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ТОП 

 

Росія підтягує нові війська до України 

замість обіцяного відведення - Блінкен 

Росія не виконує своєї обіцянки про відведення 

військ від кордону України, натомість до 

кордону рухаються нові війська. 

 

До Путіна під час ядерних навчань РФ може 

приєднатися Лукашенко 

Під час навчань сил стратегічного стримування 

Росії з пусками балістичних та крилатих ракет, 

що відбудуться в суботу, у ситуаційному 

центрі міноборони РФ  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406988-rosia-pidtague-novi-vijska-do-ukraini-zamist-obicanogo-vidvedenna-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406988-rosia-pidtague-novi-vijska-do-ukraini-zamist-obicanogo-vidvedenna-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3406825-do-putina-pid-cas-adernih-navcan-rf-moze-priednatisa-lukasenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3406825-do-putina-pid-cas-adernih-navcan-rf-moze-priednatisa-lukasenko.html


 

Силовий сценарій звільнення ОРДЛО 

навіть не розглядається – Залужний ВІДЕО 

Вантажки злочинних «ДНР/ЛНР» свідомо 

вводять в оману жителів тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської 

областей про нібито наступ ЗСУ,

 

 

Естонія передала Україні ракети для Javelin 

До України 18 лютого прибула військова 

допомога з Естонії у вигляді снарядів для 

американських протитанкових ракетних 

комплексів Javelin.

 

У ЄС кажуть, що російський «Гляйвіц» не 

спрацює - таке могло трапитися століття 

тому 

Європейський Союз має достатньо джерел 

інформації, щоб скласти повне враження щодо 

того, що відбувається на сході України, і не 

потрапить у пастку, яку Росія може спробувати 

використати як привід для нападу на Україну.

 

 

МКІП вніс кремлівського пропагандиста 

Кісельова до переліку осіб, які загрожують 

нацбезпеці 

Російського пропагандиста Дмитра Кісельова 

включено до переліку осіб, які створюють 

загрозу національній безпеці України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3407059-silovij-scenarij-zvilnenna-ordlo-navit-ne-rozgladaetsa-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3407059-silovij-scenarij-zvilnenna-ordlo-navit-ne-rozgladaetsa-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3407010-estonia-peredala-ukraini-raketi-dla-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3407010-estonia-peredala-ukraini-raketi-dla-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3407063-u-es-kazut-so-rosijskij-glajvic-ne-spracue-take-moglo-trapitisa-stolitta-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3407063-u-es-kazut-so-rosijskij-glajvic-ne-spracue-take-moglo-trapitisa-stolitta-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3407063-u-es-kazut-so-rosijskij-glajvic-ne-spracue-take-moglo-trapitisa-stolitta-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3407063-u-es-kazut-so-rosijskij-glajvic-ne-spracue-take-moglo-trapitisa-stolitta-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406727-mkip-vnis-kremlivskogo-propagandista-kiselova-do-pereliku-osib-aki-zagrozuut-nacbezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406727-mkip-vnis-kremlivskogo-propagandista-kiselova-do-pereliku-osib-aki-zagrozuut-nacbezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406727-mkip-vnis-kremlivskogo-propagandista-kiselova-do-pereliku-osib-aki-zagrozuut-nacbezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406727-mkip-vnis-kremlivskogo-propagandista-kiselova-do-pereliku-osib-aki-zagrozuut-nacbezpeci.html


 

Окупанти обстріляли колону з 

гуманітарною допомогою від ООН – 

Залужний ВІДЕО 

Колона з гуманітарною допомогою від 

представників Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців потрапила 

під обстріл російських окупаційних військ на 

КПВВ «Щастя».

 

 

Російські найманці від початку доби 53 рази 

зривали «тишу» в зоні ООС 

У зоні проведення операції Об'єднаних сил 

сьогодні станом на 17:00 окупанти 53 рази 

порушили режим припинення вогню.

 

 

Ні війни, ні миру. Переговори – вести. 

