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ТОП
Росія може спробувати повалити владу в
Києві – Столтенберг
Ризик військового вторгнення Росію в Україну
залишається реальним, при цьому окрім прямої
військової інтервенції Росія може спробувати
повалити владу в Києві, здійснити гібридні та
кібератаки та інші підривні дії.

Блокаду Азовського моря скасовано.
Очікуємо те саме щодо Чорного
АНАЛІТИКА
На демарш Росії з де-факто блокадою усіх
морських портів Україна відповідає швидко і
доволі ефективно. Аналізуємо комплекс
проблем

НАТО збільшує присутність у регіоні
Чорного моря – Столтенберг
У відповідь на агресивні на невиправдані дії
Російської Федерації та її військове
нарощування вздовж кордонів України НАТО
продовжує послідовно збільшувати свою
присутність у

48 годин на відповідь: Україна вимагає від
Росії пояснити військову присутність на
кордоні
Україна згідно з розділом ІІІ Віденського
документа звернулися до РФ з запитом надати
детальні роз’яснення щодо військової
діяльності у районах, прилеглих до території
України, та в тимчасово окупованому Криму.

Наступна зустріч радників «Норманді»
відбудеться у березні - речник уряду
Німеччини
Наступна зустріч радників лідерів країн
нормандського формату відбудеться в березні.

Смертельна ДТП на Харківщині: хто був за
кермом і що відомо? АНАЛІТИКА
Уже проведено обшуки, опитано людину, яка
назвалася винуватцем

Масові вишколи резервістів та сил
тероборони почнуться з березня - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил Валерій
Залужний заявив, що з березня розпочнуться
масові вишколи з резервістами та силами
тероборони.

РНБО запровадила санкції проти
телеканалу «НАШ» на 5 років
Ради національної безпеки і оборони України
застосувала санкції щодо низки компаній,
зокрема, і щодо телеканалу «НАШ».

УКРАЇНА І СВІТ
Посол України пояснив переваги
перенесення перемовин ТКГ до Туреччини
Переговори Тристоронньої контактної групи
(ТКГ) щодо врегулювання ситуації на сході
України доцільно перенести з Мінська до
Туреччини, оскільки

Зеленський обговорив із чинним головою
ОБСЄ ситуацію на сході України
Президент України Володимир Зеленський у
Харкові обговорив із чинним головою ОБСЄ,
міністром закордонних справ Польщі
Збігнєвом Рау мирний процес та безпекову
ситуацію.

Діяльність ОБСЄ в Україні: Кулеба назвав
п'ять позицій, на яких наполягає Київ
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба під час зустрічі з чинним головою
ОБСЄ, главою МЗС Польщі Збігнєвим Рау
зафіксував п'ять позицій,

Головний воєначальник США провів
телефонну розмову з главою генштабу
Білорусі
Голова Об'єднаного комітету начальників
штабів США генерал Марк Міллі провів
телефонну розмову з начальником Генштабу
ЗС Білорусі генералом Віктором Гулевичем з

15 рейсів – і будуть ще: США анонсували
подальшу допомогу українській армії
Серед допомоги, переданої Сполученими
Штатами Америки для Збройних сил України є
системи "Джавелін", боєприпаси та інше
озброєння.

Стримування Росії: США і Японія
домовилися про взаємодію
Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава
МЗС Японії Йосімаса Хаясі підтвердили
наміри тісно взаємодіяти для стримування
агресії Кремля проти України, а також
підтримати енергетичну безпеку Європи на тлі
викликів з боку Росії.

Британія спростувала перекидання 600
спецпризначенців в Україну
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
спростував плани щодо перекидання близько
600 спецпризначенців до України через загрозу
подальшого російського вторгнення.

Німеччина поки не планує евакуацію своїх
громадян із України
Німеччина наразі не планує масової евакуації
своїх громадян з України, але в разі
необхідності зможе швидко відреагувати на
зміну ситуації.

Заява про можливу евакуацію дипломатів є
складовою наративу РФ про «наступ
України» - Кулеба
Заяву міністра закордонних справ РФ Сергія
Лаврова про можливість евакуації частини
російських дипломатів з України є складовою
поширюваного Росією

Нідерланди радять своїм громадянам
залишити Україну і планують перенести
посольство з Києва
Уряд Нідерландів порадив своїм громадянам
якомога швидше залишити Україну через
напружену ситуацію з безпекою.

