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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

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402366-rosia-moze-sprobuvati-povaliti-vladu-v-kievi-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402366-rosia-moze-sprobuvati-povaliti-vladu-v-kievi-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402124-blokadu-azovskogo-mora-skasovano-ocikuemo-te-same-sodo-cornogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402124-blokadu-azovskogo-mora-skasovano-ocikuemo-te-same-sodo-cornogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402124-blokadu-azovskogo-mora-skasovano-ocikuemo-te-same-sodo-cornogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402124-blokadu-azovskogo-mora-skasovano-ocikuemo-te-same-sodo-cornogo.html


 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402416-nato-zbilsue-prisutnist-u-regioni-cornogo-mora-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402416-nato-zbilsue-prisutnist-u-regioni-cornogo-mora-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402320-48-godin-na-vidpovid-ukraina-vimagae-vid-rosii-poasniti-vijskovu-prisutnist-na-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402320-48-godin-na-vidpovid-ukraina-vimagae-vid-rosii-poasniti-vijskovu-prisutnist-na-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402320-48-godin-na-vidpovid-ukraina-vimagae-vid-rosii-poasniti-vijskovu-prisutnist-na-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402320-48-godin-na-vidpovid-ukraina-vimagae-vid-rosii-poasniti-vijskovu-prisutnist-na-kordoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402131-nastupna-zustric-radnikiv-normandi-vidbudetsa-u-berezni-recnik-uradu-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402131-nastupna-zustric-radnikiv-normandi-vidbudetsa-u-berezni-recnik-uradu-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402131-nastupna-zustric-radnikiv-normandi-vidbudetsa-u-berezni-recnik-uradu-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402131-nastupna-zustric-radnikiv-normandi-vidbudetsa-u-berezni-recnik-uradu-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402033-smertelna-dtp-na-harkivsini-hto-buv-za-kermom-i-so-vidomo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402033-smertelna-dtp-na-harkivsini-hto-buv-za-kermom-i-so-vidomo.html


 

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.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402253-masovi-viskoli-rezervistiv-ta-sil-teroboroni-pocnutsa-z-berezna-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402253-masovi-viskoli-rezervistiv-ta-sil-teroboroni-pocnutsa-z-berezna-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402436-rnbo-zaprovadila-sankcii-proti-telekanalu-nas-na-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402436-rnbo-zaprovadila-sankcii-proti-telekanalu-nas-na-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402374-posol-ukraini-poasniv-perevagi-perenesenna-peremovin-tkg-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402374-posol-ukraini-poasniv-perevagi-perenesenna-peremovin-tkg-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402391-zelenskij-obgovoriv-iz-cinnim-golovou-obse-situaciu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402391-zelenskij-obgovoriv-iz-cinnim-golovou-obse-situaciu-na-shodi-ukraini.html


 

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. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402418-dialnist-obse-v-ukraini-kuleba-nazvav-pat-pozicij-na-akih-napolagae-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402418-dialnist-obse-v-ukraini-kuleba-nazvav-pat-pozicij-na-akih-napolagae-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402384-golovnij-voenacalnik-ssa-proviv-telefonnu-rozmovu-z-glavou-genstabu-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402384-golovnij-voenacalnik-ssa-proviv-telefonnu-rozmovu-z-glavou-genstabu-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402384-golovnij-voenacalnik-ssa-proviv-telefonnu-rozmovu-z-glavou-genstabu-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402384-golovnij-voenacalnik-ssa-proviv-telefonnu-rozmovu-z-glavou-genstabu-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3402401-15-rejsiv-i-budut-se-ssa-anonsuvali-podalsu-dopomogu-ukrainskij-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3402401-15-rejsiv-i-budut-se-ssa-anonsuvali-podalsu-dopomogu-ukrainskij-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402336-strimuvanna-rosii-ssa-i-aponia-domovilisa-pro-vzaemodiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402336-strimuvanna-rosii-ssa-i-aponia-domovilisa-pro-vzaemodiu.html


 

