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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. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3400689-ukraina-vze-otrimala-vid-svitu-vijskovoi-dopomogi-priblizno-na-15-milarda-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3400689-ukraina-vze-otrimala-vid-svitu-vijskovoi-dopomogi-priblizno-na-15-milarda-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3400689-ukraina-vze-otrimala-vid-svitu-vijskovoi-dopomogi-priblizno-na-15-milarda-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3400689-ukraina-vze-otrimala-vid-svitu-vijskovoi-dopomogi-priblizno-na-15-milarda-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400763-radniki-normandi-zustrinutsa-u-berlini-10-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400763-radniki-normandi-zustrinutsa-u-berlini-10-lutogo.html


 

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.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400919-makron-ne-porusuvav-u-kievi-pitanna-pozablokovosti-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400919-makron-ne-porusuvav-u-kievi-pitanna-pozablokovosti-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400982-kiiv-vimagae-osobistih-vibacen-vid-slovackogo-deputata-za-oblitij-vodou-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400982-kiiv-vimagae-osobistih-vibacen-vid-slovackogo-deputata-za-oblitij-vodou-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400982-kiiv-vimagae-osobistih-vibacen-vid-slovackogo-deputata-za-oblitij-vodou-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400982-kiiv-vimagae-osobistih-vibacen-vid-slovackogo-deputata-za-oblitij-vodou-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3400996-evrosouz-virisiv-rozsiriti-krimski-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3400996-evrosouz-virisiv-rozsiriti-krimski-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3400841-amunicia-ta-naboi-u-kiiv-pribuv-devatij-litak-iz-vijskovou-dopomogou-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3400841-amunicia-ta-naboi-u-kiiv-pribuv-devatij-litak-iz-vijskovou-dopomogou-ssa.html


 

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.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400584-golova-komitetu-parlamentu-finlandii-podav-u-vidstavku-cerez-tvit-pro-clenstvo-ukraini-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400584-golova-komitetu-parlamentu-finlandii-podav-u-vidstavku-cerez-tvit-pro-clenstvo-ukraini-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400584-golova-komitetu-parlamentu-finlandii-podav-u-vidstavku-cerez-tvit-pro-clenstvo-ukraini-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400584-golova-komitetu-parlamentu-finlandii-podav-u-vidstavku-cerez-tvit-pro-clenstvo-ukraini-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400734-ukraina-rizikue-vtratiti-cvert-pracezdatnogo-naselenna-vze-za-10-rokiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400734-ukraina-rizikue-vtratiti-cvert-pracezdatnogo-naselenna-vze-za-10-rokiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400734-ukraina-rizikue-vtratiti-cvert-pracezdatnogo-naselenna-vze-za-10-rokiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400734-ukraina-rizikue-vtratiti-cvert-pracezdatnogo-naselenna-vze-za-10-rokiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3400811-adel-prijsla-na-vrucenna-brit-awards-u-sukni-ukrainskoi-dizajnerki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3400811-adel-prijsla-na-vrucenna-brit-awards-u-sukni-ukrainskoi-dizajnerki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400917-pidtrimka-ukraini-i-visoka-cina-dla-rf-kraini-vejmarskogo-trikutnika-uhvalili-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400917-pidtrimka-ukraini-i-visoka-cina-dla-rf-kraini-vejmarskogo-trikutnika-uhvalili-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400917-pidtrimka-ukraini-i-visoka-cina-dla-rf-kraini-vejmarskogo-trikutnika-uhvalili-deklaraciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400917-pidtrimka-ukraini-i-visoka-cina-dla-rf-kraini-vejmarskogo-trikutnika-uhvalili-deklaraciu.html


 

