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ТОП
Україна вже отримала від світу військової
допомоги приблизно на $1,5 мільярда –
Шмигаль
Міжнародні партнери на сьогодні вже надали
Україні військово-оборонну допомогу
орієнтовно на 1,5 млрд дол.

Радники «Норманді» зустрінуться у Берліні
10 лютого
Зустріч радників з зовнішньо політичних
питань України, Німеччини, Франції та Росії
пройде в четвер, 10 лютого.

Макрон не порушував у Києві питання
позаблоковості України – Кулеба
Президент Франції Емануель Макрон під час
візиту до Києва не порушував питання
позаблокового статусу України.

Київ вимагає особистих вибачень від
словацького депутата за облитий водою
прапор
Якщо причетний до інциденту з прапором
словацький депутат від ультраправої партії
"Народна партія Наша Словаччина" Андрей
Медвецьки не вибачиться

Євросоюз вирішив розширити «кримські»
санкції проти Росії
Комітет постійних представників країн-членів
Європейського Союзу додав до списку санкцій
ще п'ятьох осіб, причетних до проведення
виборів у Державну Думу Росії у тимчасово
окупованому Криму.

Амуніція та набої: у Київ прибув дев’ятий
літак із військовою допомогою США ФОТО
В Україну прибув дев’ятий літак із військовою
допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Голова комітету парламенту Фінляндії
подав у відставку через твіт про членство
України в НАТО
Голова парламентського комітету з
закордонних справ Фінляндії Міка Ніїкко
подав у відставку після опублікованого раніше
твіту, в якому політик заявив, що Україна не
може стати членом НАТО.

Україна ризикує втратити чверть
працездатного населення вже за 10 років експерт
Подальше ігнорування міграційної проблеми
може призвести до того, що за 10 років
Україна втратить близько 5 млн працездатного
населення та 150 млрд доларів.

Адель прийшла на вручення Brit Awards у
сукні української дизайнерки ФОТО
Британська співачка Адель, яка здобула
перемогу в трьох головних номінаціях премії
Brit Awards 2022, прийшла на захід у вбранні
українського бренду Мар’яни Сенчіної
(Marianna Senchina).

УКРАЇНА І СВІТ
Підтримка України і висока ціна для РФ:
країни Веймарського трикутника ухвалили
декларацію
Країни Веймарського трикутника (Польща,
Франція, Німеччина) закликають владу Росії до
деескалації ситуації навколо кордонів України
і змістовного діалогу із Заходом.

До України прибув літак із військовою
допомогою від Британії ФОТО
До України у середу прибув літак з військовою
допомогою від Великої Британії.

Кулеба закликав не сприймати буквально
слова Макрона про «вирішальні найближчі
дні»
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
закликав не сприймати буквально слова
президента Франції Еммануеля Макрона про
те, що найближчі дні можуть бути
вирішальними у контексті напруги між Росією
і Заходом.
Зеленський обговорив із главою МЗС Іспанії
євроінтеграцію і «Норманді»
Президент Володимир Зеленський обговорив з
міністром закордонних справ, ЄС та
співробітництва Іспанії Хосе Мануелем
Альбаресом Буено безпекову ситуацію та
наголосив на важливості підтримки кожною
країною ЄС обороноздатності України.

Засідання ТКГ відбулося без «проривів і
зрад» - Гармаш
Чергове засідання Тристоронньої контактної
групи відбулося без "зрад і проривів".

Путін може використати навчання у
Білорусі для відволікання уваги чи наступу
на Україну – Волкер
Колишній спецпредставник Державного
департаменту США з питань України Курт
Волкер вважає, що метою проведення спільних
російсько-білоруських

Кулеба чекає відповіді Сійярто на
запрошення відвідати Україну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
готовий прийняти у Києві угорського колегу
Петера Сійярто, але наразі запиту від
Угорщини на проведення цього візиту немає.

