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ТОП 

 

В Україну прибув десятий літак із 

військовою допомогою від США 

Міністр оборони Олексій Резніков привітав 

прибуття в Україну десятого літака із 

військовою допомогою від Сполучених Штатів 

Америки.  

 

 

Росія офіційно відмовилася від участі у 

Мюнхенській безпековій конференції 

Офіційні представники Росії не братимуть 
участі у засіданнях Мюнхенської безпекової 

конференції, яка відбудеться 18-20 лютого. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401021-v-ukrainu-pribuv-desatij-litak-iz-vijskovou-dopomogou-vid-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401021-v-ukrainu-pribuv-desatij-litak-iz-vijskovou-dopomogou-vid-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401039-rosia-oficijno-vidmovilasa-vid-ucasti-u-munhenskij-bezpekovij-konferencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401039-rosia-oficijno-vidmovilasa-vid-ucasti-u-munhenskij-bezpekovij-konferencii.html


 

На полігонах в ОРДЛО спостерігачі 

виявили понад сто танків ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала 102 танки на трьох 
полігонах російських окупаційних військ в 

окремих районах Донецької та Луганської 

областей, розміщені поза межами виділених 

місць зберігання.

 

 

Пакет санкцій проти Росії може виявитися 

ширшим, ніж вважається - Шольц 

Євросоюз і НАТО в разі нападу Росії на 
Україну швидко та консолідовано запровадять 

санкції проти Москви, однак розголошувати 

заздалегідь їх зміст не будуть. 

 

Сенатори просять Байдена надавати 

Україні більше розвідданих 

Двопартійна група членів комітету з питань 

розвідки Сенату США у відкритому листі 
просить президента Байдена посилити обмін 

розвідданими з Україною, яка обороняє 

Європу від російської агресії.

 

 

Пентагон заявляє про посилення Росією 

військових позицій поблизу України 

Російська сторона продовжує нарощувати 
військові потужності біля кордонів з Україною, 

у тому числі на території Білорусі.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401066-na-poligonah-v-ordlo-sposterigaci-viavili-ponad-sto-tankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401066-na-poligonah-v-ordlo-sposterigaci-viavili-ponad-sto-tankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401072-paket-sankcij-proti-rosii-moze-viavitisa-sirsim-niz-vvazaetsa-solc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401072-paket-sankcij-proti-rosii-moze-viavitisa-sirsim-niz-vvazaetsa-solc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401076-grupa-senatoriv-prosit-bajdena-nadavati-ukraini-bilse-rozviddanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401076-grupa-senatoriv-prosit-bajdena-nadavati-ukraini-bilse-rozviddanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401055-pentagon-zaavlae-pro-posilenna-rosieu-vijskovih-pozicij-poblizu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401055-pentagon-zaavlae-pro-posilenna-rosieu-vijskovih-pozicij-poblizu-ukraini.html


СВІТ 

 

Активістка Greenpeace стала 

уповноваженою уряду ФРН з питань 

клімату 

Активістка екологічної організації Greenpeace 

Дженніфер Морган стала спеціальним 

посланником з питань клімату у міністерстві 

закордонних справ ФРН. 

 

Американські далекобійники готуються 

перекрити рух у великих містах - ЗМІ 

У США очікуються протести далекобійників 

проти обов’язкової COVID-вакцинації, подібні 
до тих, що останніми днями сколихнули 

Канаду.  

 

 

Коронавірусні обмеження перетворили 

Амстердам на місто без заторів 

У Нідерландах коронавірусні обмеження 

перетворили столицю країни на вільне від 

заторів місто. 

 

У світі зафіксували понад 403 мільйони 

випадків COVID-19 

У світі, станом на ранок 10 лютого, 
зафіксували 403 700 512 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401092-aktivistka-greenpeace-stala-upovnovazenou-uradu-frn-z-pitan-klimatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401092-aktivistka-greenpeace-stala-upovnovazenou-uradu-frn-z-pitan-klimatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401092-aktivistka-greenpeace-stala-upovnovazenou-uradu-frn-z-pitan-klimatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401092-aktivistka-greenpeace-stala-upovnovazenou-uradu-frn-z-pitan-klimatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401084-amerikanski-dalekobijniki-gotuutsa-perekriti-ruh-u-velikih-mistah-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401084-amerikanski-dalekobijniki-gotuutsa-perekriti-ruh-u-velikih-mistah-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400893-koronavirusni-obmezenna-peretvorili-amsterdam-na-misto-bez-zatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3400893-koronavirusni-obmezenna-peretvorili-amsterdam-na-misto-bez-zatoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401088-u-sviti-zafiksuvali-ponad-403-miljoni-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3401088-u-sviti-zafiksuvali-ponad-403-miljoni-vipadkiv-covid19.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Стали відомі подробиці першого офіційного 

візиту Збігнєва Рау до України 

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних 
справ Польщі Збігнєв Рау в ході візиту до 

України проведе зустрічі з керівництвом нашої 

держави. 

