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ТОП
Євросоюз закликав Росію повністю
виконувати Мінські угоди ЗАЯВА
Євросоюз засуджує агресивні дії та погрози
Росії стосовно України та запевняє, що будьяка подальша військова агресія матиме
величезні наслідки й ціну для Москви.

У Єлисейському палаці розповіли, про що
Макрон говорив із Зеленським та Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон у
четвер в телефонних розмовах з Володимиром
Путіним, а потім з Володимиром Зеленським
обговорив шляхи зниження напруженості
навколо України.

У Німеччині зрозуміли, що у Nord Stream 2 є
велика політична складова - посол
У Німеччині наразі триває інтенсивна дискусія
навколо Nord Stream 2, оскільки багато хто
зрозумів наявність у цьому проєкті великої
політичної складової.

Міносвіти скасувало повторний конкурс на
посаду президента Могилянки
Міністерство освіти і науки скасувало наказ
про повторний конкурс на зайняття посади
президента Національного університету
«Києво-Могилянська академія».

Польща висунула Мустафу Джемілєва на
Нобелівську премію миру - ЗМІ
Польща висунула лідера кримськотатарського
народу Мустафу Джемілєва на здобуття
Нобелівської премії миру 2022 року.

У Пекіні розпочинаються зимові
Олімпійські ігри-2022
У столиці Китаю Пекіні в п'ятницю, 4 лютого,
запалає вогонь XXIV зимової Олімпіади.

Рекордний обвал на Волл-стріт: акції MetaFacebook подешевшали більш ніж на чверть
На Нью-Йоркській біржі в четвер сталося різке
падіння акцій, найбільше знецінилася Meta –
материнська компанія Facebook, яка втратила
26,4%, тобто її ринкова вартість знизилася
більш як на $230 млрд.

СВІТ
Пентагон розкрив деталі ліквідації лідера
ІДІЛ у Сирії
Операція зі знищення в Сирії лідера ІДІЛ,
відомого під псевдонімом Хаджі Абдула, була
проведена із залученням кількох гелікоптерів
та двох десятків

Нафтові термінали у портах Європи зазнали
потужної кібератаки
Нафтові термінали у портах в кількох країнах
на заході Європи зазнали масштабної
кібератаки.

У світі зафіксували понад 388 мільйонів
випадків COVID-19
У світі станом на ранок 4 лютого зафіксували
388 525 441 випадок зараження коронавірусом.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна в ОБСЄ заявила про можливість
проведення Росією «операції під фальшивим
прапором»
Ризик нових агресивних дій з боку РФ проти
України, включаючи проведення "операції під
фальшивим прапором", продовжує залишатися,
з огляду на збереження войовничої риторики
Кремля.

Пентагон підтвердив, що РФ готувала
фейкове відео як привід для нападу на
Україну
Міноборони США підтвердило дані розвідки
про те, що Росія готувала постановочний фільм
про нібито «атаку» ЗСУ на російськомовне
населення, аби виправдати агресію проти
України.

Україна і Туреччина обговорили
постачання газу Трансбалканським
коридором
Сьогодні в рамках робочого візиту Президента
Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана
до України міністр енергетики Герман
Галущенко обговорив з

Президент Італії: Жоден народ не має
боятися агресії з боку сусіда
Президент Італії Серджіо Матарелла, який у
четвер склав присягу в парламенті, висловився
на підтримку України міжнародною
спільнотою.

Штати в ОБСЄ: Україна має невіддільне
право на самооборону
Україна має невіддільне право на самооборону
відповідно до Статуту ООН, і Сполучені
Штати будуть неухильно його підтримувати.

Зеленський обговорив з Макроном
активізацію «Норманді»
Володимир Зеленський у ході телефонної
розмови з президентом Франції Еммануелем
Макроном обговорив протидію безпековим
викликам та активізацію Нормандського
формату.

Посол Німеччини: Працюємо над пакетом
дуже жорстких санкцій проти РФ
Німеччина разом з партнерами працює над
пакетом дуже жорстких санкцій проти Росії у
разі її нової атаки на Україну, який включає всі
можливі види санкційних обмежень.

