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ТОП 

 

Еміратські ЗМІ розкрили деталі візиту 

Зеленського до ОАЕ 

Зустріч Президента Зеленського зі 

Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником 

Верховного головнокомандувача Збройних сил 

Об'єднаних 

 

 

Вітренко запевнив, що газ, видобутий в 

Україні, йде на потреби населення 

Видобутий в Україні газ має нижчу 
собівартість та йде на потреби українського 

населення. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190418-emiratski-zmi-rozkrili-detali-vizitu-zelenskogo-do-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190418-emiratski-zmi-rozkrili-detali-vizitu-zelenskogo-do-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3190406-vitrenko-zapevniv-so-gaz-vidobutij-v-ukraini-jde-na-potrebi-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3190406-vitrenko-zapevniv-so-gaz-vidobutij-v-ukraini-jde-na-potrebi-naselenna.html


 

Україна має потужну підтримку ЄС: 

Шмигаль підбив підсумки засідання Ради 

асоціації 

Робочий візит української урядової команди до 

Брюсселя видався результативним у контексті 

зміцнення відносин з Євросоюзом, а 

цьогорічне засідання Ради асоціації засвідчило 

високий рівень підтримки України з боку ЄС. 

 

Помер посол України в Китаї Сергій 

Камишев 

У віці 64 років в неділю, 14 лютого, помер 

посол України в Китайській Народній 

Республіці Сергій Камишев. 

 

 

В Афганістані пожежа на кордоні, десятки 

поранених 

Щонайменше 60 людей постраждали в 

результаті пожежі біля афгано-іранського 

кордону. 

 

 

У світі зафіксували понад 109,3 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано 
понад 109,3 млн випадків зараження 

коронавірусом, з них - понад 2,4 млн 

летальних, одужали вже понад 81,4 млн осіб.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190386-ukraina-mae-potuznu-pidtrimku-es-smigal-pidbiv-pidsumki-zasidanna-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190386-ukraina-mae-potuznu-pidtrimku-es-smigal-pidbiv-pidsumki-zasidanna-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190386-ukraina-mae-potuznu-pidtrimku-es-smigal-pidbiv-pidsumki-zasidanna-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190386-ukraina-mae-potuznu-pidtrimku-es-smigal-pidbiv-pidsumki-zasidanna-radi-asociacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3190393-pomer-posol-ukraini-v-kitai-sergij-kamisev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3190393-pomer-posol-ukraini-v-kitai-sergij-kamisev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190421-v-afganistani-pozeza-na-kordoni-desatki-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190421-v-afganistani-pozeza-na-kordoni-desatki-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190474-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1093-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190474-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1093-miljona-vipadkiv-covid19.html


 

Арабський зонд поблизу Марса показав 

Червону планету з орбіти 

Автоматична станція «Надія» (араб. - Al Amal 
або англ. - Hope) Об'єднаних Арабських 

Еміратів передала на Землю свій перший 

знімок Марса.

 

СВІТ 

 

Байден закликав посилити контроль за 

обігом зброї в США 

Президент США Джо Байден закликав 
посилити законодавство, яке регулює носіння й 

використання зброї в країні. 

 

Джонсон прокоментував другий невдалий 

імпічмент Трампа 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон заявив про силу американської 
демократії після рішення Сенату США 

виправдати експрезидента Дональда Трампа. 

 

 

У Росії заблокували інтернет-видання через 

статтю про соратника Навального 

Роскомнагляд заблокував на території Росії 

доступ до сайту інтернет-видання "Спектр", 

зареєстрованого в Латвії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3190443-arabska-zond-poblizu-marsa-pokazav-cervonu-planetu-z-orbiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3190443-arabska-zond-poblizu-marsa-pokazav-cervonu-planetu-z-orbiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190444-bajden-zaklikav-posiliti-kontrol-za-obigom-zbroi-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190444-bajden-zaklikav-posiliti-kontrol-za-obigom-zbroi-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190426-dzonson-prokomentuvav-drugij-nevdalij-impicment-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190426-dzonson-prokomentuvav-drugij-nevdalij-impicment-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190404-u-rosii-zablokuvali-internetvidanna-cerez-stattu-pro-soratnika-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190404-u-rosii-zablokuvali-internetvidanna-cerez-stattu-pro-soratnika-navalnogo.html


 

Турецькі моряки, яких раніше захопили в 

полон пірати, повернулися додому 

П’ятнадцятеро моряків, захоплених піратами в 
полон у Гвінейській затоці в кінці січня, були 

звільнені та повернулися до Туреччини.