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". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3400758-do-ukraini-pribuv-litak-iz-vijskovou-dopomogou-vid-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3400758-do-ukraini-pribuv-litak-iz-vijskovou-dopomogou-vid-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400939-kuleba-zaklikav-ne-sprijmati-bukvalno-slova-makrona-pro-virisalni-najblizci-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400939-kuleba-zaklikav-ne-sprijmati-bukvalno-slova-makrona-pro-virisalni-najblizci-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400939-kuleba-zaklikav-ne-sprijmati-bukvalno-slova-makrona-pro-virisalni-najblizci-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400939-kuleba-zaklikav-ne-sprijmati-bukvalno-slova-makrona-pro-virisalni-najblizci-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400827-zelenskij-obgovoriv-iz-glavou-mzs-ispanii-evrointegraciu-i-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400827-zelenskij-obgovoriv-iz-glavou-mzs-ispanii-evrointegraciu-i-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400994-zasidanna-tkg-vidbulosa-bez-proriviv-i-zrad-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400994-zasidanna-tkg-vidbulosa-bez-proriviv-i-zrad-garmas.html


 

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.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400740-putin-moze-vikoristati-navcanna-u-bilorusi-dla-vidvolikanna-uvagi-ci-nastupu-na-ukrainu-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400740-putin-moze-vikoristati-navcanna-u-bilorusi-dla-vidvolikanna-uvagi-ci-nastupu-na-ukrainu-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400740-putin-moze-vikoristati-navcanna-u-bilorusi-dla-vidvolikanna-uvagi-ci-nastupu-na-ukrainu-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400740-putin-moze-vikoristati-navcanna-u-bilorusi-dla-vidvolikanna-uvagi-ci-nastupu-na-ukrainu-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400970-kuleba-cekae-vidpovidi-sijarto-na-zaprosenna-vidvidati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400970-kuleba-cekae-vidpovidi-sijarto-na-zaprosenna-vidvidati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400957-u-nimeccini-nemae-uridicnih-zaboron-na-postacanna-zbroi-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400957-u-nimeccini-nemae-uridicnih-zaboron-na-postacanna-zbroi-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400579-rosia-namagaetsa-vzati-revans-za-progras-srsr-u-holodnij-vijni-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400579-rosia-namagaetsa-vzati-revans-za-progras-srsr-u-holodnij-vijni-kuleba.html


 

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 ТАБЛИЦЯ 

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.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400641-estonia-gotova-prijnati-do-20-tisac-bizenciv-z-ukraini-u-razi-vtorgnenna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400641-estonia-gotova-prijnati-do-20-tisac-bizenciv-z-ukraini-u-razi-vtorgnenna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3400472-kiiv-ta-19-oblastej-u-pomarancevij-zoni-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3400472-kiiv-ta-19-oblastej-u-pomarancevij-zoni-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400959-omikron-v-ukraini-lutij-misac-prognozovanogo-piku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400959-omikron-v-ukraini-lutij-misac-prognozovanogo-piku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400823-ludi-z-invalidnistu-zmozut-vitracati-kovidnu-tisacu-na-liki-ta-komunalku-vze-u-lutomu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400823-ludi-z-invalidnistu-zmozut-vitracati-kovidnu-tisacu-na-liki-ta-komunalku-vze-u-lutomu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400823-ludi-z-invalidnistu-zmozut-vitracati-kovidnu-tisacu-na-liki-ta-komunalku-vze-u-lutomu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400823-ludi-z-invalidnistu-zmozut-vitracati-kovidnu-tisacu-na-liki-ta-komunalku-vze-u-lutomu-smigal.html


 

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.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400705-v-ukraini-40-ludej-vikom-vid-60-rokiv-otrimali-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400705-v-ukraini-40-ludej-vikom-vid-60-rokiv-otrimali-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400601-pacienti-iz-zastudou-ci-koronou-mozut-vidkriti-likarnanij-distancijno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400601-pacienti-iz-zastudou-ci-koronou-mozut-vidkriti-likarnanij-distancijno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400805-omikron-moze-prizvesti-do-zapalenna-vuha-likarka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400805-omikron-moze-prizvesti-do-zapalenna-vuha-likarka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400611-tempi-posirenna-omikronu-sered-ditej-pririvnuutsa-do-koru-pediatr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400611-tempi-posirenna-omikronu-sered-ditej-pririvnuutsa-do-koru-pediatr.html


 