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. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402456-britania-sprostuvala-perekidanna-600-specpriznacenciv-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402456-britania-sprostuvala-perekidanna-600-specpriznacenciv-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402155-nimeccina-poki-ne-planue-evakuaciu-svoih-gromadan-iz-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402155-nimeccina-poki-ne-planue-evakuaciu-svoih-gromadan-iz-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402272-zaava-pro-mozlivu-evakuaciu-diplomativ-e-skladovou-narativu-rf-pro-nastup-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402272-zaava-pro-mozlivu-evakuaciu-diplomativ-e-skladovou-narativu-rf-pro-nastup-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402272-zaava-pro-mozlivu-evakuaciu-diplomativ-e-skladovou-narativu-rf-pro-nastup-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402272-zaava-pro-mozlivu-evakuaciu-diplomativ-e-skladovou-narativu-rf-pro-nastup-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402368-niderlandi-radat-svoim-gromadanam-zalisiti-ukrainu-i-planuut-perenesti-posolstvo-z-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402368-niderlandi-radat-svoim-gromadanam-zalisiti-ukrainu-i-planuut-perenesti-posolstvo-z-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402368-niderlandi-radat-svoim-gromadanam-zalisiti-ukrainu-i-planuut-perenesti-posolstvo-z-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402368-niderlandi-radat-svoim-gromadanam-zalisiti-ukrainu-i-planuut-perenesti-posolstvo-z-kieva.html


КОРОНАВІРУС 

 

У «червоній» зоні перебувають п'ять 

областей, одна «жовта», решта – 

«помаранчеві» ТАБЛИЦ 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 ТАБЛИЦ Я  

Україна посіла 9 місце у Європі за кількістю 

нових випадків COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3401916-u-cervonij-zoni-perebuvaut-pat-oblastej-odna-zovta-resta-pomarancevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3401916-u-cervonij-zoni-perebuvaut-pat-oblastej-odna-zovta-resta-pomarancevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3401916-u-cervonij-zoni-perebuvaut-pat-oblastej-odna-zovta-resta-pomarancevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3401916-u-cervonij-zoni-perebuvaut-pat-oblastej-odna-zovta-resta-pomarancevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402301-vooz-prognozue-poavu-novih-stamiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3402301-vooz-prognozue-poavu-novih-stamiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402422-za-tizden-na-covid19-zahvorili-majze-250-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402422-za-tizden-na-covid19-zahvorili-majze-250-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402197-ukraina-devata-v-evropi-za-kilkistu-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402197-ukraina-devata-v-evropi-za-kilkistu-novih-vipadkiv-covid19.html


 

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. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402116-skilki-ditej-iz-covid19-perebuvaut-u-likarnah-dani-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402116-skilki-ditej-iz-covid19-perebuvaut-u-likarnah-dani-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402038-eksperti-nazvali-pat-neocikuvanih-simptomiv-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402038-eksperti-nazvali-pat-neocikuvanih-simptomiv-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3401877-povnij-kurs-covidvakcinacii-uze-projsli-majze-15-miljoniv-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3401877-povnij-kurs-covidvakcinacii-uze-projsli-majze-15-miljoniv-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402458-harkiv-bude-zahisenij-u-razi-sprobi-jogo-okupuvati-sekretar-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402458-harkiv-bude-zahisenij-u-razi-sprobi-jogo-okupuvati-sekretar-rnbo.html


 

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 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402128-bez-intrig-i-haosu-zelenskij-zaklikav-vladu-riznih-rivniv-spriati-pobudovi-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402128-bez-intrig-i-haosu-zelenskij-zaklikav-vladu-riznih-rivniv-spriati-pobudovi-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402128-bez-intrig-i-haosu-zelenskij-zaklikav-vladu-riznih-rivniv-spriati-pobudovi-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402128-bez-intrig-i-haosu-zelenskij-zaklikav-vladu-riznih-rivniv-spriati-pobudovi-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402466-narazi-nemae-pidstav-dla-evakuacii-dokumentiv-iz-derzorganiv-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402466-narazi-nemae-pidstav-dla-evakuacii-dokumentiv-iz-derzorganiv-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402317-pro-stvorenna-dobrovolcih-formuvan-govoriti-zarano-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402317-pro-stvorenna-dobrovolcih-formuvan-govoriti-zarano-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402376-opriludnili-dokumenti-z-arhivu-upa-akij-znajsli-na-prikarpatti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402376-opriludnili-dokumenti-z-arhivu-upa-akij-znajsli-na-prikarpatti.html