Армію – зміцнювати 

Приблизно так виглядає сьогоднішній порядок 

денний для України 

 

Голову оргкомітету Нацвідбору звільнили 

після скандалу на Євробаченні 

Наглядова рада НСТУ ухвалила рішення про 

звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена 

правління Суспільного мовлення за згодою 

сторін.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3406818-okupanti-obstrilali-kolonu-z-gumanitarnou-dopomogou-vid-oon-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3406818-okupanti-obstrilali-kolonu-z-gumanitarnou-dopomogou-vid-oon-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3406818-okupanti-obstrilali-kolonu-z-gumanitarnou-dopomogou-vid-oon-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3406818-okupanti-obstrilali-kolonu-z-gumanitarnou-dopomogou-vid-oon-zaluznij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3407051-rosijski-najmanci-vid-pocatku-dobi-53-razi-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3407051-rosijski-najmanci-vid-pocatku-dobi-53-razi-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406697-ni-vijni-ni-miru-peregovori-vesti-armiu-zmicnuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406697-ni-vijni-ni-miru-peregovori-vesti-armiu-zmicnuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406967-golovu-orgkomitetu-nacvidboru-zvilnili-pisla-skandalu-na-evrobacenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406967-golovu-orgkomitetu-nacvidboru-zvilnili-pisla-skandalu-na-evrobacenni.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Глава Пентагону підтвердив у Варшаві 

підтримку України Альянсом 

Весь Північноатлантичний альянс підтримує 

Україну, а також право країни йти своїм 

обраним шляхом.

 

Єврокомісія створила робочу групу на 

випадок подальшої ескалації навколо 

України 

Євросоюз готується до різних сценаріїв 

розвитку подій навколо України, в тому числі 

до евакуації своїх громадян та прийняття 

українських біженців, а також забезпечення 

енергопостачання та кібербезпеки. 

 

 

Бербок – про зброю для України: Німецький 

уряд не може змінити курс на 180° 

Газогін «Північний потік-2» входить до пакета 

санкції, які підготовлені західними партнерами 

на випадок подальшої агресії РФ проти 

України.

 

 

У Канаді обіцяють відправити зброю 

Україні якомога швидше 

Партію стрілецької зброї, яку у понеділок 

пообіцяв передати Україні прем’єр-міністр 

Канади Джастін Трюдо, буде відправлено 

якомога швидше. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406886-glava-pentagonu-pidtverdiv-u-varsavi-pidtrimku-ukraini-alansom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406886-glava-pentagonu-pidtverdiv-u-varsavi-pidtrimku-ukraini-alansom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3406706-evrokomisia-stvorila-robocu-grupu-na-vipadok-podalsoi-eskalacii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3406706-evrokomisia-stvorila-robocu-grupu-na-vipadok-podalsoi-eskalacii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3406706-evrokomisia-stvorila-robocu-grupu-na-vipadok-podalsoi-eskalacii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3406706-evrokomisia-stvorila-robocu-grupu-na-vipadok-podalsoi-eskalacii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407004-berbok-pro-zbrou-dla-ukraini-nimeckij-urad-ne-moze-zminiti-kurs-na-180.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407004-berbok-pro-zbrou-dla-ukraini-nimeckij-urad-ne-moze-zminiti-kurs-na-180.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3407077-u-kanadi-obicaut-vidpraviti-zbrou-ukraini-akomoga-svidse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3407077-u-kanadi-obicaut-vidpraviti-zbrou-ukraini-akomoga-svidse.html


 

Шмигаль обговорив із маршалком Сенату 

Польщі оборонну співпрацю 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з 

маршалком Сенату Республіки Польща 

Томашем Гродзьким посилення 

обороноздатності України.  

 

 

Російські ЗМІ розганяють фейк про 

«хімічну атаку» на «Стиролі» - Центр 

стратегічних комунікацій 

Російські засоби масової інформації 

поширюють фейк про спробу хімічної диверсії 

на заводі "Стирол" у тимчасово окупованій 

Горлівці. 

 

Словенський канал вибачився за карту 

України без Криму 

Словенський інформаційний канал «РТВ СЛО» 

вибачився за те, що у своїй передачі про 

Україну використав карту України без Криму.

