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ТОП 

 

Заяви Шольца із тривожними нотками? Не 

варто перейматися! 

Особливий статус Донбасу, зміни до 

Конституції, членство України в НАТО – не на 
порядку денному. Все це дуже дражливі теми, 

але експерти заспокоюють… 

 

У Білому домі заявили, що військових РФ 

біля кордону з Україною побільшало на 7 

тисяч 

США офіційно заявили, що кількість 

російських сил на кордоні з Україною за 
останні дні збільшилася щонайменше на 7 

тисяч військових - попри заяви Кремля про 

початок відведення. 

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405524-zaavi-solca-iz-trivoznimi-notkami-ne-varto-perejmatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405524-zaavi-solca-iz-trivoznimi-notkami-ne-varto-perejmatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3405614-u-bilomu-domi-zaavili-so-vijskovih-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-pobilsalo-na-7-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3405614-u-bilomu-domi-zaavili-so-vijskovih-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-pobilsalo-na-7-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3405614-u-bilomu-domi-zaavili-so-vijskovih-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-pobilsalo-na-7-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3405614-u-bilomu-domi-zaavili-so-vijskovih-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-pobilsalo-na-7-tisac.html


 

Україна звернулася до Радбезу ООН з 

приводу можливого визнання Росією 

«Л/ДНР» 

Україна звернулася до Ради Безпеки ООН з 

ініціативою обговорити постанову Держдуми 

РФ щодо визнання незаконних утворень в 

ОРДЛО.

 

Росія створює серйозну загрозу 

євроатлантичній безпеці - міністри оборони 

НАТО ЗАЯВА  

Міністри оборони країн НАТО на зустрічі у 
Брюсселі визнали, що Росія своїми діями 

створює серйозну загрозу для євроатлантичної 

безпеки, та закликали її негайно відвести 

війська від кордону України. 

 

Білий дім підтвердив зустріч Зеленського і 

віцепрезидента США Гарріс 

Білий дім офіційно підтвердив заплановану 

зустріч віцепрезидента США Камали Гарріс з 

Президентом України Володимиром 
Зеленським в кулуарах Мюнхенської 

конференції. 

 

Україна отримає €1,2 мільярда від ЄС – 

рішення Європарламенту 

В Європарламенті під час пленарного 
засідання у Страсбурзі підтримали виділення 

Україні нового пакету надзвичайної 

макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 

€1,2 мільярда.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405545-ukraina-zvernulasa-do-radbezu-oon-z-privodu-mozlivogo-viznanna-rosieu-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405545-ukraina-zvernulasa-do-radbezu-oon-z-privodu-mozlivogo-viznanna-rosieu-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405545-ukraina-zvernulasa-do-radbezu-oon-z-privodu-mozlivogo-viznanna-rosieu-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405545-ukraina-zvernulasa-do-radbezu-oon-z-privodu-mozlivogo-viznanna-rosieu-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405576-rosia-stvorue-serjoznu-zagrozu-evroatlanticnij-bezpeci-ministri-oboroni-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405576-rosia-stvorue-serjoznu-zagrozu-evroatlanticnij-bezpeci-ministri-oboroni-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405576-rosia-stvorue-serjoznu-zagrozu-evroatlanticnij-bezpeci-ministri-oboroni-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405576-rosia-stvorue-serjoznu-zagrozu-evroatlanticnij-bezpeci-ministri-oboroni-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405624-bilij-dim-pidtverdiv-zustric-zelenskogo-i-viceprezidenta-ssa-garris.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405624-bilij-dim-pidtverdiv-zustric-zelenskogo-i-viceprezidenta-ssa-garris.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3405525-ukraina-otrimae-12-milarda-vid-es-risenna-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3405525-ukraina-otrimae-12-milarda-vid-es-risenna-evroparlamentu.html


 

МЗС Німеччини оголосило час та місце 

зустрічі G7 

Федеральне міністерство закордонних справ 
Німеччини оголосило час та місце проведення 

зустрічі голів дипломатичних відомств країн 

G7. 