КОРОНАВІРУС
У «червоній» зоні перебувають п'ять
областей, одна «жовта», решта –
«помаранчеві» Т АБЛ ИЦ Я
Станом на 11 лютого на червоному рівні
епіднебезпеки перебувають п'ять областей:
Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська,
Рівненська та Хмельницька.

У ВООЗ прогнозують появу нових штамів
коронавірусу
Пандемія коронавірусу у світі ще не
закінчилася, навпаки, можлива поява нових
штамів хвороби COVID-19, повідомила
головний науковий співробітник Всесвітньої
організації охорони здоров’я Сумія
Свамінатан.

За тиждень на COVID-19 захворіли майже
250 тисяч українців
За тиждень на COVID-19 захворіли майже 250
тисяч українців.

Україна - дев’ята в Європі за кількістю
нових випадків COVID-19 Т АБЛ ИЦ Я
Україна посіла 9 місце у Європі за кількістю
нових випадків COVID-19.

Скільки дітей із COVID-19 перебувають у
лікарнях – дані МОЗ
В Україні на стаціонарному лікуванні
знаходиться понад 2,5 тис. дітей з COVID-19 та
підозрою на нього.

Експерти назвали п’ять неочікуваних
симптомів Омікрону
Британське видання Express опублікувало
матеріал про п’ять неочікуваних симптомів
Омікрону, про які попереджають експерти.

Повний курс COVID-вакцинації уже
пройшли майже 15 мільйонів українців
За минулу добу, 10 лютого, в Україні 72 255
людей вакциновано проти COVID-19, бустерну
дозу отримали 20 319 осіб.

УКРАЇНА
Харків буде захищений у разі спроби його
окупувати – секретар РНБО
Секретар Ради національної безпеки і оборони
України Олексій Данілов запевнив, що Харків
буде захищений у разі спроби Росії його
купувати.

Без інтриг і хаосу: Зеленський закликав
владу різних рівнів сприяти побудові
тероборони ФОТО
Президент Володимир Зеленський наголосив
на важливості взаємодії влади всіх рівнів у
питанні організації територіальної оборони і
нагадав, що керівництво нею здійснюють
Збройні Сили України.

Наразі немає підстав для евакуації
документів із держорганів - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив у
відсутності нині підстав для евакуації
документів із державних органів.

Про створення добровольчих формувань
говорити зарано - Залужний
Головнокомандувач Збройних сил України
Валерій Залужний вважає, що створення
добровольчих формувань зараз не на часі

Оприлюднили документи з архіву УПА,
який знайшли на Прикарпатті
Центр досліджень визвольного руху до 80-ї
річниці створення Української повстанської
армії виклав першу частину оцифрованих
документів з архіву

Окупанти поранили українського
військового у зоні ООС
Сьогодні в зоні операції Об'єднаних сил
внаслідок дій ворога поранений один
військовослужбовець.

ЕКОНОМІКА
У Польщі підтвердили відновлення
залізничного транзиту з Азії через територію
України
Україна з 10 лютого відновила залізничний
транзит своєю територією з країн Азії до
Польщі.

Світовий банк надасть $300 мільйонів на
проведення термомодернізації в українських
містах
Світовий банк надасть 300 млн доларів на
проведення термомодернізації в українських
містах в рамках нового проекту з
енергоефективності, який

Литва передасть Україні зброю та COVIDвакцини для щеплення на КПВВ ФОТО
Литовська Республіка передає України зброю
для захисту та вакцини проти коронавірусу,
якими щеплюватимуть громадян з тимчасово
окупованих територій на КПВВ.

РФ використовує справу «Татнєфті» як
інструмент гібридної війни — Малюська
Міністр юстиції України Денис Малюська
висловив думку, що РФ використовує справу
російської “Татнєфті” як інструмент гібридної
війни.

Біометан може замістити до 10 мільярдів
кубів газу – Вітренко
Біометан може замістити до 10 мільярдів
кубометрів природнього газу, що дорівнює
всьому імпорту блакитного палива в Україну.

Заявки на пільговий газ у квітні
прийматимуть із 1 по 5 березня
Прийом заявок від виробників соціально
значущих продуктів на придбання природного
газу власного видобутку на квітень 2022 року
за пільговими цінами триватиме з 1 по 5
березня.

В Україні ставлять за мету знизити
інфляцію до 5%
В уряді розраховують на стабілізацію
інфляційних процесів в країні та розраховують
до кінця 2023 року досягти цільового
показника інфляції у 5%.

