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ТОП
У Берліні розпочалася зустріч радників
«Норманді»
Зустріч політичних радників лідерів
Нормандського формату розпочалася у Берліні.

Столтенберг заперечив план
«фінляндизації» України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
розкритикував ідею "фінляндизації" України,
тобто узаконення нейтрального статусу
української держави.

Перекриття Росією морів: Адміністрація
морських портів вивчає дані та готує
роз’яснення
Оскільки окремі райони Чорного та Азовського
морів перекриваються Російською Федерацією
для проведення заходів з бойової підготовки,

Україна порушила в ОБСЄ тему перекриття
Росією Чорного та Азовського морів
Україна висловила в ОБСЄ занепокоєння
безпрецедентними масштабами ракетноартилерійських навчань Росії у Чорному та
Азовському морях та їх негативним впливом
на свободу судноплавства.

Прогрес «Мінська» можливий, якщо Росія
перестане вимагати діалогу Києва з
«Л/ДНР» - Кулеба
Відмова Росії від вимоги прямого діалогу
Києва з «ЛНР/ДНР» дасть змогу рухатися
вперед у виконанні Мінських домовленостей і
узгодити речі, які залишаються
неузгодженими.

Навчання «Заметіль-2022» триватимуть
місяць на полігонах по всій території
України ВІДЕ О
Командно-штабні навчання “Заметіль-2022”
триватимуть на визначених військових
полігонах по всій території України.

НАБУ повідомило депутату Трубіцину про
підозру
Національне антикорупційне бюро України
(НАБУ) повідомило про підозру чинному
депутату Київської міської ради, якого, за
інформацією слідства, викрито на одержанні
1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Смертельна ДТП на Харківщині:
Ярославського допитають після його
повернення в Україну
Після повернення в Україну бізнесмена
Олександра Ярославського запросять для
участі у проведенні необхідних процесуальних
дій стосовно смертельної ДТП, яка сталася 9
лютого на автодорозі Київ–Харків–
Довжанський.
Кулеба і Ткаченко закликали журналістів
покладатися на факти у висвітленні
конфлікту з РФ ЗВЕРНЕННЯ
Глава МЗС Дмитро Кулеба і міністр культури
та інформаційної політики Олександр
Ткаченко звернулися до українських й
іноземних журналістів із

УКРАЇНА І СВІТ
Посольство США – про морські
«навчання»: російська економічна війна
проти України триває
У посольстві Сполучених Штатів Америки
заявили, що під приводом військових навчань
Росія обмежує морський суверенітет України.

Наступні декілька днів стануть найбільш
небезпечним моментом російськоукраїнської кризи – Джонсон
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис
Джонсон заявив, що наступні декілька днів
стануть найбільш небезпечним моментом
російсько-української кризи.

Столтенберг та Зеленський обговорили
нарощування Росією військ біля України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг в ході
телефонної розмови з Президентом України
Володимиром Зеленським обговорив
нарощування Росією військових сил навколо
України.

Україна в ОБСЄ розповіла про «листи
щастя» від Лаврова
У той час, як російська зброя залишається
націленою на Україну і Росія прагне зміцнити
свою безпеку за рахунок України, глава МЗС
РФ Сергій Лавров

Нацрада проситиме МКІП внести
Кисельова до переліку осіб, які створюють
загрозу нацбезпеці
Національна рада з питань телебачення та
радіомовлення проситиме Міністерство
культури та інформаційної політики включити
російського

Зеленський обговорив із прем'єркою Литви
євроінтеграцію та «Норманді» ФОТО
Президент України Володимир Зеленський
обговорив із Прем'єр-міністром Литви
Інгрідою Шимоніте реалізацію стратегічного
курсу України на європейську та
євроатлантичну інтеграцію.

«Міцне, але недостатнє, щоб викрутити
руки» - Кулеба про рукостискання Макрона
У президента Франції Емануеля Макрона дуже
міцне і впевнене рукостистання, але не
достатньо міцне для того, щоб викрутити руки
кому-небудь в Україні.

Росія має підтвердити діями заяви, що вона
не нападе на Україну - глава МЗС Британії
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила,
що британська сторона сподівається на те, що
заяви Росії про відсутність планів напасти на
Україну будуть підкріплені конкретними
діями.

Кулеба закликав деякі країни відкинути
страхи та уявну втому від розширення ЄС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
вважає, що туманний погляд, яким деякі країни
ЄС раніше дивилися на майбутнє повноправне
членство України в Євросоюзі, перестав бути
конструктивним.