 

 

Ізраїль завдав авіаударів по Дамаску 

Ізраїль уночі завдав ракетних ударів по 

сирійських військових об’єктах поблизу 

Дамаска.

 

 

У М'янмі тривають протести, в найбільше 

місто країни увійшла колона танків ВІДЕО  

У неділю, 14 лютого, в М'янмі знову сотні 

тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи 

проти військового перевороту.

 

 

Спалах коронавірусу в Ухані був більшим, 

ніж вважалося — місія ВООЗ 

Члени місії Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, які досліджували виникнення 

коронавірусу в китайському місті Ухань у 
грудні 2019 року, виявили свідчення того, що 

масштаб епідемії міг бути більшим, ніж 

вважалося раніше.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190399-turecki-moraki-akih-ranise-zahopili-v-polon-pirati-povernulisa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190399-turecki-moraki-akih-ranise-zahopili-v-polon-pirati-povernulisa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3190462-izrail-zavdav-aviaudariv-po-damasku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3190462-izrail-zavdav-aviaudariv-po-damasku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190422-v-manmi-trivaut-protesti-u-najbilse-misto-kraini-uvijsla-kolona-tankiv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190422-v-manmi-trivaut-protesti-u-najbilse-misto-kraini-uvijsla-kolona-tankiv-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190450-spalah-koronavirusu-v-uhani-buv-bilsim-niz-vvazalosa-misia-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190450-spalah-koronavirusu-v-uhani-buv-bilsim-niz-vvazalosa-misia-vooz.html


 

Британія посилила вимоги для в'їзду: 

кілька тестів і самоізоляція 

У Великобританії з 15 лютого крім 
обов'язкового тесту на COVID-19 перед 

перельотом мандрівники повинні будуть 

пройти ще два тести на коронавірус під час 

обов'язкової десятиденної самоізоляції.

 

 

Нафта продовжує дорожчати: ціна 

перевалила за $63 

Сввітові ціни на нафту еталонних марок 
продовжують дорожчати й в ніч із неділі на 

понеділок, 15 лютого, перевищили 63 долари 

за барель.

  

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Перший день візиту Президента до ОАЕ 

став дуже насиченим та успішним - Мендель 

Перший день візиту української делегації на 

чолі з Президентом Володимиром Зеленським 

до Об’єднаних Арабських Еміратів став 

насиченим та успішним.

  

 

Переговори щодо Донбасу в глухому куті, 

допомогти може тільки втручання США - 

Арестович 

Загострення в зоні ООС неминуче і його слід 

чекати ближче до літа.

 

УКРАЇНА  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190457-britania-posilila-vimogi-dla-vizdu-kilka-testiv-i-samoizolacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190457-britania-posilila-vimogi-dla-vizdu-kilka-testiv-i-samoizolacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3190452-nafta-prodovzue-dorozcati-cina-perevalila-za-63.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3190452-nafta-prodovzue-dorozcati-cina-perevalila-za-63.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190397-persij-den-vizitu-prezidenta-do-oae-stav-duze-nasicenim-ta-uspisnim-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3190397-persij-den-vizitu-prezidenta-do-oae-stav-duze-nasicenim-ta-uspisnim-mendel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190461-peregovori-sodo-donbasu-v-gluhomu-kuti-dopomogti-moze-tilki-vtrucanna-ssa-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190461-peregovori-sodo-donbasu-v-gluhomu-kuti-dopomogti-moze-tilki-vtrucanna-ssa-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190461-peregovori-sodo-donbasu-v-gluhomu-kuti-dopomogti-moze-tilki-vtrucanna-ssa-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190461-peregovori-sodo-donbasu-v-gluhomu-kuti-dopomogti-moze-tilki-vtrucanna-ssa-arestovic.html


 

На кожен постріл противника на Донбасі 

має бути відповідь - Кравчук 

Глава української делегації в Тристоронній 
контактній групі, перший президент України 

Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл 

противника на Донбасі має бути відповідь з 

української сторони. 

 

 

Нацбанк встановив курс на рівні 27,84 

гривні за долар 

Національний банк України на понеділок, 15 

лютого 2021 року, встановив офіційний курс 
гривні до долара США на рівні 27,844 грн за 

долар.

 

 

Революція Гідності: майданівці вирішили не 

йти з Будинку профспілок 

15 лютого 2014 року, під час Революції 

Гідності, у День вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав, 

ветерани Афганістану із Майдану кількома 

колонами прийшли покласти квіти до 
монумента воїнам-«афганцям» біля Києво-

Печерської лаври.