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. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400712-ukrainci-pocnut-otrimuvati-500-busternih-griven-z-14-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400712-ukrainci-pocnut-otrimuvati-500-busternih-griven-z-14-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400727-zasidanna-rnbo-projde-u-patnicu-v-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400727-zasidanna-rnbo-projde-u-patnicu-v-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400934-razumkov-zaaviv-so-jogo-komandi-ne-dali-vidkriti-ofis-u-harkovi-sbu-sprostovue-zvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400934-razumkov-zaaviv-so-jogo-komandi-ne-dali-vidkriti-ofis-u-harkovi-sbu-sprostovue-zvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400934-razumkov-zaaviv-so-jogo-komandi-ne-dali-vidkriti-ofis-u-harkovi-sbu-sprostovue-zvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400934-razumkov-zaaviv-so-jogo-komandi-ne-dali-vidkriti-ofis-u-harkovi-sbu-sprostovue-zvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400708-urad-zvilniv-zastupnika-ministra-u-spravah-veteraniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400708-urad-zvilniv-zastupnika-ministra-u-spravah-veteraniv.html


 

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. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400765-obranna-direktora-nabu-kabminu-zaproponuvali-troh-pretendentiv-do-konkursnoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400765-obranna-direktora-nabu-kabminu-zaproponuvali-troh-pretendentiv-do-konkursnoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400980-tkacenko-rozpoviv-akim-cinom-mozna-zdolati-informacijnij-terorizm-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400980-tkacenko-rozpoviv-akim-cinom-mozna-zdolati-informacijnij-terorizm-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400719-v-ukraini-iniciuvali-stvorenna-vsenarodnogo-ruhu-zupinimo-vijnu-razom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400719-v-ukraini-iniciuvali-stvorenna-vsenarodnogo-ruhu-zupinimo-vijnu-razom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400719-v-ukraini-iniciuvali-stvorenna-vsenarodnogo-ruhu-zupinimo-vijnu-razom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400719-v-ukraini-iniciuvali-stvorenna-vsenarodnogo-ruhu-zupinimo-vijnu-razom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400990-svitovij-bank-dav-rekomendacii-ak-zmensiti-vpliv-klimaticnih-zmin-na-ekonomiku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400990-svitovij-bank-dav-rekomendacii-ak-zmensiti-vpliv-klimaticnih-zmin-na-ekonomiku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400990-svitovij-bank-dav-rekomendacii-ak-zmensiti-vpliv-klimaticnih-zmin-na-ekonomiku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400990-svitovij-bank-dav-rekomendacii-ak-zmensiti-vpliv-klimaticnih-zmin-na-ekonomiku-ukraini.html


 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400948-naftogaz-vidsudiv-15-milarda-borgu-u-gazzbutu-firtasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400948-naftogaz-vidsudiv-15-milarda-borgu-u-gazzbutu-firtasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400638-peticia-pro-zbilsenna-zarplat-derzsluzbovcam-zelenskij-dav-dorucenna-smigalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400638-peticia-pro-zbilsenna-zarplat-derzsluzbovcam-zelenskij-dav-dorucenna-smigalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400638-peticia-pro-zbilsenna-zarplat-derzsluzbovcam-zelenskij-dav-dorucenna-smigalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400638-peticia-pro-zbilsenna-zarplat-derzsluzbovcam-zelenskij-dav-dorucenna-smigalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400723-smigal-anonsuvav-risenna-kabminu-pro-pidvisenna-zarplat-vijskovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400723-smigal-anonsuvav-risenna-kabminu-pro-pidvisenna-zarplat-vijskovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400883-plusi-ta-minusi-vikupu-ukrainou-svoih-borgiv-u-kreditoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400883-plusi-ta-minusi-vikupu-ukrainou-svoih-borgiv-u-kreditoriv.html


 