 

 

Нацкомісія ЮНЕСКО засуджує будівельні 

роботи окупантів у Ханському палаці 

ЗАЯВА 

Національна комісія України у справах 

ЮНЕСКО рішуче засуджує дії російської 

окупаційної адміністрації в українському 

Криму, котра під виглядом «заходів з 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406973-smigal-obgovoriv-iz-marsalkom-senatu-polsi-oboronnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406973-smigal-obgovoriv-iz-marsalkom-senatu-polsi-oboronnu-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3407018-rosijski-zmi-rozganaut-fejk-pro-himicnu-ataku-na-stiroli-centr-strategicnih-komunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3407018-rosijski-zmi-rozganaut-fejk-pro-himicnu-ataku-na-stiroli-centr-strategicnih-komunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3407018-rosijski-zmi-rozganaut-fejk-pro-himicnu-ataku-na-stiroli-centr-strategicnih-komunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3407018-rosijski-zmi-rozganaut-fejk-pro-himicnu-ataku-na-stiroli-centr-strategicnih-komunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3406805-slovenskij-kanal-vibacivsa-za-kartu-ukraini-bez-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3406805-slovenskij-kanal-vibacivsa-za-kartu-ukraini-bez-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3406823-nackomisia-unesko-zasudzue-budivelni-roboti-okupantiv-u-hanskomu-palaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3406823-nackomisia-unesko-zasudzue-budivelni-roboti-okupantiv-u-hanskomu-palaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3406823-nackomisia-unesko-zasudzue-budivelni-roboti-okupantiv-u-hanskomu-palaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3406823-nackomisia-unesko-zasudzue-budivelni-roboti-okupantiv-u-hanskomu-palaci.html


 

У Чорногорії перенесли марш на підтримку 

України через погрози – консул 

У чорногорській столиці Подгориці перенесли 

«Марш єднання» на підтримку України через 

погрози та попередження про провокації.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 за останній тиждень.

 

 

В Україні - новий варіант Омікрону. Які 

прогнози? 

В Україні зафіксовано новий варіант штаму 

Омікрон, але за даними МОЗ, він не має 

вплинути на перебіг епідемічного процесу.

 

 

Україна за два-три тижні пройде пік 

захворюваності на COVID-19 — Ляшко 

Україна перебуває на піку захворюваності на 

коронавірусну хворобу, зниження очікується 

через два-три тижні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3406905-u-cornogorii-perenesli-mars-na-pidtrimku-ukraini-cerez-pogrozi-konsul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3406905-u-cornogorii-perenesli-mars-na-pidtrimku-ukraini-cerez-pogrozi-konsul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3406729-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3406729-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406910-v-ukraini-novij-variant-omikronu-aki-prognozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406910-v-ukraini-novij-variant-omikronu-aki-prognozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406777-ukraina-za-dvatri-tizni-projde-pik-zahvoruvanosti-na-covid19-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406777-ukraina-za-dvatri-tizni-projde-pik-zahvoruvanosti-na-covid19-lasko.html


 

Україна - на дев’ятому місці в Європі за 

кількістю COVID-випадків ТАБЛИЦЯ 

Україна перебуває на 17-му місці серед країн 

світу та на 9 місці в Європі за кількістю нових 

випадків захворювання на COVID-19. 

 

В Україні ще понад 65 тисяч осіб щепилися 

від COVID-19 

За минулу добу, 17 лютого, в Україні проти 

коронавірусу вакцинувалися 65 089 людей.

 

 

Смертність від COVID-19 буде високою ще 

близько двох тижнів - МОЗ 

В Україні смертність від коронавірусу 

залишатиметься стабільно високою ще близько 

двох тижнів.

 

 

На боротьбу з COVID-19 держава витратила 

130 мільярдів - Марченко 

З початку пандемії для боротьби з COVID-19 

держава витратила 130 млрд грн. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406668-ukraina-na-devatomu-misci-v-evropi-za-kilkistu-covidvipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406668-ukraina-na-devatomu-misci-v-evropi-za-kilkistu-covidvipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406516-v-ukraini-se-ponad-65-tisac-osib-sepilisa-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406516-v-ukraini-se-ponad-65-tisac-osib-sepilisa-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406601-smertnist-vid-covid19-budu-visokou-se-blizko-dvoh-tizniv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406601-smertnist-vid-covid19-budu-visokou-se-blizko-dvoh-tizniv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406621-na-borotbu-z-covid19-derzava-vitratila-130-milardiv-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406621-na-borotbu-z-covid19-derzava-vitratila-130-milardiv-marcenko.html


УКРАЇНА 

 

Шмигаль проаналізує слова голови 

Закарпатської ОДА про «братів-росіян» 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв 

провести дослідження висловлювання голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації 

Віктора Микити щодо того, що населення Росії 

є нібито «нашими братами". 