У Німеччини немає юридичних заборон на
постачання зброї Україні – Кулеба
У законодавстві Німеччини немає жодних
юридичних заборон на постачання зброї
Україні, тому це питання політичне.

Росія намагається взяти реванш за програш
СРСР у Холодній війні — Кулеба
Росія намагається взяти реванш за програш
СРСР у Холодній війні, тому сьогодні йдеться
про захист всієї безпекової архітектури
Європи.

Естонія готова прийняти до 20 тисяч
біженців з України у разі вторгнення РФ
У разі потреби, якщо Росія повномасштабно
вторгнеться в Україну, Естонія готова
розмістити в себе 2000 біженців, якщо буде
гостра потреба – до 20 тисяч.

КОРОНАВІРУС
Київ та 19 областей – у «помаранчевій» зоні
карантину Т АБЛИЦЯ
Станом на 9 лютого, на червоному рівні
епіднебезпеки перебувають дві області, на
помаранчевому – 19 областей та столиця, ще
три регіони – «жовті».

Омікрон в Україні: лютий - місяць
прогнозованого піку
Публікуємо огляд відкритих джерел щодо
Covid-19 в лютому. Хворих більшає, лікарів
меншає, МОЗ наголошує на тому, що бустерне
щеплення робити варто

Люди з інвалідністю зможуть витрачати
«ковідну» тисячу на ліки та комуналку вже
у лютому - Шмигаль
Кабінет Міністрів ухвалює рішення про
розширення ініційованої Президентом
програми «єПідтримка», аби, крім людей,
старших за 60 років, купувати ліки за надані
державою кошти змогли особи з інвалідністю I
та ІІ груп.

В Україні 40% людей віком від 60 років
отримали COVID-щеплення
В Україні лише 40% людей віком від 60 років
отримали щеплення проти COVID-19.

Пацієнти із застудою чи «короною» можуть
відкрити лікарняний дистанційно
Пацієнти з COVID-19 чи ГРВІ можуть
відкрити лікарняний без відвідування лікаря.

Омікрон може призвести до запалення вуха
- лікарка
Омікрон може викликати запалення вуха, що
спричиняє біль та погіршення слуху, і такі
симптоми спостерігають у третини людей,
яких вразив коронавірус.

Темпи поширення Омікрону серед дітей
прирівнюються до кору – педіатр
Темпи поширення штаму коронавірусу
Омікрон та його заразність серед дітей можна
прирівняти до кору.

Українці почнуть отримувати 500
«бустерних» гривень з 14 березня
Українцям, які щепляться від COVID-19
бустерною дозою, з 14 березня
нараховуватимуть додатково 500 грн у межах
президентської ініціативи єПідтримка.

УКРАЇНА
Засідання РНБО пройде у п'ятницю в
Харкові
Виїзне засідання Ради національної безпеки і
оборони України відбудеться у п'ятницю в
Харкові.

Разумков заявив, що його команді не дали
відкрити офіс у Харкові - СБУ спростовує
звинувачення
Голова міжфракційного об’єднання “Розумна
політика”, народний депутат Дмитро Разумков
заявив, що Служба безпеки України
перешкоджала відкриттю першого офісу
громадської організації “Команда Разумкова” у
Харкові.
Уряд звільнив заступника міністра у
справах ветеранів
Кабінет Міністрів звільнив з посади
заступника Міністра у справах ветеранів
України Володимира Левчука.

Обрання директора НАБУ: уряд визначив
трьох кандидатів до конкурсної комісії
Кабінет Міністрів визначив трьох кандидатів
до комісії з проведення конкурсу на посаду
директора Національного антикорупційного
бюро.

Ткаченко розповів, яким чином можна
здолати «інформаційний тероризм» Росії
Міністр культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко наголосив, що лише
правда про ситуацію та критичне мислення
допоможуть проти "інформаційного
тероризму" Росії.

