
                         Єдина країна - Україна і світ 16.02.21 

 

 

ТОП 

 

Загибель трьох військових на Донбасі: 

Зеленський дав 10 днів на встановлення 

винних 

Президент України Володимир Зеленський дав 

10 днів на встановлення винних у трагедії, яка 

забрала життя трьох військових на Донбасі. 

 

Міністри оборони країн НАТО розглянуть 

посилення східного флангу - Стефанішина 

Міністри оборони країн НАТО на засіданні 17-
18 лютого розглянуть питання посилення 

військової присутності на східному фланзі, 

зокрема у Чорноморському регіоні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3191163-zagibel-troh-vijskovih-na-donbasi-zelenskij-dav-10-dniv-na-vstanovlenna-vinnih.html
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Літак SkyUp з українськими туристами вже 

вилетів з Занзібару - ЗМІ 

Літак SkyUp з українцями на борту вже 
залишив Занзібар - після трьох діб затримки 

пасажири рейсу PQ 1972 «Занзібар — Анталія 

— Київ» змогли вилетіти з острова.

 

 

Гвінея офіційно оголосила про епідемію 

Еболи 

Західноафриканська держава Республіка Гвінея 
офіційно заявила про наявність епідемії Ебола 

в країні після того, як щонайменше троє людей 

померли від захворювання, а четверо інших 

отримали позитивний тест.

 

 

У світі 2,4 мільйона осіб померли від 

COVID-19 

 У світі станом на ранок 16 лютого зафіксували 

понад 109,6 мільйона випадків зараження 
коронавірусом, одужали вже понад 84,2 

мільйона осіб.

 

СВІТ 

 

ЄС в березні може ввести нові санкції проти 

РФ через справу Навального - журналіст 

Європейський союз може схвалити санкції 

проти Росії через ситуацію з опозиціонером 
Олексієм Навальним та іншими порушеннями 

прав людини у березні цього року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191153-litak-skyup-z-ukrainskimi-turistami-vze-viletiv-z-zanzibaru-zmi.html
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НАТО зміцнюватиме спроможності країн-

партнерів – Столтенберг 

Північноатлантичний Альянс має 
відпрацювати більш глобальний підхід до 

викликів, які постають перед союзниками 

останнім часом, і в цьому контексті 

продовжувати надавати допомогу країнам-
партнерам у тренуванні військ та у розвитку 

оборонних спроможностей. 

 

 

Меркель виступить у відеофорумі 

Мюнхенської безпекової конференції 

Канцлер ФРН Ангела Меркель виступить на 
спеціальному заході Мюнхенської безпекової 

конференції (MSC), яка відбудеться 19 лютого 

у відеоформаті.

 

 

Трамп готується повернутися в політику – 

АР 

Колишній президент США Дональд Трамп має 

намір поновити свою політичну активність та 
розпочати давати інтерв’ю «дружнім» ЗМІ з 

метою просування власного порядку денного в 

Республіканській партії США.

 

 

Пелосі ініціює створення незалежної комісії 

щодо розслідування атаки на Конгрес США 

Спікерка Палати представників 
американського Конгресу конгресвумен Ненсі 

Пелосі оголосила про плани створення 

незалежної комісії для розслідування подій 6 

січня, коли розлючений натовп прихильників 

Трампа атакував будівлю Капітолію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3191166-nato-zmicnuvatime-spromoznosti-krainpartneriv-stoltenberg.html
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Парламент Естонії закликав ЄС посилити 

санкції відносно Росії 

Естонський парламент закликав Європейський 
союз посилити санкції щодо Росії через 

авторитарні тенденції в країні. 

 

Світ потребує нової глобальної угоди для 

протидії пандеміям - Джонсон 

Міжнародній спільноті варто укласти 

глобальну угоду стосовно реагування на 
майбутні пандемії для підтримання належної 

прозорості.

 

 

Главу МОЗ Швейцарії підозрюють у 

приховуванні важливої інформації щодо 

пандемії 

Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален 
Берсет нібито приховав звіт про поширення 

хвороби COVID-19 в країні, підготовлений 

експертами у серпні минулого року.

 

 

У Білорусі вже понад 250 політв'язнів - 

правозахисники 

Станом на 15 лютого у Білорусі нарахували 

вже 256 в'язнів совісті.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3191191-parlament-estonii-zaklikav-es-posiliti-sankcii-vidnosno-rosii.html
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У Британії виявили новий небезпечний 

штам COVID-19 

Ще один потенційно невразливий до вакцин 

штам COVID-19 виявили у Британії.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна приєдналася до міжнародної 

платформи для боротьби із неправомірними 

затриманнями 

Майже 60 країн світу, серед яких і Україна, 

підтримали ініціативу Канади, спрямовану на 

боротьбу із неправомірними політичними 

затриманнями.

 

 

Стефанішина: Уряд запросив позицію 

міжнародних партнерів щодо законопроєкту 

про НАБУ 

Кабінет міністрів попросив міжнародних 

партнерів висловити консолідовану позицію 

щодо законопроєкту про приведення статусу 
Національного антикорупційного бюро 

України у відповідність з вимогами 

Конституції України.