 

Референдум не про НАТО: Мінреінтеграції 

заявляє, що NYT перекрутив слова Верещук 

Нещодавно в іноземних ЗМІ з посиланням на 

The New York Times з'явилася неправдива 

інформація про нібито ймовірність проведення 

референдуму, який

 

 

Російські фейки розраховані на «кліпове» 

мислення і сприйняття на віру — експерти 

Потік російських інформаційних фейків на тлі 

посилення військової ескалації розрахований 

на так зване “кліпове” мислення і спрямований 

призвичаїти аудиторію приймати їх на віру. 

 

 

Резніков: Дві тисячі тонн оборонної 

допомоги – це ще далеко не кінець 

Україна вже отримала від міжнародних 

партнерів понад дві тисячі тонн допомоги у 

вигляді сучасної зброї, боєприпасів та засобів 

бронезахисту, і це ще далеко не кінець.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406715-smigal-proanalizue-slova-golovi-zakarpatskoi-oda-pro-brativrosian.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406715-smigal-proanalizue-slova-golovi-zakarpatskoi-oda-pro-brativrosian.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406996-jslosa-ne-pro-nato-minreintegracii-zaavlae-so-nyt-perekrutiv-slova-veresuk-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406996-jslosa-ne-pro-nato-minreintegracii-zaavlae-so-nyt-perekrutiv-slova-veresuk-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406740-rosijski-fejki-rozrahovani-na-klipove-mislenna-i-sprijnatta-na-viru-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406740-rosijski-fejki-rozrahovani-na-klipove-mislenna-i-sprijnatta-na-viru-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406663-reznikov-dvi-tisaci-tonn-oboronnoi-dopomogi-ce-se-daleko-ne-kinec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406663-reznikov-dvi-tisaci-tonn-oboronnoi-dopomogi-ce-se-daleko-ne-kinec.html


 

Західні області України можуть прийняти 

мільйони переселенців – Садовий 

Західні регіони України, у разі якщо будуть 

повномасштабні бойові дії, зможуть прийняти 

мільйони біженців, ресурс Львова – дуже 

великий.

 

 

Більшість громадян упевнені, що Україна 

зможе відбити можливий напад Росії 
ОПИТУВАННЯ 

За останні кілька днів оцінка ймовірності 

загрози вторгнення Росії в Україну зменшилась 

з 28% до 19%, водночас з 58% до 64% зросла 

впевненість

 

 

Наслідки обстрілів у 20 населених пунктах 

Донеччини ФОТО 

Поліція задокументувала наслідки здійснених 

російськими окупантами обстрілів у 20 

населених пунктах Донецькій області.

 

 

Майже половина українців позитивно 

ставляться до вступу в ЄС — соціологічний 

моніторинг 

Згідно з результатами соціологічного 

моніторингу Інституту соціології НАН 

України, у 2021 році 49% українців мали 

позитивне ставлення до вступу України в ЄС.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3406961-zahidni-oblasti-ukraini-mozut-prijnati-miljoni-pereselenciv-sadovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3406961-zahidni-oblasti-ukraini-mozut-prijnati-miljoni-pereselenciv-sadovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406690-bilsist-gromadan-upevneni-so-ukraina-zmoze-vidbiti-mozlivij-napad-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406690-bilsist-gromadan-upevneni-so-ukraina-zmoze-vidbiti-mozlivij-napad-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406690-bilsist-gromadan-upevneni-so-ukraina-zmoze-vidbiti-mozlivij-napad-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406690-bilsist-gromadan-upevneni-so-ukraina-zmoze-vidbiti-mozlivij-napad-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3406994-naslidki-obstriliv-u-20-naselenih-punktah-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3406994-naslidki-obstriliv-u-20-naselenih-punktah-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406783-majze-polovina-ukrainciv-pozitivno-stavlatsa-do-vstupu-v-es-sociologicnij-monitoring.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406783-majze-polovina-ukrainciv-pozitivno-stavlatsa-do-vstupu-v-es-sociologicnij-monitoring.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406783-majze-polovina-ukrainciv-pozitivno-stavlatsa-do-vstupu-v-es-sociologicnij-monitoring.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406783-majze-polovina-ukrainciv-pozitivno-stavlatsa-do-vstupu-v-es-sociologicnij-monitoring.html