В Україні ініціювали створення
всенародного руху «Зупинимо війну разом»
ФОТО

Українські громадські та культурні діячі
виступили з ініціативою всенародного руху
світової еліти під гаслом “Зупинимо війну
разом”.

ЕКОНОМІКА
Світовий банк дав рекомендації, як
зменшити вплив кліматичних змін на
економіку України ДОПОВІДЬ
Україна може суттєво зменшити негативні
наслідки кліматичних змін для власної
економіки, й насамперед
сільськогосподарського комплексу, якщо
докладе зусиль на трьох конкретно визначених
напрямах.

Нафтогаз відсудив 1,5 мільярда боргу у
газзбуту Фірташа
Господарський суд Львівської області
постановив стягнути із ТОВ "Львівгаз збут"
1,535 млрд грн заборгованості на користь НАК
"Нафтогаз України".

Петиція про збільшення зарплат
держслужбовцям: Зеленський дав
доручення Шмигалю
Президент Володимир Зеленський заявив, що
система оплати праці державних службовців
належить до компетенції уряду, та
запропонував

Шмигаль анонсував рішення Кабміну про
підвищення зарплат військовим
Кабінет Міністрів найближчими днями
презентує свої напрацювання щодо
підвищення грошового забезпечення
військовослужбовців ЗСУ.

Плюси та мінуси викупу Україною своїх
боргів у кредиторів
Думки експертів щодо викупу Мінфіном
реструктуризаційних ВВП-варантів
розділилися. Вивчаємо аргументи

Нафтогаз надав Єврокомісії пропозиції
стосовно мінімізації впливу Газпрому в
Європі
НАК "Нафтогаз України" надала Європейській
комісії (Directorate General for Competition)
пропозиції, покликані нормалізувати поточну
ситуацію на газовому ринку та мінімізувати
вплив російського монополіста "Газпром" у
майбутньому.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Міжвідомча комісія щодо реалізації норм
міжнародного гуманітарного права
відновила роботу
Міжвідомча комісія з питань застосування та
реалізації норм міжнародного гуманітарного
права в Україні відновила свою роботу.

Саакашвілі на суді у Тбілісі заспівав Гімн
України ВІДЕО
Під час засідання у Тбіліському міському суді
в середу колишній президент Грузії Міхеїл
Саакашвілі заспівав Гімн України.

Затриманий в Італії режисер Лавренчук
вважає, що Росія хотіла поповнити ним
список на обмін
Український режисер Євген Лавренчук вважає,
що був затриманий в Італії на запит РФ, тому
що потрапив у російський "обмінний ресурс".

НСЖУ допомагає з легалізацією
білоруських журналістів в Україні
Національна спілка журналістів України
долучалася і долучається до вирішення питань
із легалізацією білоруських журналістів в
Україні.

Верховний суд Греції відмовив Литві у
видачі ветерана АТО Радкевича
Верховний суд Греції відмовив Литві у видачі
ветерана Антитерористичної операції на сході
України Олександра Радкевича, заочно
засудженого литовським судом у справі про
події 1991 року.

ПРАВОПОРЯДОК
Януковичу оголосили підозру у
підбурюванні до дезертирства
Експрезиденту Віктору Януковичу оголосили
підозру в підбурюванні до дезертирства.

За екссуддю Чауса внесли понад 700 тисяч
застави
За екссуддю Дніпровського райсуду Києва
Миколу Чауса була внесена застава у розмірі
717 900 гривень.

ДБР проведе нову ДНК-експертизу у справі
про ДТП із Трухіним
У рамках розслідування кримінального
провадження щодо ДТП за участі народного
депутата Олександра Трухіна Державне бюро
розслідувань уже

Російські гранати в «Беркута» на Майдані:
завершили слідство щодо екскерівників
МВС
Державне бюро розслідувань завершило
розслідування стосовно екскерівництва
Міністерства закордонних справ України у
справі незаконного постачання гранат з Росії
взимку 2014 року.

