустили нові послуги 

В Україні із вівторка громадяни зможуть 

повідомити про місце свого проживання 

декларативно через портал або застосунок 

«Дія» без жодних візитів до ЦНАПів або 

військкоматів.
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На Прикарпатті відремонтують дороги до 

п’яти паломницьких місць 

На Прикарпатті планують відремонтувати 

дороги до п’яти популярних серед паломників 

локацій.
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