Деякі іноземні ЗМІ порушують закони
України щодо перебування на окупованих
територіях – РНБО
На території ОРДЛО останнім часом
спостерігається активізація роботи іноземних
ЗМІ. Законність перебування іноземних
журналістів на тимчасово окупованих
територіях викликає сумніви у правоохоронців.

Посольство РФ у Києві може евакуювати
частину персоналу
Посольство Росії у Києві опрацьовує питання
про те, щоб неосновний персонал
дипломатичного представництва тимчасово
залишив Україну.

Венеційська комісія дала позитивний
висновок законопроєкту про місцевий
референдум – експертка
Венеційська комісія надала позитивний
висновок щодо законопроєкту "Про місцевий
референдум" (№5512).

КОРОНАВІРУС
Локдауну через Омікрон в Україні не буде Ляшко
Захворюваність на COVID-19, зокрема і штаму
Омікрон, зараз зростає, проте число
госпіталізованих не збільшується.

Українські науковці розробили нові ПЛРтести, які можуть одночасно визначити
ковід та грип
Український інститут розробив п'ять тестсистем для одночасного виявлення вірусів
SARS-CoV-2, грипу та низки респіраторних
вірусів.

COVID-19 навіть у легкій формі підвищує
ризик серцево-судинних захворювань
Д ОСЛ І Д ЖЕ НН Я

Вчені з Медичної школи Вашингтонського
університету в Сент-Луїсі з'ясували, що люди,
які перехворіли на COVID-19 навіть у легкій
формі, протягом від

УКРАЇНА
У Венедиктової спростовують інформацію
про евакуацію документів із Офісу
генпрокурора
В Офісі Генпрокурора наразі проводиться
планова робота з упорядкування архівних
документів, у тому числі особових справ
працівників та місць їх зберігання, і ці дії не
пов'язані з евакуацією документів в інші місця.

Ситник відмовився відповідати, чи
залишиться в НАБУ після закінчення
строку повноважень
Директор Національного Антикорупційного
бюро Артем Ситник відмовився відповідати на
запитання, чи залишиться в структурі НАБУ
після закінчення строку повноважень у квітні
цього року.

Проблеми з обранням керівництва САП
впливають на імідж України – Грищук
Проблеми з обранням керівництва
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
(САП) впливають як на роботу НАБУ, САП,
так і на іміджі держави.

Малюська не помітив, щоб олігархи
«зачухалися» після прийняття закону
Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що
не помітив, щоб олігархи з першого дня
набрання чинності закону «про
деолігархізацію» позбувалися ознак олігарха,
як то визначає закон.

Верещук анонсувала, з чим буде пов'язаний
перший проєкт Фонду «Партнерство за
сильну Україну»
Перший проєкт у межах Фонду "Партнерство
за сильну Україну" (ФПСУ), буде реалізований
у першій половині року на Донеччині та
Луганщині у сфері енергоефективності.

Спостерігачі виявили в ОРДЛО майже 150
одиниць техніки окупантів поза межами
зберігання КАРТ А
Українська сторона Спільного центру з
контролю та координації питань припинення
вогню та стабілізації лінії розмежування сторін
(СЦКК) повідомила

Веніславський: в Україні розробляють
програму поведінки населення в умовах
війни Е КСКЛ ЮЗ И В
Наразі на державному рівні напрацьовується
програма поведінки українського населення в
умовах ведення війни.

ЕКОНОМІКА
Швеція щорічне даватиме Україні €22
мільйони для підтримки реформ
Швеція в рамках нової стратегії
співробітництва з Україною виділятиме
протягом семи років 22 мільйони євро
щорічно.

Раді пропонують збільшити оборонні
видатки на 11,6 мільярда З АК ОН ОП Р ОЄКТ
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт
№7012-1, який передбачає внесення змін до
закону України про державний бюджет на 2022
рік щодо збільшення видатків на оборону на
11,6 млрд грн.

МВФ планує відправити оціночну місію в
Україну в І кварталі
Міжнародний валютний фонд стежить за
розвитком ситуації в Україні та планує
проведення другого перегляду програми
кредитування Stand-By в першому кварталі
нинішнього року.

Україна має думати про доступ до
скрапленого газу – експерт
Україна, окрім розробки власного видобутку
газу, повинна думати про диверсифікацію та
доступ до ринку скрапленого природного газу.

У лютому-березні очікується імпорт 700
тисяч тонн вугілля – Галущенко
У лютому-березні до України морським
шляхом має бути ввезено близько 700 тис.
тонн вугілля.

У «Прозорро» оголосили 3793 земельних
аукціони
Станом на 10 лютого у системі
«Прозорро.Продажі» оголошено 3793
земельних аукціони загальною вартістю 1120
млрд грн.