 

Штати розглядають навчання військ РФ у 

Білорусі як прояв ескалації 

Адміністрація Байдена вважає проведення 
Росією спільних з Білоруссю військових 

навчань як дії, спрямовані на ескалацію.  

 

 

 

У справі літака МАУ Іран не розглядає 

інших версій, окрім «людської помилки» - 

Джапарова 

Влада Ірану не розглядає інших версій 
катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні 

авіалінії України" поблизу Тегерана, крім 

"людської помилки". 

 

 

Єрмак обговорив з радником Байдена 

безпекову ситуацію та активізацію 

«Норманді» 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

обговорив із радником Білого дому з питань 
національної безпеки Джейком Салліваном 

безпекову ситуацію в регіоні. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401057-stali-vidomi-podrobici-persogo-vizitu-zbigneva-rau-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401057-stali-vidomi-podrobici-persogo-vizitu-zbigneva-rau-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401068-stati-vvazaut-navcanna-vijsk-rf-u-bilorusi-proavom-eskalacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401068-stati-vvazaut-navcanna-vijsk-rf-u-bilorusi-proavom-eskalacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3401060-u-spravi-litaka-mau-iran-ne-rozgladae-insih-versij-okrim-ludskoi-pomilki-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3401060-u-spravi-litaka-mau-iran-ne-rozgladae-insih-versij-okrim-ludskoi-pomilki-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3401060-u-spravi-litaka-mau-iran-ne-rozgladae-insih-versij-okrim-ludskoi-pomilki-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3401060-u-spravi-litaka-mau-iran-ne-rozgladae-insih-versij-okrim-ludskoi-pomilki-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401053-ermak-obgovoriv-z-radnikom-bajdena-bezpekovu-situaciu-ta-aktivizaciu-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401053-ermak-obgovoriv-z-radnikom-bajdena-bezpekovu-situaciu-ta-aktivizaciu-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401053-ermak-obgovoriv-z-radnikom-bajdena-bezpekovu-situaciu-ta-aktivizaciu-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401053-ermak-obgovoriv-z-radnikom-bajdena-bezpekovu-situaciu-ta-aktivizaciu-normandi.html


 

Єрмак: Одна з цілей України на 

переговорах у Берліні - розблокування 

роботи ТКГ 

На переговорах у Берліні українська сторона 

домагатиметься розблокування роботи 

Тристоронньої контактної групи задля 

просування процесу мирного врегулювання. 

 

Україна не має майбутнього поза межами 

Євросоюзу - експерт 

Україна має долучитися до ЄС і НАТО, адже її 

нейтральний статус не став перешкодою для 

російського вторгнення у 2014 році.

 

Нейтральність не може бути варіантом для 

України - посол в Австрії 

Нейтральний статус не може бути варіантом 

для України, оскільки у 2014 році Росія, 

знехтувавши ним, окупувала частину території 

нашої країни.

 

 

До Києва приїжджає глава уряду Литви, 

можливі обмеження руху 

В окремих районах Києва 10-11 лютого 

можливе тимчасове обмеження руху 

транспорту у зв’язку з візитом прем'єр-міністра 

Литви Інгріди Шимоніте.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401047-ermak-odna-z-cilej-ukraini-na-peregovorah-u-berlini-rozblokuvanna-roboti-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401047-ermak-odna-z-cilej-ukraini-na-peregovorah-u-berlini-rozblokuvanna-roboti-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401047-ermak-odna-z-cilej-ukraini-na-peregovorah-u-berlini-rozblokuvanna-roboti-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401047-ermak-odna-z-cilej-ukraini-na-peregovorah-u-berlini-rozblokuvanna-roboti-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401082-ukraina-ne-mae-majbutnogo-poza-mezami-evrosouzu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401082-ukraina-ne-mae-majbutnogo-poza-mezami-evrosouzu-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401064-nejtralnist-ne-moze-buti-variantom-dla-ukraini-posol-v-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401064-nejtralnist-ne-moze-buti-variantom-dla-ukraini-posol-v-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3401080-do-kieva-priizdzae-glava-uradu-litvi-mozlivi-obmezenna-ruhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3401080-do-kieva-priizdzae-glava-uradu-litvi-mozlivi-obmezenna-ruhu.html


 

Правозахисники закликають світ 

зреагувати на нову хвилю репресій у Криму 
ЗВЕРНЕННЯ  

Правозахисні організації України виступили зі 

зверненням у зв'язку з черговою хвилею 
політичних репресій в окупованому Росією 

Криму.

 

УКРАЇНА 

 

Київський осередок «Слуги народу» 

скликають через затримання депутата 

Трубіцина на хабарі 

Голова політичної партії "Слуга народу", 

заступниця голови однойменної 

парламентської фракції Олена Шуляк скликає 
позачергову конференцію київської міської 

організації політсили для розгляду інциденту 

щодо викриття на отриманні хабара депутата 

Київради від "СН" Владислава Трубіцина. 