 

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 COVID-

вакцини 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. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3402332-okupanti-poranili-ukrainskogo-vijskovogo-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3402332-okupanti-poranili-ukrainskogo-vijskovogo-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402175-u-polsi-pidtverdili-vidnovlenna-zaliznicnogo-tranzitu-z-azii-cerez-teritoriu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402175-u-polsi-pidtverdili-vidnovlenna-zaliznicnogo-tranzitu-z-azii-cerez-teritoriu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402175-u-polsi-pidtverdili-vidnovlenna-zaliznicnogo-tranzitu-z-azii-cerez-teritoriu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402175-u-polsi-pidtverdili-vidnovlenna-zaliznicnogo-tranzitu-z-azii-cerez-teritoriu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3401949-svitovij-bank-nadast-300-miljoniv-na-provedenna-termomodernizacii-v-ukrainskih-mistah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3401949-svitovij-bank-nadast-300-miljoniv-na-provedenna-termomodernizacii-v-ukrainskih-mistah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3401949-svitovij-bank-nadast-300-miljoniv-na-provedenna-termomodernizacii-v-ukrainskih-mistah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3401949-svitovij-bank-nadast-300-miljoniv-na-provedenna-termomodernizacii-v-ukrainskih-mistah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402351-litva-peredast-ukraini-zbrou-ta-covidvakcini-dla-seplenna-na-kpvv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402351-litva-peredast-ukraini-zbrou-ta-covidvakcini-dla-seplenna-na-kpvv.html


 

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%. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402454-rf-vikoristovue-spravu-tatnefti-ak-instrument-gibridnoi-vijni-maluska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402454-rf-vikoristovue-spravu-tatnefti-ak-instrument-gibridnoi-vijni-maluska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3401936-biometan-moze-zamistiti-do-10-milardiv-kubiv-gazu-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3401936-biometan-moze-zamistiti-do-10-milardiv-kubiv-gazu-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402122-zaavki-na-pilgovij-gaz-u-kvitni-prijmatimut-iz-1-po-5-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402122-zaavki-na-pilgovij-gaz-u-kvitni-prijmatimut-iz-1-po-5-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402220-v-ukraini-stavlat-za-metu-zniziti-inflaciu-na-kinec-roku-do-5.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402220-v-ukraini-stavlat-za-metu-zniziti-inflaciu-na-kinec-roku-do-5.html


 

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

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402113-povedinka-ucasnikiv-rinku-elektroenergii-moze-svidciti-pro-zmovu-nkrekp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3402113-povedinka-ucasnikiv-rinku-elektroenergii-moze-svidciti-pro-zmovu-nkrekp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402229-sud-zalisiv-bez-zmin-risenna-sodo-zapobiznogo-zahodu-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402229-sud-zalisiv-bez-zmin-risenna-sodo-zapobiznogo-zahodu-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402292-sud-perenis-obranna-zapobiznogo-zahodu-deputatu-kuzminih-na-14-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402292-sud-perenis-obranna-zapobiznogo-zahodu-deputatu-kuzminih-na-14-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3402328-sap-prosit-dla-trubicina-arest-zastava-majze-25-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3402328-sap-prosit-dla-trubicina-arest-zastava-majze-25-miljoniv.html


 