ЕКОНОМІКА 

 

Мінфін додатково виділить на потреби ЗСУ 

близько 22 мільярдів 

На потреби оборони країни Міністерство 

фінансів додатково виділить з бюджету 

близько 22 млрд грн. Відповідний 

законопроєкт наразі

 

 

Перший транш від ЄС у 600 мільйонів євро 

Україна може отримати в березні - Мінфін 

Перший транш кредиту макрофінансової 

допомоги від Європейського Союзу обсягом в 

600 млн євро Україна може отримати вже 

наприкінці березня чи на початку квітня цього 

року.

 

 

Верховний Суд остаточно підтвердив 

законність виведення з ринку банку 

«Капітал» 

Верховний Суд остаточно підтвердив 

законність виведення з ринку 

неплатоспроможного ПАТ "АКБ "Капітал".  

 

Нідерланди дають Україні зброю та 

військове спорядження 

Нідерланди ухвалили рішення про поставку 

Україні товарів військового призначення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406666-minfin-dodatkovo-vidilit-na-potrebi-zsu-blizko-22-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406666-minfin-dodatkovo-vidilit-na-potrebi-zsu-blizko-22-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406687-persij-trans-vid-es-u-600-miljoniv-evro-ukraina-moze-otrimati-v-berezni-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406687-persij-trans-vid-es-u-600-miljoniv-evro-ukraina-moze-otrimati-v-berezni-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406646-vs-ostatocno-pidtverdiv-zakonnist-vivedenna-z-rinku-banku-kapital.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406646-vs-ostatocno-pidtverdiv-zakonnist-vivedenna-z-rinku-banku-kapital.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406646-vs-ostatocno-pidtverdiv-zakonnist-vivedenna-z-rinku-banku-kapital.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406646-vs-ostatocno-pidtverdiv-zakonnist-vivedenna-z-rinku-banku-kapital.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406859-niderlandi-daut-ukraini-zbrou-ta-vijskove-sporadzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406859-niderlandi-daut-ukraini-zbrou-ta-vijskove-sporadzenna.html


 

За роки військової агресії Україна втратила 

$280 мільярдів 

За оцінками міжнародних експертів, Україна 

втратила від окупації територій сходу та 

Криму близько 280 млрд дол. у вигляді 

втраченого ВВП у період 2014 - 2020 років. 

 

Словенія передасть Україні техніку 

подвійного призначення 

Міністр оборони Словенії Матей Тонін заявив, 

що країна надішле Україні техніку подвійного 

призначення на тлі нарощування російських 

військ поблизу українського кордону.

 

 

Україна імпортувала з листопада майже 1,3 

мільйона тонн вугілля - Шмигаль 

З листопада 2021 року Україна імпортувала 

майже 1,3 млн тонн вугілля. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Криму «суд» відхилив відводи та 

клопотання захисту Джелялова та братів 

Ахтемових 

В окупованому Криму «суд» у "справі" 

стосовно Джелялова і братів Ахтемових 

відхилив подані захистом клопотання та 

відводи «судді» і «прокурора». У засіданні 

оголошено перерву до 21 лютого. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406680-za-roki-vijskovoi-agresii-ukraina-vtratila-280-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406680-za-roki-vijskovoi-agresii-ukraina-vtratila-280-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406953-slovenia-peredast-ukraini-tehniku-podvijnogo-priznacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3406953-slovenia-peredast-ukraini-tehniku-podvijnogo-priznacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406755-ukraina-importuvala-z-listopada-majze-13-miljona-tonn-vugilla-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406755-ukraina-importuvala-z-listopada-majze-13-miljona-tonn-vugilla-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3407061-u-krimu-sud-vidhiliv-vidvodi-ta-klopotanna-zahistu-dzelalova-ta-brativ-ahtemovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3407061-u-krimu-sud-vidhiliv-vidvodi-ta-klopotanna-zahistu-dzelalova-ta-brativ-ahtemovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3407061-u-krimu-sud-vidhiliv-vidvodi-ta-klopotanna-zahistu-dzelalova-ta-brativ-ahtemovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3407061-u-krimu-sud-vidhiliv-vidvodi-ta-klopotanna-zahistu-dzelalova-ta-brativ-ahtemovih.html