 

Довибори в Раду на Чернігівщині: дозвіл на 

спостерігачів отримали 13 організацій 

ЦВК надала дозвіл загалом 13 громадським 

організаціям мати офіційних спостерігачів на 
проміжних виборах до ВР, які відбудуться 27 

березня в одномандатному окрузі №206 на 

Чернігівщині.  

 

 

Голова партії «Слуга народу» вважає, що 

Трухін сам має скласти депутатський 

мандат 

У партії «Слуга народу» вважають, що 

законодавчих підстав позбавити депутатського 
мандата Олександра Трухіна наразі немає, але 

він має діяти «по совісті». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3401044-pravozahisniki-zaklikaut-svit-zreaguvati-na-novu-hvilu-represij-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3401044-pravozahisniki-zaklikaut-svit-zreaguvati-na-novu-hvilu-represij-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3401044-pravozahisniki-zaklikaut-svit-zreaguvati-na-novu-hvilu-represij-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3401044-pravozahisniki-zaklikaut-svit-zreaguvati-na-novu-hvilu-represij-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401023-kiivskij-oseredok-slugi-narodu-sklikaut-cerez-zatrimanna-deputata-trubicina-na-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401023-kiivskij-oseredok-slugi-narodu-sklikaut-cerez-zatrimanna-deputata-trubicina-na-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401023-kiivskij-oseredok-slugi-narodu-sklikaut-cerez-zatrimanna-deputata-trubicina-na-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401023-kiivskij-oseredok-slugi-narodu-sklikaut-cerez-zatrimanna-deputata-trubicina-na-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3401062-dovibori-v-radu-na-cernigivsini-dozvil-na-sposterigaciv-otrimali-13-organizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3401062-dovibori-v-radu-na-cernigivsini-dozvil-na-sposterigaciv-otrimali-13-organizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401052-golova-partii-sluga-narodu-vvazae-so-truhin-sam-mae-sklasti-deputatskij-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401052-golova-partii-sluga-narodu-vvazae-so-truhin-sam-mae-sklasti-deputatskij-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401052-golova-partii-sluga-narodu-vvazae-so-truhin-sam-mae-sklasti-deputatskij-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3401052-golova-partii-sluga-narodu-vvazae-so-truhin-sam-mae-sklasti-deputatskij-mandat.html


 

Міноборони запевняє, що пального в армії 

вдосталь 

Запасів паливно-мастильних матеріалів у 
Збройних Силах України достатньо - як і 

варіантів їх поповнення з країн-партнерів.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 10 

лютого 2022 року, послабив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 27,9795 грн за долар.

 

 

В Україні за добу - 41 694 випадки 

коронавірусу 

За добу 9 лютого в Україні зафіксовано 41 694 

нові підтверджені випадки коронавірусної 

хвороби.  

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти минулої доби обстріляли позиції 

ЗСУ біля Водяного 

Упродовж минулої доби, 9 лютого, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 

порушення режиму припинення вогню.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401070-minoboroni-zapevnae-so-palnogo-v-armii-vdostal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401070-minoboroni-zapevnae-so-palnogo-v-armii-vdostal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3401090-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3401090-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3401094-v-ukraini-za-dobu-41-694-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3401094-v-ukraini-za-dobu-41-694-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401086-okupanti-minuloi-dobi-obstrilali-pozicii-zsu-bila-vodanogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401086-okupanti-minuloi-dobi-obstrilali-pozicii-zsu-bila-vodanogo.html


 

Місія ОБСЄ за добу нарахувала 180 

порушень «тиші» ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 8 
лютого, 11 порушень режиму припинення 

вогню в Донецькій області та 169 - на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 лютого: народний календар і астровісник 

Зірки радять спрямувати зусилля на 

завершення розпочатих справ

 

 

Berlinale 2022 пройде за скороченою 

програмою - сьогодні відкриття ФОТО 

Cімдесят другий Берлінський міжнародний 

кінофестиваль відкриється увечері 10 лютого 

2022 року за скороченою програмою та 

посилених заходів гігієни. 

 

У шостий день Олімпіади-2022 розіграють 

вісім комплектів медалей 

В Пекіні (Китай) у четвер, 10 лютого, будуть 
розіграні чергові вісім комплектів нагород 

ХХIV зимової Олімпіади.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3401078-misia-obse-za-dobu-narahuvala-180-porusen-tisi.html
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У Вінниці в День Валентина музейники 

розкажуть про поцілунки неандертальців і 

вільне кохання 

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 

в День святого Валентина під час 

інтерактивної екскурсії відвідувачам 

розкажуть про поцілунки неандертальців, 
вільне кохання, шлюбні традиції та 

афродизіаки.

 

 

«Динамо» перемогло «Депортиво» по 

пенальті в Юнацькій лізі УЄФА 

Кияни здійснили камбек протягом матчу.

 

 

10 лютого. Пам'ятні дати 

Сьогодні день народження Богдана Гориня – 

українського політичного та громадського 

діяча, журналіста, мистецтвознавця, 
організатора самвидаву, колишнього 

дисидента.
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