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". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400839-naftogaz-nadav-evrokomisii-propozicii-stosovno-minimizacii-vplivu-gazpromu-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400839-naftogaz-nadav-evrokomisii-propozicii-stosovno-minimizacii-vplivu-gazpromu-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400839-naftogaz-nadav-evrokomisii-propozicii-stosovno-minimizacii-vplivu-gazpromu-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3400839-naftogaz-nadav-evrokomisii-propozicii-stosovno-minimizacii-vplivu-gazpromu-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400832-mizvidomca-komisia-sodo-realizacii-norm-miznarodnogo-gumanitarnogo-prava-vidnovila-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400832-mizvidomca-komisia-sodo-realizacii-norm-miznarodnogo-gumanitarnogo-prava-vidnovila-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400832-mizvidomca-komisia-sodo-realizacii-norm-miznarodnogo-gumanitarnogo-prava-vidnovila-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400832-mizvidomca-komisia-sodo-realizacii-norm-miznarodnogo-gumanitarnogo-prava-vidnovila-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400572-saakasvili-na-sudi-u-tbilisi-zaspivav-gimn-ukraini.html?fbclid=IwAR1U2JpXLwRzW4VRED3FvvUET0Of-nvJ9nl2MxJbz97Ajlqhk5Y4DaBwURc
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400572-saakasvili-na-sudi-u-tbilisi-zaspivav-gimn-ukraini.html?fbclid=IwAR1U2JpXLwRzW4VRED3FvvUET0Of-nvJ9nl2MxJbz97Ajlqhk5Y4DaBwURc
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400636-zatrimanij-v-italii-reziser-lavrencuk-vvazae-so-rosia-hotila-popovniti-nim-spisok-na-obmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400636-zatrimanij-v-italii-reziser-lavrencuk-vvazae-so-rosia-hotila-popovniti-nim-spisok-na-obmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400636-zatrimanij-v-italii-reziser-lavrencuk-vvazae-so-rosia-hotila-popovniti-nim-spisok-na-obmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400636-zatrimanij-v-italii-reziser-lavrencuk-vvazae-so-rosia-hotila-popovniti-nim-spisok-na-obmin.html


 

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. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400586-nszu-dopomagae-z-legalizacieu-biloruskih-zurnalistiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400586-nszu-dopomagae-z-legalizacieu-biloruskih-zurnalistiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400944-verhovnij-sud-grecii-vidmoviv-litvi-u-vidaci-veterana-ato-radkevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400944-verhovnij-sud-grecii-vidmoviv-litvi-u-vidaci-veterana-ato-radkevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400891-anukovicu-ogolosili-pidozru-u-pidburuvanni-do-dezertirstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400891-anukovicu-ogolosili-pidozru-u-pidburuvanni-do-dezertirstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400595-za-causa-vnesli-ponad-700-tisac-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400595-za-causa-vnesli-ponad-700-tisac-zastavi.html


 

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. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400984-dbr-provede-novu-dnkekspertizu-u-spravi-pro-dtp-iz-truhinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3400984-dbr-provede-novu-dnkekspertizu-u-spravi-pro-dtp-iz-truhinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400676-rosijski-granati-v-berkutu-na-majdani-zaversili-slidstvo-sodo-ekskerivnikiv-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400676-rosijski-granati-v-berkutu-na-majdani-zaversili-slidstvo-sodo-ekskerivnikiv-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400676-rosijski-granati-v-berkutu-na-majdani-zaversili-slidstvo-sodo-ekskerivnikiv-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400676-rosijski-granati-v-berkutu-na-majdani-zaversili-slidstvo-sodo-ekskerivnikiv-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400972-cogoric-u-spravah-majdanu-povidomili-14-pidozr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3400972-cogoric-u-spravah-majdanu-povidomili-14-pidozr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3400999-deputata-kiivradi-vikrili-na-oderzanni-126-miljona-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3400999-deputata-kiivradi-vikrili-na-oderzanni-126-miljona-habara.html


 

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 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3400992-strilanina-u-dnipri-proti-policejskih-aki-zlili-video-v-internet-vidkrili-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3400992-strilanina-u-dnipri-proti-policejskih-aki-zlili-video-v-internet-vidkrili-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400868-kreml-sukae-starsogo-po-evropi-pidsumki-vizitu-makrona-v-moskvu-ta-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400868-kreml-sukae-starsogo-po-evropi-pidsumki-vizitu-makrona-v-moskvu-ta-kiiv.html
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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. 
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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.
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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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