 

Політв’язень Яцкін написав листа із 

сибірської колонії 

Політв’язень Кремля Іван Яцкін, засуджений в 

окупованому Криму на 11 років позбавлення 

волі за "держзраду", у листі з ВК-44 

Кемеровської області РФ розповів про свій 

стан здоров’я та настрій.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Після ДТП поліція виявила спробу знищити 

сліди з авто кортежу Ярославського 

Експерти та слідчі поліції у рамках 

розслідування смертельної ДТП у Харківській 

області оглянули автомобілі із кортежу 

бізнесмена Олександра Ярославського і 

зафіксували спробу знищити на них сліди. 

 

Розстріл Майдану: завершили слідство 

проти двох екскерівників міліції 

Правоохоронці завершили слідство стосовно 

експрацівника керівного складу управління 

громадської безпеки Головного управління 

МВС у Києві та  

 

 

Адвокати Януковича намагаються 

затягнути розгляд справ - Офіс 

генпрокурора 

Прохання про об’єднання усіх справ 

Януковича має на меті затягнути їх розгляд - 

Офіс генпрокурора 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3406915-politvazen-ackin-napisav-lista-iz-sibirskoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3406915-politvazen-ackin-napisav-lista-iz-sibirskoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3407000-pisla-dtp-policia-viavila-sprobu-znisiti-slidi-z-avto-kortezu-aroslavskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3407000-pisla-dtp-policia-viavila-sprobu-znisiti-slidi-z-avto-kortezu-aroslavskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406954-rozstril-majdanu-zaversili-slidstvo-proti-dvoh-ekskerivnikiv-milicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406954-rozstril-majdanu-zaversili-slidstvo-proti-dvoh-ekskerivnikiv-milicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407085-advokati-anukovica-namagautsa-zatagnuti-rozglad-sprav-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407085-advokati-anukovica-namagautsa-zatagnuti-rozglad-sprav-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407085-advokati-anukovica-namagautsa-zatagnuti-rozglad-sprav-ofis-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407085-advokati-anukovica-namagautsa-zatagnuti-rozglad-sprav-ofis-genprokurora.html


 

Квартиру депутата Волинця не конфіскують 

– САП програла апеляцію 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду відмовилася задовольнити скаргу 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

про конфіскацію квартири народного депутата 

Михайла Волинця.

 

 

Антикорупційний суд виправдав трьох 

фігурантів справи про 69 мільйонів збитків 

Укрзалізниці 

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 

визнала невинуватими фігурантів справи про 

завдання 69 млн грн збитків компанії.

 

 

Прем’єр: Україна технічно готова до 

синхронізації з ENTSO-E 

Енергетична система України технічно готова 

до синхронізації з із європейською мережею 

передачі електроенергії ENTSO-E у 2023 році.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

На Майдані ми сподобалися самі собі, і уже 

ніколи цього не забудемо 

Через вісім років підтвердилися слова 

французького філософа, сказані зі сцени 

Майдану: Серце Європи б’ється у центрі 

української столиці! 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406935-kvartiru-deputata-volinca-ne-konfiskuut-sap-prograla-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406935-kvartiru-deputata-volinca-ne-konfiskuut-sap-prograla-apelaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406884-vaks-vipravdav-troh-figurantiv-spravi-pro-69-mln-zbitkiv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406884-vaks-vipravdav-troh-figurantiv-spravi-pro-69-mln-zbitkiv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406884-vaks-vipravdav-troh-figurantiv-spravi-pro-69-mln-zbitkiv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406884-vaks-vipravdav-troh-figurantiv-spravi-pro-69-mln-zbitkiv-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406766-premer-ukraina-tehnicno-gotova-do-sinhronizacii-z-entsoe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406766-premer-ukraina-tehnicno-gotova-do-sinhronizacii-z-entsoe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406871-na-majdani-mi-spodobalisa-sami-sobi-i-uze-nikoli-cogo-ne-zabudemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406871-na-majdani-mi-spodobalisa-sami-sobi-i-uze-nikoli-cogo-ne-zabudemo.html