Цьогоріч у «справах Майдану» повідомили
14 підозр
Упродовж січня — лютого 2022 року 14
особам повідомили про підозру у справах, які
пов’язані зі злочинами, скоєними під час
Революції Гідності 2013 — 2014
років.Цьогоріч у «справах Майдану»
повідомили 14 підозр

Депутата Київради викрили на хабарі у 1,26
мільйона
Депутата Київської міськради викрили на
одержанні 1,26 млн гривень хабара.

Стрілянина у Дніпрі: проти поліцейських,
які злили відео в інтернет, відкрили справу
Щодо поліцейських, які надали для
оприлюднення в інтернеті відео щодо
розстрілу громадян, влаштованого
нацгвардійцем Артемієм Рябчуком у Дніпрі 27
січня, було відкрито кримінальне
провадження.

ЕКСКЛЮЗИВ
Кремль шукає «старшого по Європі»:
підсумки візиту Макрона в Москву та Київ
У своєму протистоянні з Заходом Путін весь
час намагається зруйнувати єдність у лавах
противника

Авіатроща під Тегераном: Наша мета –
встановлення справедливості, а не
приниження Ірану АНАЛІТИКА
Перша заступниця міністра закордонних справ
України Еміне Джапарова – про хід перемовин
щодо розслідування обставин авіакатастрофи

Найкраще Росія вміє дві речі: нахвалятися і
ганебно програвати
Окиньмо поглядом програні війни Росії за
останні 500 років: практично завжди саме вона
була агресором, а потім – тікала з бойовища

США мають унікальний шанс сформувати
потужну відповідь діям Росії на ринку ЄС Михайло Гончар, президент Центру
глобалістики «Стратегія XXI» ІНТЕРВ'Ю
Михайло Гончар – давній дослідник
енергетичної зброї Росії. І, як вже зрозуміло,
один із найточніших прогнозистів.

СУСПІЛЬСТВО
Уряд дозволив витрачати «тисячу за
вакцинацію» впродовж дев'яти місяців
Уряд збільшив термін використання коштів у
рамках "єПідтримки" за вакцинацію з 4 до 9
місяців.

Україні варто більше уваги приділяти
розвитку штучного інтелекту, за яким
майбутнє – експерт
Штучний інтелект є тією сферою, яка дуже
швидко розвивається як в економічному плані,
так і плані національної безпеки, тому Україні
варто приділяти їй більше уваги.

Пенсійне посвідчення в «Дії» може
з’явитися вже в березні
На Єдиному державному вебпорталі
електронних послуг «Дія» вже в березні може
з’явитися електронне відображення пенсійного
посвідчення.

Зеленський відреагував на петицію щодо
відкриття офісів Google та Facebook в
Україні
Президент Володимир Зеленський звернувся
до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо
активізації роботи з відкриття в Україні
представництв компаній «Google» (YouTube)
та «Meta Platforms» (Facebook, Instagram).

Секс-скандал зі студентками: ректор
університету Шевченка прокоментував
публікації ФОТО
Ректор Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров
стверджує, що публікації, які начебто свідчать
про його сексуальні стосунки зі студентками, є
замовною кампанією.

14 видів «черкасько-кримських» сирів
Переселенець із Криму відкрив на Черкащині
сироварню і радить, як розпізнавати якісний
сирний продукт

Вперше у світі: виставку віртуальної
реальності про безпеку дітей в інтернеті
відкрили в Україні ФОТО
У Києві презентували першу у світі виставку
віртуальної реальності щодо безпеки дітей в
інтернеті, створену українцями.

Дієтологиня розповіла про корисні
властивості імбиру
Імбир стимулює роботу травної системи покращує процеси травлення, перешкоджає
скупченню газів, зменшує нудоту.

Українські футзалісти дійшли до півфіналу
Євро, хоча могли і вище
Матч проти Росії досі обговорюють.
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