 

УКРАЇНА  

 

Арестович прокоментував участь Кравчука 

в ефірі росТБ разом з ватажком так званої 

«ДНР» 

Спікер української делегації у Тристоронній 
контактній групі з мирного врегулювання 

ситуації на Донбасі Олексій Арестович вважає 

нормальним, що її глава Леонід Кравчук брав 
участь в ефірі російського телебачення, щоб 

донести до аудиторії РФ українську точку зору 

щодо війни на Донбасі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3191193-u-britanii-viavili-novij-nebezpecnij-stam-covid19.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191151-arestovic-prokomentuvav-ucast-kravcuka-v-efiri-rostb-razom-z-vatazkom-tak-zvanoi-dnr.html
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Вітренко запропонував Шмигалю звільнити 

Коболєва і наглядову раду «Нафтогазу» - 

ЗМІ 

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко 

запропонував прем'єр-міністру Денису 

Шмигалю винести на розгляд Кабміну питання 

щодо звільнення голови правління НАК 
"Нафтогаз України" Андрія Коболєва, а також 

розірвання контрактів з членами наглядової 

ради компанії. 

 

На керівні посади в САП подали документи 

понад 120 претендентів 

Документи на керівні посади у Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі подали понад 120 

кандидатів. 

 

Україна стане першою країною у світі, що 

прирівняє цифрові паспорти до звичайних - 

Федоров 

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров заявив, що 
Україна стане першою в світі державою, де 

цифровий паспорт юридично буде прирівняно 

до звичайного.

 

 

Нацбанк послабив гривню до 27,97 

Національний банк України на вівторок, 16 

лютого, послабив офіційний курс гривні до 

долара США на 12 копійок – до 27,9671 гривні 

за долар. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3191159-vitrenko-zaproponuvav-smigalu-zvilniti-koboleva-i-nagladovu-radu-naftogazu-zmi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3191180-ukraina-stane-persou-krainou-u-sviti-so-pririvnae-cifrovi-pasporti-do-zvicajnih-fedorov.html
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Негода в Україні: на яких дорогах досі 

обмежений рух 

Для забезпечення ефективної роботи 
дорожньої снігоприбиральної техніки 

продовжує діяти обмеження руху 

великовагового та великогабаритного 

автотранспорту на окремих ділянка доріг 
Волинської, Івано-Франківської та Рівненської 

областей.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Місія ОБСЄ вихідними зафіксувала 30 

порушень «тиші» на Донбасі 

СММ ОБСЄ з вечора 12 до вечора 14 лютого 

зафіксувала 17 порушень режиму припинення 

вогню у Донецькій області та 13 таких 

порушень на Луганщині.

 

 

Місія ОБСЄ торік нарахувала 850 обмежень 

пересування, 96% з вини окупантів ЗВІТ  

Упродовж 2020 року СММ ОБСЄ майже 850 

разів стикалася з обмеженнями свободи 
пересування, 96% з яких відбулися на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Симеона й Ганни; що віщує великий 

лапатий сніг, а також що виливається з глека 

Водолія. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191201-negoda-v-ukraini-na-akih-dorogah-dosi-obmezenij-ruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3191201-negoda-v-ukraini-na-akih-dorogah-dosi-obmezenij-ruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3191157-misia-obse-vihidnimi-zafiksuvala-30-porusen-tisi-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3191157-misia-obse-vihidnimi-zafiksuvala-30-porusen-tisi-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3191139-misia-obse-torik-narahuvala-850-obmezen-peresuvanna-96-z-vini-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3191139-misia-obse-torik-narahuvala-850-obmezen-peresuvanna-96-z-vini-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3190617-16-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3190617-16-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Революція Гідності: майданівці 

розблокували КМДА і знесли частину 

барикад 

16 лютого 2014 року, під час Революції 

Гідності, в регіонах України протестувальники 

почали розблоковувати будівлі 

держадміністрацій.

 

 

 

До ювілею Лесі Українки відбудеться 

прем'єра опери «LE» 

У межах масштабного мистецького проєкту 

«Леся Українка: 150 імен» з нагоди 150-річчя 
від дня народження поетеси відбудеться 

прем’єра опери «LE». 

 

 

На Закарпатті досі шукають зниклого 

туриста з Києва 

Поблизу села Березники Свалявського району, 

що на Закарпатті, на схилі гори «Гемба» 

станом на ранок 16 лютого тривають пошуки 

зниклого туриста.

 

 

Австрійські готелі та ресторани будуть 

зачинені до Великодня 

Спричинене пандемією коронавірусу закриття 

готелів, ресторанів та закладів дозвілля в 

Австрії триватиме приблизно до Великодня.
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В Україні почалися практичні навчання 

мобільних бригад із COVID-вакцинації 

У понеділок, 15 лютого, у Києві розпочався 
другий етап навчання мобільних медичних 

бригад для імунізації від COVID-19 вакцинами 

Pfizer/Biontech та AstraZeneca.

 

 

У Стамбулі відкрилася цифрова виставка 

унікальних мініатюр 

У Стамбулі на станції електропоїздів Marmaray 
Yenikapı сьогодні відкрилася діджиталізована 

виставка унікальних мініатюр XVI століття 

авторства Наккаша Османа.

 

 

Французам дозволили обідати на робочому 

місці — раніше це було порушенням закону 

Французький уряд своїм указом дозволив 

працівникам обідати на робочому місці. До 

цього французький Трудовий кодекс таку 

практику забороняв.

 

 

16 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Литві національне свято – День 

відновлення Литовської Держави.
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Сніг та 20-градусні морози не відступлять до 

вихідних 

У вівторок, 16 лютого, в Україні буде без 
істотних опадів, температура вночі у більшості 

областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 

26° морозу, вдень 8-13° морозу.
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