Єдина країна – Дайджест 07.02.22

ТОП
Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії
відвідали пункт пропуску у Станиці ФОТО
Міністр закордонних справ Чехії Ян
Ліпавський, федеральний міністр
європейських, інтеграційних та закордонних
справ Австрії Александр

Німеччина готова заплатити високу ціну у
разі нової агресії РФ щодо України – Бербок
Німеччина готова до високої економічної ціни,
якщо дійсно дійде до подальшої агресії Росії
стосовно України, адже йдеться про її безпеку.

Кулеба – про озброєння для України: З
Бербок знайшли точки дотику, є проєкт
рішення
Міністри закордонних справ України Дмитро
Кулеба і Німеччини Анналена Бербок вийшли
на проєкт рішення щодо постачання озброєнь
нашій країні, тепер наступний крок має
зробити німецький уряд.

Кулеба назвав «максимум», якого Україна
очікує від зустрічі «нормандських радників»
у Берліні, яка може відбутися цього тижня
Українська сторона на переговорах політичних
радників «нормандської четвірки» у Берліні не
здасть своїх політичних позицій і не
поступиться національними інтересами.

Єлисейський палац підтвердив візит
Макрона до України 8 лютого
Президент Франції Еммануель Макрон у
вівторок, 8 лютого, здійснить візит до України.

Типова ситуація з 2014 року:
прикордонники про розвідувальний
корабель РФ біля Одеси ЕКСКЛЮЗИВ
У неділю, 6 лютого, за 20 морських миль від
Одеси було зафіксовано розвідувальний
корабель РФ "Іван Хурс". Проте від початку
агресії РФ та спроби анексії територій України
наші прикордонники постійно фіксують

«У серці України»: Укрінформ запускає
англомовний відеоблог про головні новини
тижня
Наприкінці кожного тижня Укрінформ
представлятиме своїй англомовній аудиторії
стислий огляд резонансних подій тижня, що
відбувалися в Україні або безпосередньо її
стосувалися.

Лікарі Охматдиту підписали прижиттєву
згоду на посмертне донорство ФОТО
Близько двох десятків лікарів та медичних
працівників Національної дитячої
спеціалізованої лікарні "Охматдит" підписали
прижиттєву згоду на посмертне донорство.

В Україні скоротили термін самоізоляції
при COVID-19
Міністерство охорони здоров'я скоротило
термін самоізоляції при захворюванні на
COVID-19.

УКРАЇНА І СВІТ
Жодних поступок: Кулеба спростував чутки
про тиск Німеччини на Україну
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
заявив, що з боку Німеччини немає жодного
тиску на українську сторону щодо можливих
поступок Росії у питанні врегулювання
збройного конфлікту на сході нашої країни.

Бербок не зможе зустрітися з Зеленським
через зміну планів із французької сторони
Міністр закордонних справ Німеччини
Анналена Бербок не зможе зустрітися з
Президентом України Володимиром
Зеленським під час свого дводенного візиту до
Києва через зміну планів із французької
сторони.

Посередництво Анкари між Україною та РФ
має великі шанси на успіх - турецький
експерт
Посередництво Анкари з метою політичного
врегулювання загрози Україні з боку Росії має
значні шанси на успіх завдяки важливій ролі
Туреччини в Чорноморському регіоні та
балансу, який було створено у відносинах з
обома країнами.
Дуда пропонує провести зустріч НАТОУкраїна на вищому рівні
Президент Польщі Анджей Дуда запропонував
провести під час найближчого саміту
Північноатлантичного альянсу зустрічі на
найвищому рівні НАТО-Україна та НАТОГрузія для підтримки союзників у Києві та
Тбілісі.

Україна на Заході працює над трьома
рівнями стримування агресії РФ Маркарова
Україна із західними партнерами працює над
трьома рівнями стримування російської агресії,
заявила посол України у США Оксана
Маркарова.

Росіяни не підтримують війну, вторгнення в
Україну може дестабілізувати РФ - Тейлор
Подальша російська агресія проти України
може призвести до дестабілізації ситуації в
самій Росії, оскільки її громадяни не
підтримують воєнні дії, вважає експосол США
в Україні Вільям Тейлор.

Суверенітет України є і питанням нашої
безпеки – глава МЗС Австрії про візит трьох
міністрів
Своїм візитом до України глави МЗС Австрії,
Чехії та Словаччини надсилають сильний
сигнал центральноєвропейської солідарності з
українським народом.