 

Україна або суверенна, або ні. Третього не 

дано 

Чому «Мінськ-2» не вирішить кризу в Україні 

 

 

DDoS- та інформатаки: уроки для України, 

українців та банків 

Оцінюємо запас міцності фінансової і 

банківської систем при спробах 

дестабілізувати ситуацію через інформаційні 

та кібератаки 

 

 

"Стрілецький день" – не тільки про 

стрільбу 

На базі батальйону тероборони резервісти 

проходять тактичну, вогневу, медичну та 

інженерну підготовку  

СУСПІЛЬСТВО 

 

Kalush Orchestra може погодитися 

представляти Україну на Євробаченні 

Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк не 

виключив, що гурт погодиться представляти 

Україну на міжнародному пісенному конкурсі 

"Євробачення"-2022 у Турині. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406914-ukraina-abo-suverenna-abo-ni-tretogo-ne-dano.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3406914-ukraina-abo-suverenna-abo-ni-tretogo-ne-dano.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406448-ddos-ta-informataki-uroki-dla-ukraini-ukrainciv-ta-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3406448-ddos-ta-informataki-uroki-dla-ukraini-ukrainciv-ta-bankiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3406986-strileckij-den-ne-tilki-pro-strilbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3406986-strileckij-den-ne-tilki-pro-strilbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406768-kalush-orchestra-moze-pogoditisa-predstavlati-ukrainu-na-evrobacenni2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406768-kalush-orchestra-moze-pogoditisa-predstavlati-ukrainu-na-evrobacenni2022.html


 

Афіша на вихідні: кіно, театр та свято вінілу 

Зібрали для вас анонси культурних подій, які 

відбудуться у ці вихідні. 

 

 

Мінцифри планує закупити близько 40 

тисяч планшетів Apple для проведення 

перепису населення 

Міністерство цифрової транформації України 

планує закупити 30-40 тис. планшетів компанії 

Apple, які після проведення всеукраїнського 

перепису населення передадуть закладам 

освіти. 

 

Згадуємо Майдан: події на вихідні АНОНС 

У ці вихідні Київ разом зі всією країною 

вшановує Героїв Небесної Сотні. Протягом 

наступних кількох днів у місті відбудуться 

різноманітні меморіальні заходи. 

 

 

Дефіцит кальцію викликає втому, 

сонливість, ослаблює імунітет – дієтолог 

Кальцій відповідає за процеси скорочення та 

розслаблення м'язів, передачу нервових 

імпульсів, впливає на процеси згортання крові.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406809-afisa-na-vihidni-kino-teatr-ta-svato-vinilu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3406809-afisa-na-vihidni-kino-teatr-ta-svato-vinilu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3407002-mincifri-planue-zakupiti-blizko-40-tisac-plansetiv-apple-dla-provedenna-perepisu-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3407002-mincifri-planue-zakupiti-blizko-40-tisac-plansetiv-apple-dla-provedenna-perepisu-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3407002-mincifri-planue-zakupiti-blizko-40-tisac-plansetiv-apple-dla-provedenna-perepisu-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3407002-mincifri-planue-zakupiti-blizko-40-tisac-plansetiv-apple-dla-provedenna-perepisu-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3406671-zgaduemo-majdan-podii-na-vihidni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3406671-zgaduemo-majdan-podii-na-vihidni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3406893-deficit-kalciu-viklikae-vtomu-sonlivist-oslablue-imunitet-dietolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3406893-deficit-kalciu-viklikae-vtomu-sonlivist-oslablue-imunitet-dietolog.html


 

На Рівненщині цього року оновлять п’ять 

туристичних магнітів 

П’ять об’єктів історико-культурної спадщини 

відновлюватимуть цього року в Рівненській 

області у межах проєкту «Велика реставрація». 

 

Годі боротися за краще майбутнє, живіть у 

прекрасній сучасності - Ігор Редкін, 

художник ІНТЕРВ'Ю 

Тільки не кажіть, що у вас ніколи мимохіть не 
вихоплювалося …

 

 

На Рівненщині учні навчатимуться, стоячи 

за партою 

У  школах Здолбунівської громади встановлять 

інноваційні парти, за якими можна працювати 

стоячи і сидячи. Це допомагає дитині зберегти 

поставу і зір.
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