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 
ВІДЕО 

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 
АНОНС  

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. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402308-na-spivrobitnikiv-sbu-napali-pid-cas-slidcih-dij-na-rivnensini-voni-zastosuvali-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402308-na-spivrobitnikiv-sbu-napali-pid-cas-slidcih-dij-na-rivnensini-voni-zastosuvali-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402308-na-spivrobitnikiv-sbu-napali-pid-cas-slidcih-dij-na-rivnensini-voni-zastosuvali-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402308-na-spivrobitnikiv-sbu-napali-pid-cas-slidcih-dij-na-rivnensini-voni-zastosuvali-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402323-dbr-perevirae-dii-spivrobitnikiv-sbu-aki-poranili-kopaciv-burstinu-na-rivnensini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402323-dbr-perevirae-dii-spivrobitnikiv-sbu-aki-poranili-kopaciv-burstinu-na-rivnensini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402323-dbr-perevirae-dii-spivrobitnikiv-sbu-aki-poranili-kopaciv-burstinu-na-rivnensini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3402323-dbr-perevirae-dii-spivrobitnikiv-sbu-aki-poranili-kopaciv-burstinu-na-rivnensini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402386-nackomisia-zi-standartiv-derzavnoi-movi-zaavlae-pro-sprobu-destabilizuvati-ii-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402386-nackomisia-zi-standartiv-derzavnoi-movi-zaavlae-pro-sprobu-destabilizuvati-ii-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402274-proekt-ukrinformu-po-cimbalah-z-romanom-cimbalukom-na-cerzi-berlin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402274-proekt-ukrinformu-po-cimbalah-z-romanom-cimbalukom-na-cerzi-berlin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402274-proekt-ukrinformu-po-cimbalah-z-romanom-cimbalukom-na-cerzi-berlin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402274-proekt-ukrinformu-po-cimbalah-z-romanom-cimbalukom-na-cerzi-berlin.html


 

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 «Євробачення-

2022». 

 

В Україні запрацював новий електронний 

кабінет водія 

В Україні запрацював новий електронний 

кабінет водія — серед іншого, він став 

адаптованим для мобільних пристроїв. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402249-minskopekinskoberlinski-manevri-kremla-diplomatia-armia-sport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402249-minskopekinskoberlinski-manevri-kremla-diplomatia-armia-sport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3402327-romanticni-vihidni-kyivness-muzika-serdec-ta-den-valentina-pid-zoranim-nebom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3402327-romanticni-vihidni-kyivness-muzika-serdec-ta-den-valentina-pid-zoranim-nebom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3402327-romanticni-vihidni-kyivness-muzika-serdec-ta-den-valentina-pid-zoranim-nebom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3402327-romanticni-vihidni-kyivness-muzika-serdec-ta-den-valentina-pid-zoranim-nebom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3401536-vse-pro-evrobacenna2022-koli-hto-veduci-ta-zuri-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3401536-vse-pro-evrobacenna2022-koli-hto-veduci-ta-zuri-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402359-v-ukraini-zapracuvav-novij-elektronnij-kabinet-vodia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402359-v-ukraini-zapracuvav-novij-elektronnij-kabinet-vodia.html


 

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 ВІДЕО 

Уже з дитинства у багатьох українців 

спостерігається велика кількість серцево-
судинних 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».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402013-uceni-nazvali-zolotij-napij-so-znizue-cukor-u-krovi-pri-diabeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402013-uceni-nazvali-zolotij-napij-so-znizue-cukor-u-krovi-pri-diabeti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3401543-protiavarijni-roboti-u-gostinomu-dvori-vze-na-finisnij-pramij-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3401543-protiavarijni-roboti-u-gostinomu-dvori-vze-na-finisnij-pramij-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3402192-dietolog-dala-poradi-skilki-mozna-vzivati-soli-za-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3402192-dietolog-dala-poradi-skilki-mozna-vzivati-soli-za-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3402388-denis-berincik-koznij-ditini-potriben-drug-ta-nastavnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3402388-denis-berincik-koznij-ditini-potriben-drug-ta-nastavnik.html


 

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.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3402242-u-kievi-vstanovili-46-datcikiv-monitoringu-akosti-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3402242-u-kievi-vstanovili-46-datcikiv-monitoringu-akosti-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402036-u-pcu-poasnili-comu-cerkva-vstanovila-pist-u-seredu-i-patnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402036-u-pcu-poasnili-comu-cerkva-vstanovila-pist-u-seredu-i-patnicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402270-makron-u-kievi-viskil-na-zavodi-ta-smartfon-za-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402270-makron-u-kievi-viskil-na-zavodi-ta-smartfon-za-vakcinaciu.html