 

У «Межигір’ї» створять парк - рішення 

уряду 

Кабінет Міністрів підтримав протокольне 

доручення профільним відомствам провести 
нараду щодо створення парку - пам’ятки 

садово-паркового мистецтва на території 

урядової резиденції «Межигір’я».

 

СВІТ 

 

Бомбардувальники РФ порушили 

заборонений повітряний простір Сирії – 

CNN 

Американські винищувачі та інші повітряні 
судна коаліції супроводжували російські 

літаки, що порушили заборонений повітряний 

простір у Сирії.  

 

У Британії інфляція сягнула рекордного 

показника з 1992 року 

У січні споживчі ціни у Великій Британії 

зросли на 5,5% у річному вимірі - це 

рекордний показник з 1992 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405634-mzs-nimeccini-ogolosilo-cas-ta-misce-zustrici-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405634-mzs-nimeccini-ogolosilo-cas-ta-misce-zustrici-g7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405618-u-mezigiri-stvorat-park-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405618-u-mezigiri-stvorat-park-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405587-bombarduvalniki-rf-porusili-zaboronenij-povitranij-prostir-sirii-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405587-bombarduvalniki-rf-porusili-zaboronenij-povitranij-prostir-sirii-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405587-bombarduvalniki-rf-porusili-zaboronenij-povitranij-prostir-sirii-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405587-bombarduvalniki-rf-porusili-zaboronenij-povitranij-prostir-sirii-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3405502-u-britanii-inflacia-sagnula-rekordnogo-pokaznika-z-1992-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3405502-u-britanii-inflacia-sagnula-rekordnogo-pokaznika-z-1992-roku.html


 

У світі зафіксували понад 418 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 17 лютого зафіксовано 
418 183 558 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Шольц і Байден обговорили ризики 

російської агресії проти України 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів 
телефонну розмову з президентом Сполучених 

Штатів Джо Байденом. 

 

 

Україна стане однією з тем зустрічей на 

полях Мюнхена-2022 - МЗС Німеччини 

На полях Мюнхенської безпекової конференції 

планується проведення низки дипломатичних 
зустрічей, присвячених ситуації навколо 

України. 

 

Посол: Макрон чітко розуміє наші «червоні 

лінії» у врегулюванні на сході України 

Президент Франції Еммануель Макрон, який 

наразі зайняв проактивну позицію у 

врегулюванні збройного конфлікту на сході, 

чітко розуміє «червоні лінії» України.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405626-u-sviti-zafiksuvali-ponad-418-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405626-u-sviti-zafiksuvali-ponad-418-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405574-solc-i-bajden-obgovorili-riziki-rosijskoi-agresii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3405574-solc-i-bajden-obgovorili-riziki-rosijskoi-agresii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405622-ukraina-stane-odnieu-z-tem-zustricej-na-polah-munhenskoi-konferencii-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405622-ukraina-stane-odnieu-z-tem-zustricej-na-polah-munhenskoi-konferencii-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405539-posol-makron-citko-rozumie-nasi-cervoni-linii-u-vreguluvanni-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405539-posol-makron-citko-rozumie-nasi-cervoni-linii-u-vreguluvanni-na-shodi-ukraini.html


 

Рівень санкцій проти Росії, які готують 

США, здатний зупинити агресора - 

Маркарова 

Рівень санкцій, які США наразі обговорюють з 

трансатлантичними партнерами, достатній для 

того, щоб зупинити російську агресію.

 

 

Джапарова: Наша тактика на шляху до 

НАТО - максимальна присутність в усіх 

форматах 

Метою України є повноцінне членство в 

НАТО, і на цьому шляху держава намагається 

бути присутньою максимально в усіх 

можливих форматах. 

 

У 25 містах Європи відбудуться акції 

солідарності з Україною 

18-20 лютого у 25 містах Європи  відбудеться 

глобальна кампанія "Європейський день 
солідарності: STAND WITH UKRAINE на 

підтримку України, її незалежності та 

суверенітету.