Поведінка учасників ринку електроенергії
може свідчити про змову – НКРЕКП
Поведінка учасників ринку електроенергії на
його короткострокових сегментах може
свідчити про змову з метою досягнення
економічних, політичних чи регуляторних
цілей.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд залишив без змін рішення щодо
запобіжного заходу Порошенку
Київський апеляційний суд залишив без змін
рішення Печерського районного суду столиці
про обрання запобіжного заходу у вигляді
особистого

Суд переніс обрання запобіжного заходу
депутату Кузьміних на 14 лютого
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав
засідання із обрання запобіжного заходу
народному депутату Сергію Кузьміних на 14
лютого.

САП просить для Трубіцина арешт, застава
– майже 25 мільйонів
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
просить Вищий антикорупційний суд обрати
запобіжний захід депутату Київради
Владиславу Трубіцину у

На співробітників СБУ напали під час
слідчих дій на Рівненщині, вони застосували
зброю
У четвер, 10 лютого, співробітники СБУ
проводили слідчо-оперативні заходи із
протидії незаконному видобутку бурштину на
території Рівненської області.

ДБР перевіряє дії співробітників СБУ, які
поранили копачів бурштину на Рівненщині
ВІ ДЕ О

Працівники Державного бюро розслідувань
перевіряють правомірність дій співробітників
управління Служби безпеки України в
Рівненській області, які поранили п'ятьох
нелегальних бурштинокопачів.

Нацкомісія зі стандартів державної мови
заявляє про спробу дестабілізувати її роботу
Національна комісія зі стандартів державної
мови заявляє про спробу дестабілізувати
роботу Комісії та усунути від виконання
повноважень голову Комісії Орисю Демську.

ЕКСКЛЮЗИВ
Проєкт Укрінформу «По цимбалах з
Романом Цимбалюком»: На черзі Берлін
АН ОН С

У понеділок, 14 лютого, о 9:00 за київським
часом дивіться другу «серію» передачі «По
цимбалах з Романом Цимбалюком» – із
власним кореспондентом Укрінформу в
Берліні Ольгою Танасійчук.

Мінсько-пекінсько-берлінські маневри
Кремля: дипломатія, армія, спорт
Зливи, перетримки та пастки російської
пропаганди та дипломатії

СУСПІЛЬСТВО
Романтичні вихідні: KYIVNESS, музика
сердець та День Валентина під зоряним
небом АФІША
Вихідні напередодні свята всіх закоханих
обіцяють бути насиченими. Пропонуємо
добірку найромантичніших заходів і не тільки:

Нацвідбір на Євробачення-2022: учасники,
ведучі та журі. Інфографіка
12 лютого 2022 року відбудеться фінал
національного відбору учасника від України на
міжнародний пісенний конкурс «Євробачення2022».

В Україні запрацював новий електронний
кабінет водія
В Україні запрацював новий електронний
кабінет водія — серед іншого, він став
адаптованим для мобільних пристроїв.

Учені назвали «золотий напій», що знижує
цукор у крові при діабеті
Учені з'ясували, що яблучний оцет допомагає
знизити високий рівень цукру в крові і
стабілізувати його протягом кількох місяців
при діабеті другого типу.

Протиаварійні роботи у Гостиному дворі
вже на фінішній прямій – Ткаченко ФОТО
Міністр культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко заявляє про фінішну
пряму протиаварійних робіт у Гостиному дворі
в Києві.

Дієтолог дала поради, скільки можна
вживати солі за день ВІ ДЕ О
Уже з дитинства у багатьох українців
спостерігається велика кількість серцевосудинних захворювань та метаболічних
порушень, а також ожиріння, тому аби

Денис Берінчик: кожній дитині потрібен
друг та наставник ФОТО
Знаменитий український боксер провів спільне
тренування з дівчатами-підопічними програми
«Спортивний наставник».

У Києві встановили 46 датчиків
моніторингу якості повітря
У Києві продовжують удосконалювати міську
систему моніторингу якості повітря.

У ПЦУ пояснили, чому церква встановила
піст у середу і п'ятницю
Православною церквою встановлено чотири
багатоденні пости, кілька одноденних, а також
піст у середу і п'ятницю впродовж усього року.
І це не випадково.

Макрон у Києві, вишкіл на заводі та
смартфон за вакцинацію ФОТ О Т ИЖНЯ
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах
камер фотокореспондентів Укрінформу.
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