Для створення безбар’єрного простору у
бюджеті передбачили 6,8 мільярда – Мінфін
ІН Ф ОГ Р АФ ІК А

У держбюджеті на 2022 рік передбачено 6,8
млрд грн для створення безбар’єрного
простору в Україні.

ПРАВА ЛЮДИНИ
ОБСЄ створюватиме всі умови для обміну
полоненими – Рау
Організація з безпеки і співробітництва в
Європі (ОБСЄ) створюватиме всі умови для
обміну полоненими, однак для завершення
цього процесу потрібна політична воля
зацікавлених сторін.

ПРАВОПОРЯДОК
Єнін каже, що напад на помічника
Венедіктової не був спланований
За інформацією правоохоронців, спільники
затриманого у зв'язку з нападом на помічника
Генерального прокурора Зураба Адеїшвілі не
перетинали кордон України.

СБУ зірвала спецоперацію з підготовки
«тітушок» для провокацій у Росії
СБУ викрила громадян України, які за
завданням російських спецслужб мали вчинити
провокації проти населення РФ. Такі дії країнаагресор могла використати як чергову причину
для виправдання подальшого тиску на Україну.

Апеляційний суд відклав розгляд справи
про недійсність поруки Коломойського
Північний апеляційний господарський суд
відклав розгляд апеляційних скарг АТ КБ
«ПриватБанк» та Національного банку у справі
за позовом Ігоря

ЕКСКЛЮЗИВ
З Півночі і Півдня: де і які сили, нібито для
маневрів, збирає Росія
Огляд повідомлень про характер, учасників та
місце проведення маневрів Росії в Білорусії, в
Чорному, Азовському та Середземному морях

Всі прізвища дітей у цьому фільмі – це
прізвища українських вчених у галузі
фізики й астрономії - Катерина Горностай,
режисерка та сценаристка фільму «СтопЗемля» ІНТЕРВ'Ю
Я не знаю, куди заведе ваші думки перегляд
фільму «Стоп-Земля».

Усім, хто вірить у «падіння Києва за три
дні» – відповідаємо: не дочекаєтеся!
Для окупанта похід на українську столицю
стане початком кінця. Опір буде наскільки
шалений, що ворог «три дні» свої кістки з
кров’ю випльовуватиме

“Йдеться не лише про Україну”.
Євродепутати підтримали акцію
#StandWithUkraine
Провідні європейські політики з різних
фракцій виступили із єдиним гаслом: «Ні
війні!»

СУСПІЛЬСТВО
Міста, до яких поїдуть українці на День
закоханих
Інтернет-користувачі найбільше цікавляться
квитками до Парижа, Львова, Стамбула та
Барселони

Зеленська розповіла «секрет», як
залишатися стрункою та енергійною
водночас
Дружина Президента Олена Зеленська понад
10 років дотримується здорового харчування й
спортивних тренувань.

Нацрада оштрафувала канал «К1» за
передачу «Орел&Решка. Вокруг света»
російською
Національна рада розглянула результати
позапланової безвиїзної перевірки телеканалу
«К1» (ТОВ «ТРО «Мульті медіа сервіс»,
цифрове мовлення) і ухвалила рішення
застосувати до мовника штрафну санкцію.

Зеленський призначив стипендії молодим
письменникам і митцям
Президент Володимир Зеленський призначив
стипендії молодим письменникам та митцям у
музичній, театральній, образотворчій,
естрадно-цирковій та кінематографічній
сферах.

Визначили претендентів на премію імені
Гоголя
Визначено імена претендентів на здобуття
премії імені Миколи Гоголя.

“єБабуся” або “єДідусь” – думаємо, а чи Є
гроші? – з’ясовуємо
Залишивши за дужками політичні,
електоральні, конспірологічні, мемо-сатиричні
аспекти нової ініціативи, вивчаємо її
економічну складову

У Вікіпедії вдруге пройде Місяць культурної
дипломатії України - МЗС
Міністерство закордонних справ, Український
інститут та громадська організація "Вікімедіа
Україна" вдруге проведуть інформаційну
кампанію “Місяць культурної дипломатії
України” у Вікіпедії.

ТОП-10 продуктів для покращення зору
ІН Ф ОГ Р АФ ІК А

Кожного року у другий четвер жовтня
відзначається Всесвітній день захисту зору

На станції «Академік Вернадський»
зафіксували рекордні +12,7°
Цього тижня на станції «Академік
Вернадський» був зареєстрований
температурний рекорд + 12,7 С°.
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