 

 

У Страсбурзі литовці та українці провели 

спільну акцію єднання 

У Страсбурзі литовці й українці провели 

спільну акцію #UnitedForPeace у символічний 

для обох держав день, адже 16 лютого є Днем 

незалежності Литви та Днем єднання в Україні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405519-riven-sankcii-proti-rosii-aki-gotuut-ssa-zdatnij-zupiniti-agresora-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405519-riven-sankcii-proti-rosii-aki-gotuut-ssa-zdatnij-zupiniti-agresora-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405519-riven-sankcii-proti-rosii-aki-gotuut-ssa-zdatnij-zupiniti-agresora-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405519-riven-sankcii-proti-rosii-aki-gotuut-ssa-zdatnij-zupiniti-agresora-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405591-dzaparova-nasa-taktika-na-slahu-do-nato-maksimalna-prisutnist-v-usih-formatah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405591-dzaparova-nasa-taktika-na-slahu-do-nato-maksimalna-prisutnist-v-usih-formatah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405591-dzaparova-nasa-taktika-na-slahu-do-nato-maksimalna-prisutnist-v-usih-formatah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405591-dzaparova-nasa-taktika-na-slahu-do-nato-maksimalna-prisutnist-v-usih-formatah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405577-u-25-mistah-evropi-vidbudutsa-akcii-solidarnosti-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405577-u-25-mistah-evropi-vidbudutsa-akcii-solidarnosti-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405549-u-strasburzi-litovci-ta-ukrainci-proveli-spilnu-akciu-ednanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405549-u-strasburzi-litovci-ta-ukrainci-proveli-spilnu-akciu-ednanna.html


 

Будівлю МЗС Британії підсвітили 

кольорами прапора України 

У День єднання будівлю міністерства 
закордонних справ Великої Британії підсвітили 

кольорами Державного прапора України.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський провів нараду про безпекову 

ситуацію у Донецькій та Луганській 

областях 

Під час робочої поїздки на Донеччину 

Президент України Володимир Зеленський 

провів нараду щодо безпекової ситуації та 
готовності сил безпеки й оборони до відбиття 

збройної агресії Російської Федерації.  

 

Проходження служби у резерві ЗСУ: 

Зеленський вніс зміни до указу 

Президент Володимир Зеленський вніс зміни 

до Положення про проходження громадянами 
України служби у військовому резерві 

Збройних сил України.

 

 

Обрання керівництва САП: комісія спробує 

затвердити переможців 22 лютого 

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури 22 лютого 

вчетверте спробує затвердити переможців 

конкурсу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405644-budivlu-mzs-britanii-pidsvitili-kolorami-prapora-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405644-budivlu-mzs-britanii-pidsvitili-kolorami-prapora-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3405512-zelenskij-proviv-naradu-pro-bezpekovu-situaciu-u-doneckij-ta-luganskij-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3405512-zelenskij-proviv-naradu-pro-bezpekovu-situaciu-u-doneckij-ta-luganskij-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3405512-zelenskij-proviv-naradu-pro-bezpekovu-situaciu-u-doneckij-ta-luganskij-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3405512-zelenskij-proviv-naradu-pro-bezpekovu-situaciu-u-doneckij-ta-luganskij-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3405537-prohodzenna-sluzbi-u-rezervi-zsu-zelenskij-vnis-zmini-do-ukazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3405537-prohodzenna-sluzbi-u-rezervi-zsu-zelenskij-vnis-zmini-do-ukazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405610-obranna-kerivnictva-sap-komisia-sprobue-zatverditi-peremozciv-22-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405610-obranna-kerivnictva-sap-komisia-sprobue-zatverditi-peremozciv-22-lutogo.html


 

Єрмак: День єднання - це день поваги до 

самих себе 

Андрій Єрмак наголошує, що День єднання, 
який Україна відзначає сьогодні - є днем 

поваги до самих себе, що об'єднує всіх.

 

 

Єдність дає можливість зберігати особисту 

свободу - Епіфаній 

Єдність дає людям можливість зберігати 
особисту свободу та власну ідентичність, а 

також захищає від "кайданів тоталітаризму".

 

 

Голова Нацполіції анонсував новини у 

справі про напад на журналістів УП 

Українці вже у четвер зможуть побачити 

результати роботи правоохоронців у справі про 

напад на журналістів «Української правди», 

який стався у Дніпрі 13 лютого.