КОРОНАВІРУС
Симптоми COVID-19 та реакція на
вакцину: спільне та відмінне СПИ С ОК
У Міністерстві охорони здоров'я України
повідомили, якою буває нормальна реакція
організму на вакцину.

Минулого тижня кількість COVID-випадків
збільшилась на 44% – нарада в ОП
За прогнозами, захворюваність на COVID-19 в
Україні зростатиме ще кілька тижнів, тож
громадяни повинні активніше вакцинуватися,
щоб вберегтися від важкого перебігу хвороби.

В Україні змінили тривалість лікування
COVID-хворих
Міністерство охорони здоров’я скоротило
тривалість амбулаторного і стаціонарного
лікування хворих на COVID-19.

Кузін розповів про три варіанти подальшої
вакцинації від COVID-19
Україна виділила державне фінансування на
забезпечення вакциною проти COVID-19 на
наступні два роки. Також, за його словами, є
три можливі варіанти проведення вакцинації
проти COVID-19.

МОЗ прогнозує у найближчі два тижні до 60
тисяч COVID-хворих за добу
У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують,
що в найближчі два тижні кількість хворих на
COVID-19 може зрости до 60 тис. осіб на добу,
а далі рівень захворюваності, ймовірно, почне
стабілізуватися та знижуватися.

Як правильно оформити COVID-сертифікат
після бустерної дози – роз'яснення МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, які
дані після щеплення бустерною дозою мають
бути в електронній системі охорони здоров’я,
щоб згенерувався COVID-сертифікат.

УКРАЇНА
Наслідки великої війни з Україною можуть
зруйнувати Росію як імперію – Гармаш
Наслідки великої війни з Україною можуть
бути тригером дестабілізуючих внутрішніх
процесів у Росії, які можуть зруйнувати її як
імперію.

Поліцейський Петрик стверджує, що
депутат Трухін не шукав його після ДТП
Поліцейський Сергій Петрик, якого викликали
у Державне бюро розслідувань на допит у
справі щодо ДТП, у якій фігурує народний
депутат Олександр Трухін, заявив, що
парламентарій не звертався до нього після
ДТП.

Штаб Сил тероборони планує зробити
добровільні вишколи щотижневими
Формування Сил територіальної оборони
проходить у посиленому режимі, і наразі
розглядається можливість запровадження
щотижневих вишколів на добровільній основі.

У зоні ООС поранений український
військовий
Російські окупаційні війська станом на 17.00 7
лютого тричі порушили режим припинення
вогню в районі ООС. Внаслідок ворожих
обстрілів один український захисник дістав
поранення.

ЕКОНОМІКА
Бербок пообіцяла Україні збільшити
фінансову підтримку
Німеччина й надалі не планує забезпечувати
Україну озброєннями, але готова збільшити
фінансову та гуманітарну підтримку держави.

Австрія надасть іще €2,5 мільйона допомоги
для жителів сходу України
Австрія найближчими днями надасть €2,5
мільйона гуманітарної допомоги для
Міжнародного комітету Червоного Хреста та
неурядових організацій, які працюють на сході
України.

У Мінфіні очікують на місію МВФ
У Міністерстві фінансів сподіваються, що місія
Міжнародного валютного фонду розпочне
роботу в Україні вже найближчим часом.

США очікують, що Україна невдовзі
підключиться до електромережі ЄС –
Блінкен
Сполучені Штати очікують, що Україна вже
невдовзі підключиться до Європейської
електричної мережі, та продовжують
підтримувати цю ініціативу

Україна очікує незабаром новий військовий
вантаж із Британії - Резніков
Україна очікує отримати незабаром новий
вантаж із військовою допомогою з Британії.

Кулеба – про рекордну підтримку України:
$1,5 мільярда і понад тисяча тонн зброї
Обсяг посиленої політичної, безпекової та
економічної підтримки Україні перетнув
позначку у 1,5 млрд доларів, а обсяги
оборонної зброї та військового обладнання - у
понад 1 тис. тонн.

До України прибув корабель із 45 тисячами
тонн вугілля – ДТЕК
В Україну прибув корабель, який доставив 45
тис. тонн вугілля з Колумбії.

Свириденко підпише угоду з МБРР про
грант на підтримку управління
держфінансами в Україні
Президент Володимир Зеленський
уповноважив першого віцепрем'єр-міністра міністра економіки Юлію Свириденко на
підписання Листа-угоди про грант

Імпорт газу скоротився на 90% – Оператор
ГТС
У січні 2022 року порівняно із січнем 2021
року імпорт газу до України скоротився на
90%, до 44,8 млн кубометрів.