Квін: Світ скептично сприйме будь-які
заяви Росії про наступ України
Міжнародна спільнота буде скептично
налаштована стосовно будь-яких заяв Росії про
масштабний військовий наступ України на
окуповані території.

Резніков: Ми ще не отримали від Німеччини
жодного підтвердження про передачу
шоломів
Україні важливо, щоб Німеччина припинила
блокувати постачання зброї іншими країнами.

Залужний каже, що Україна не планує
військове визволення Криму й ОРДЛО
Україна не розробляє планів військової
операції з метою визволення тимчасово
окупованих територій.

Ніхто з партнерів не змушує Україну
виконувати «Мінськ» у трактуванні Росії Кулеба
Ніхто з міжнародних партнерів не змушує
Україну виконувати Мінські домовленості у
російському трактуванні, адже наша держава,
не сприйме такого тиску.

Залужний - про пересування військ РФ: Не
підготовка до наступу, а психологічний тиск
Аналіз дій Росії, яка продовжує пересування
військ поблизу кордону України, свідчить, що
йдеться більше про психологічний тиск, аніж
про підготовку до наступу.

У Ризі під посольством Росії провели пікет
#StopPutinNOW
У столиці Латвії активісти вийшли на пікет до
посольствоа РФ у рамках всесвітньої акції
#StopPutinNOW - проти агресивної політики
Росії та військової ескалації поблизу кордону
України.

УКРАЇНА
Медикам уже нарахували підвищені
зарплати за січень - Ляшко
Нарахування медичним працівникам
підвищених зарплат за січень уже відбулося.

Кримський татарин Еюпов у російському
СІЗО потребує негайного медобстеження Денісова
Стан здоров’я кримського татарина Азамата
Еюпова, який незаконно утримується у СІЗО
Ростова-на-Дону в справі так званої
«білогірської групи Хізб ут-Тахрір», суттєво
погіршився.

Зеленський привітав Епіфанія з річницею
інтронізації та днем народження
Президент привітав предстоятеля
Православної церкви України митрополита
Епіфанія з нагоди третьої річниці інтронізації
та дня народження.

Нацбанк зміцнив курс гривні на 12 копійок
Національний банк України на п'ятницю, 4
лютого 2022 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 12 копійок - до 28,2701 грн за долар.

В Україні за добу зафіксували 43 778
випадків коронавірусу
В Україні протягом минулої доби, 3 лютого,
зафіксовано 43 778 нових підтверджених
випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з
них дітей – 4 381, медпрацівників – 873).

НА ПЕРЕДОВІЙ
У зоні ООС минулої доби зберігалася
«тиша»
Російські окупаційні війська минулої доби, 3
лютого, не відкривали вогонь по позиціях
Об’єднаних сил.

ОБСЄ знову виявила російські «глушилки»
в окупованих районах на сході України
Місія ОБСЄ знову зафіксувала на території
окремих районів Донецької та Луганської
областей сучасні російські системи
радіоелектронної боротьби типу "Житель",
"Красуха-2" та "Леєр-3".

СУСПІЛЬСТВО
4 лютого: народний календар і астровісник
Сьогодні можна братися за будь-які справи треба лише вірити в себе

Розклад зимових Олімпійських ігор-2022 у
Пекіні
XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться у
Пекіні (Китай) з 4 по 20 лютого.

DeepMind створила «програміста» зі
штучним інтелектом
Британська компанія DeepMind Technologies
Limited створила систему на основі штучного
інтелекту AlphaCode.

SpaceX запустила на орбіту майже пів сотні
супутників Starlink ВІ ДЕ О
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX, яка
стартувала з космічного центру NASA імені
Кеннеді на узбережжі Флориди, вивела на
орбіту 49 супутників Starlink.

Автори фільму «ЄвроДонбас» випускають
подкаст про німців, які здавна жили на сході
України
Автори документального фільму
«ЄвроДонбас» анонсували вихід подкасту про
німців, які жили на Сході України до приходу
Радянської влади.

4 лютого. Пам’ятні дати
Сьогодні, за ініціативи ООН, відзначається
Міжнародний день людського братства
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