 

 

За два місяці СБУ зафіксувала понад 100 

кібератак 

Служба безпеки України протягом двох 

останніх місяців зафіксувала понад 100 

кібератак.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405567-ermak-den-ednanna-ce-den-povagi-do-samih-sebe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405567-ermak-den-ednanna-ce-den-povagi-do-samih-sebe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405596-ednist-dae-mozlivist-zberigati-osobistu-svobodu-epifanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405596-ednist-dae-mozlivist-zberigati-osobistu-svobodu-epifanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405602-golova-nacpolicii-anonsuvav-novini-u-spravi-pro-napad-na-zurnalistiv-up.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405602-golova-nacpolicii-anonsuvav-novini-u-spravi-pro-napad-na-zurnalistiv-up.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405606-za-dva-misaci-sbu-zafiksuvala-ponad-100-kiberatak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405606-za-dva-misaci-sbu-zafiksuvala-ponad-100-kiberatak.html


 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 28,09 

Національний банк України на четвер, 17 

лютого 2022 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 15 копійок - до 28,0943 грн за долар.

 

 

В Україні за добу - 33 330 випадків 

коронавірусу 

За минулу добу, 16 лютого, в Україні виявлено 
33 330 нових підтверджених випадків COVID-

19. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти з початку доби двічі обстріляли 

позиції ООС, околиці Причепилівки - з 

артилерії 

Упродовж минулої доби, 16 лютого, збройні 

формування Російської Федерації 8 разів 

порушили режим припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 лютого: народний календар і астровісник 

Зірки радять присвятити час саморозвитку і 

творчості 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3405638-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2809.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3405638-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2809.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405647-v-ukraini-za-dobu-33-330-vipadkiv-koronavirusu.html
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У тринадцятий день «білої» Олімпіади-2022 

розіграють 6 комплектів медалей 

В Пекіні (Китай) у четвер, 17 лютого, будуть 
розіграні чергові 6 комплектів нагород ХХIV 

зимової Олімпіади. 

 

У День єднання на Майдані Героїв у 

Запоріжжі відбулося віче 

У Запоріжжі на Майдані Героїв близько 170 

жителів міста із державними прапорами 

зібрались на віче, аби показати готовність у 

будь-який момент стати на захист держави.

 

 

Українських фахівців запрошують до 

кібервійськ – як долучитись 

Усі фахівці, які мають бажання та відповідний 

рівень кваліфікації, можуть долучитися до 

кібервійськ, звернувшись до Національного 

координаційного центру кібербезпеки. 

 

 

За перший тиждень до «Дія.City» 

долучилися 70 технологічних компаній - 

Федоров 

До передової податкової та правової системи 

для технологічного бізнесу “Дія.City” вже 

приєдналися 70 українських та іноземних 

компаній. 
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Mercedes представив AMG-версію 

електроседана із двигуном на 617 «коней» 

Німецький автовиробник Mercedes-Benz 
представив новий електричний автомобіль 

2023 Mercedes-AMG EQE.

 

 

Захареєв отримав сертифікат на квартиру в 

Києві 

Юрій Захареєв став наймолодшим серед 
українських боксерів чемпіоном світу на 

дорослом рівні. 

 

 

Поїзд єднання завершив маршрут Західною 

Україною, завтра його зустрінуть у Дніпрі 

Поїзд єднання завершив свій маршрут 

Західною Україною, сьогодні його остання 

зупинка була у Львові. Вже 17 лютого потяг 
зустрічатимуть у центральній частині нашої 

країни – місті Дніпрі.

 

Українські полярники в Антарктиді 

долучилися до телемарафону з нагоди Дня 

єднання 

Українські науковці, які працюють на станції 

"Академік Вернадський" в Антарктиді, 

долучилися до заходів з нагоди Дня єднання.
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17 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня народився патріарх Української 

греко-католицької церкви Йосиф Сліпий.

 

 

Стартував продаж квитків на матч 

Шотландія — Україна 

Гра відбудеться 24 березня у Глазго.
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