НКРЕКП підвищила мінімальне цінове
обмеження на ринку електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила
мінімальне цінове обмеження на

Обсяги виробництва електроенергії на АЕС
не впливають на ціну на РДН - Енергоатом
Робота атомної генерації усіма 15-ма
енергоблоками не має впливу на ціноутворення
на ринку "на добу наперед" (РДН).

ПРАВА ЛЮДИНИ
«Суд» в окупованому Криму призначив дату
попередніх слухань у справі Джелялова і
братів Ахтемових
Так званий Верховний суд Криму призначив на
18 лютого дату попереднього слухання у
кримінальній справі стосовно Нарімана
Джелялова, Асана Ахтемова та Азіза
Ахтемова.

ПРАВОПОРЯДОК
Венедіктова прокоментувала напад на свого
радника
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
відреагувала на напад щодо свого радника
Зураба Адеїшвілі та закликала не спекулювати
на цій темі.

НАБУ із САП затримали народного
депутата Кузьміних
Національне антикорупційне бюро разом із
Спеціалізованою антикорупційною
прокуратурою затримали народного депутата
Сергія Кузьміних за підозрою в одержанні 558
тисяч гривень неправомірної вигоди.

Суд переніс обрання запобіжного заходу
депутату Кузьміних
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) переніс
засідання щодо обрання запобіжного заходу
народному депутату України Сергію
Кузьміних на 8 лютого.

ДБР викликає Януковича на допит 9 лютого
Державне бюро розслідувань викликає на
допит експрезидента Віктора Януковича 9
лютого.

Двом колишнім правоохоронцям
повідомили про підозру за підривну
діяльність проти України у Криму
Правоохоронці повідомили про підозру двом
колишнім українським правоохоронцям щодо
проведення підривної діяльності проти
України в Криму.

ЕКСКЛЮЗИВ
Передчуття нового альянсу, рейд Ердогана
та Олімпіада з геополітичним присмаком
ТРИ ПОДІЇ СВІТУ

Зближення Великої Британії, Польщі та
України виглядає асиметричною відповіддю на
агресивні дії Росії

Президентські перегони у Франції:
«Українське питання» і стратегія Макрона
Чому діючий президент досі не став офіційним
кандидатом в очільники держави?

У справі про напад на Укрінформ
повідомили про підозру двом особам
ЕКСКЛЮЗИВ

Столичні правоохоронці повідомили у справі
щодо нападу на Українське національне
інформаційне агентство “Укрінформ” про
підозру двом особам.

«Приречена» на Кармен із 14 років –
перевтілювалася у неї понад 200 разів у 18
країнах - Анжеліна Швачка, оперна
співачка ІНТЕРВ'Ю
На фотографії з юності оперна діва Анжеліна
Швачка – солістка Національної опери
України, народна артистка,

СУСПІЛЬСТВО
Валентина Семеренко завершила виступи
на Олімпіаді-2022 через стан здоров’я
Замість неї заявлять Анастасію Меркушину.

Представники Могилянки звернулись до
Венедіктової через зрив виборів ректора
Представники НаУКМА звернулися до
Генпрокуратури з проханням проконтролювати
розслідування спроби зриву виборів
президента вишу.

У Києві завершився ювілейний сезон
Ukrainian Fashion Week
У Києві завершився 50-й сезон Ukrainian
Fashion Week. Дизайнери та школи моди
показали упродовж 3-6 лютого свої найновіші
колекції, а відвідувачі мали

Стародавні рецепти, гастротуризм і не
тільки: в Україні підписали Маніфест
національної кухні Ф ОТ О
Найвідоміші шеф-кухарі України та
представники державної влади підписали
Маніфест про відродження української кухні, її
популяризацію у світі, пошук нових формул
давніх страв та розвиток вітчизняного
гастротуризму.

Netflix придбав права на онлайн-показ
фільму Сенцова «Носоріг»
Стримінговий сервіс Netflix придбав права на
онлайн показ фільму Олега Сенцова “Носоріг”.

У Вінниці на «Колодій Фесті» приготують
90 видів млинців і вареників
На «Колодій Фесті», який відбудеться 5-8
березня, приготують 50 видів млинців і 40
видів вареників.

Як підліткам отримати гроші за програмою
«єПідтримка» - роз'яснення Мінцифри
У Міністерстві цифрової трансформації
України роз'яснили, як підліткам отримати
кошти за програмою «єПідтримка».

Український підприємець створив смартвулики
Вулики оснащені сенсорами, що вимірюють
температуру, вологість та вагу.
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