 

 

В Україні за добу виявили 2 332 випадки 

COVID-19 

В Україні за минулу добу, 14 лютого, 

зафіксували 2 332 нових випадки COVID-19. 

Померли 62 людини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3190410-na-kozen-postril-protivnika-na-donbasi-mae-buti-vidpovid-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3190410-na-kozen-postril-protivnika-na-donbasi-mae-buti-vidpovid-kravcuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3190482-nacbank-vstanoviv-kurs-na-rivni-2784-grivni-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3190482-nacbank-vstanoviv-kurs-na-rivni-2784-grivni-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189754-revolucia-gidnosti-majdanivci-virisili-ne-jti-z-budinku-profspilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189754-revolucia-gidnosti-majdanivci-virisili-ne-jti-z-budinku-profspilok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3190500-v-ukraini-za-dobu-viavili-2-332-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3190500-v-ukraini-za-dobu-viavili-2-332-vipadki-covid19.html


 

В Укравтодорі розповіли, на яких дорогах 

через негоду досі обмежений рух 

Проїзд дорогами загального користування в 
Україні забезпечено, водночас у деяких 

областях продовжують діяти обмеження руху 

транспорту.

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі минулої доби — три порушення 

«тиші» 

Протягом минулої доби, 14 лютого, в районі 
проведення операції Об’єднаних сил було 

зафіксовано три порушення режиму 

припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 лютого: народний календар і астровісник 

Нині Стрітення; чому жінки цього дня не 
розчісувалися, на кому випробує свою зброю 

святий Юрій, а також про серцебиття весни. 

 

 

Християни східного обряду святкують 

Стрітення 

Християни східного обряду 15 лютого 
справляють останнє велике свято зими - 

Стрітення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3190401-v-ukravtodori-rozpovili-na-akih-dorogah-cerez-negodu-dosi-obmezenij-ruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3190401-v-ukravtodori-rozpovili-na-akih-dorogah-cerez-negodu-dosi-obmezenij-ruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3190478-na-donbasi-minuloi-dobi-tri-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3190478-na-donbasi-minuloi-dobi-tri-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3189397-15-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3189397-15-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3190476-hristiani-shidnogo-obradu-svatkuut-stritenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3190476-hristiani-shidnogo-obradu-svatkuut-stritenna.html


 

Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге 

стануть батьками – ЗМІ 

Герцог і герцогиня Сассекські — принц Гаррі 

та Меган Маркл — очікують на другу дитину.

 

 

Дочка Гейтса вакцинувалася від COVID-19 

та пожартувала про «чіпування» 

Дочка засновника Microsoft Білла Гейтса 
Дженніфер отримала свою першу дозу вакцини 

від коронавірусу та пожартувала, що разом із 

вакциною не була "чіпована". 

 

Службовий пес врятував Нацгвардійців та 

працівників СБУ, виявивши «розтяжку» 

окупантів 

У Попасній Луганської області працівники 

Служби безпеки спільно з 

військовослужбовцями Національної гвардії 
перевіряли двір одного з покинутих будинків, 

біля воріт якого була виявлена так звана міна-

розтяжка.

 

 

У Харкові та Маріуполі нацгвардійці 

дарували перехожим валентинки 

Військовослужбовці Нацгвардії провели у 

Харкові та Маріуполі святкову акцію «З 
любов’ю, Нацгвардія» - вітали перехожих та 

дарували кульки у формі сердець.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190448-princ-garri-ta-megan-markl-vdruge-stanut-batkami-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190448-princ-garri-ta-megan-markl-vdruge-stanut-batkami-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190480-docka-gejtsa-vakcinuvalasa-vid-covid19-ta-pozartuvala-pro-cipuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3190480-docka-gejtsa-vakcinuvalasa-vid-covid19-ta-pozartuvala-pro-cipuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3190455-sluzbovij-pes-vratuvav-nacgvardejcev-i-pracivnikiv-sbu-viavivsi-roztazku-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3190455-sluzbovij-pes-vratuvav-nacgvardejcev-i-pracivnikiv-sbu-viavivsi-roztazku-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3190455-sluzbovij-pes-vratuvav-nacgvardejcev-i-pracivnikiv-sbu-viavivsi-roztazku-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3190455-sluzbovij-pes-vratuvav-nacgvardejcev-i-pracivnikiv-sbu-viavivsi-roztazku-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3190466-u-harkovi-ta-mariupoli-nacgvardijci-daruvali-perehozim-valentinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3190466-u-harkovi-ta-mariupoli-nacgvardijci-daruvali-perehozim-valentinki.html


 

15 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189419-15-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3189419-15-lutogo-pamatni-dati.html

