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ТОП
Байден пообіцяв, що Nord Stream 2 зникне,
якщо Росія вторгнеться в Україну
Вашингтон не відчуває жодних зволікань з
боку уряду в Берліні для того, щоби повністю
припинити існування проєкту Nord Stream 2 у
разі російського вторгнення в Україну.

Шольц: Санкції в разі агресії Росії будуть
єдиними та швидкими
У разі військової агресії Росії проти України
Німеччина, США та інші партнери запровадять
спільні санкції, чим фактично підтвердив, що
на проєкті «Північний потік-2» буде
поставлено точку, як того вимагають США.

Штати схвалили постачання до України
зброї з країн Балтії - Міноборони
Сполучанні Штати Америки надали згоду на
постачання до України «дуже цікавих речей»
для потреб Збройних сил, які Україна давно
просила.

Макрон назвав мету свого візиту до Москви
- «безпека всіх»
Президент Франції Еммануель Макрон заявив,
що мета його візиту до Москви - безпека всіх, і
що “ні Росія, ні європейці не зацікавлені в
безладі та нестабільності”.

Зближення РФ і КНР, або Яка користь
Україні від цього «мезальянсу»
АНАЛІТИКА
Вона є. Після «відскоку» Путіна на Схід,
Європа та США будуть мотивовані
підтвердити свою стратегію щодо нашої
держави

Резніков назвав можливий сценарій, який
Путін може використати для введення
військ
Приводом для введення військ РФ в Україну
може стати дестабілізація всередині України,
зокрема, спроба замінити політичну владу в
країні.

У столичному метро намалювали мурал,
присвячений грі Horizon Forbidden West
ФОТО
У Києві в переході між станціями метро
"Майдан Незалежності" та "Хрещатик"
намалювали мурал, присвячений
відеогрі Horizon Forbidden West.

СВІТ
Дії РФ спричинили найгіршу безпекову
кризу в Європі після «холодної війни» Боррель
Масоване нарощування російських військ
вздовж кордонів України спричинило найгіршу
кризу в сфері безпеки у Європі з часів
завершення холодної війни, тож ЄС координує

Німеччина додатково відправляє 350
солдатів до Литви
Бундесвер з дозволу Бундестагу нарощує свою
присутність у Литві, плануючи відправити в
балтійську країну додатково до 350 солдатів.

Штати продадуть Тайваню зброї на $100
мільйонів
Для протидії Китаю, Тайвань закупить у США
системи протиракетної оборони на 100 млн
дол.

Польща анонсувала створення власних
кібервійськ
Міноборони Польщі у понеділок, 7 лютого,
анонсувало створення кібервійськ.

Віцеспікер парламенту Естонії пропонує
заборонити мовлення прокремлівських
телеканалів
Перший віцеспікер Рійгікогу (парламенту
Естонії) від Партії реформ Ханно Певкур
запропонував заборонити мовлення російських
телеканалів.

У світі зафіксували понад 398 мільйонів
випадків COVID-19
У світі станом на ранок 8 лютого зафіксували
398 240 480 випадків зараження коронавірусом
(COVID-19).

УКРАЇНА І СВІТ
Байден сумнівається, що Путін прийняв
рішення про вторгнення в Україну
Президент США Джо Байден вважає, що
Володимир Путін досі не прийняв рішення про
розгортання масштабного наступу на Україну,
однак зауважив, що

Байден і Шольц присвятили переговори в
Вашингтоні стримуванню Росії
Головна тема дискусій президента США Джо
Байдена й федерального канцлера Німеччини
Олафа Шольца в понеділок у Вашингтоні
стосувалася стримування загроз з боку Росії, а
також деескалації навколо України.

Україна захищена від російської авіації, але
не ідеально – Глава Міноборони
Україна має власні системи протиповітряної та
протиракетної оборони, які захищають від
ворожої авіації, однак цей захист не є
ідеальним.

Україні не варто розраховувати на
протиракетні комплекси від партнерів Міноборони
Україна повинна працювати над власною
протиракетною програмою та не
розраховувати на допомогу міжнародних
партнерів, які не подарують потужні
протиракетні комплекси, аби не дратувати
росіян.
Україна працюватиме з Угорщиною над
розблокуванням членства у КіберНАТО Кулеба
Україна працюватиме з Угорщиною над
розблокуванням приєднання нашої країни до
Об'єднаного центру передових технологій з
кібероборони НАТО, однак при цьому не має
наміру поступатися власними інтересами.

Турецька армія отримала байрактари з
новою оптикою ВІДЕ О
Сухопутні війська Туреччини отримали на
озброєння нові БПЛА Bayraktar TB2 з оптикоелектронною системою CATS турецького
виробництва.

В Оттаві відбулася акція на підтримку
України
Українська громада Оттави (Канада) провела
акцію #StandWithUkraine на підтримку України
та проти агресії Росії.

УКРАЇНА
Комітет Ради підтримав посилення
соціальної захищеності українських
ветеранів та їхніх сімей
Комітет Верховної Ради підтримав
законопроєкт Мінветеранів щодо посилення
соціальної захищеності українських ветеранів
та їхніх сімей.

Уряд ухвалив порядок проведення
громадських опитувань через «Дію»
Уряд ухвалив порядок проведення
громадських опитувань через Єдиний
державний вебпортал електронних послуг та
додаток "Дія".

В Україні зростуть оклади держслужбовців
Уряд ухвалив зміни до схеми посадових
окладів державних службовців різних
категорій, тому вони поки що зростуть на 6%, а
в рамках подальшого реформування
відбудеться подальше збільшення.

Тимошенко закликав медиків повідомляти
про невиплату підвищеної зарплати
За ініціативою Президента Володимира
Зеленського з цього року зросли зарплати
медикам. Водночас заступник керівника Офісу
Президента Кирило Тимошенко закликав
медпрацівників повідомляти про факти
невиплати підвищеної зарплати.

У Запорізькому лабцентрі МОЗ пояснили
різкі темпи зростання захворюваності на
COVID-19
У Запорізькій області за останні два тижні
зафіксували понад 9 000 випадків зараження
COVID-19, що у 3,5 рази більше, ніж за
попередні два тижні. Більшість хворих - діти.

Нацбанк зміцнив курс гривні на 15 копійок
Національний банк України на вівторок, 8
лютого 2022 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 15 копійок - до 27,9998 грн за долар.

В Україні за добу - 34 353 випадки
коронавірусу
В Україні за минулу добу, 7 лютого, виявили
34 353 нові випадки коронавірусної хвороби.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Доба у зоні ООС: п'ять порушень «тиші»,
поранений український боєць
Упродовж минулої доби, 7 лютого, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано
5 порушень режиму припинення вогню.

Росія розмістила на кордоні з Україною вже
140 тисяч своїх військових - Резніков
Станом на сьогодні уздовж кордонів України з
боку РФ, Білорусі та ОРДЛО загалом
перебувають 140 тисяч військових.

Місія ОБСЄ виявила 21 новий бліндаж біля
окупованого Луганська
СММ ОБСЄ зафіксувала 21 довгострокову
вогневу точку/бліндаж, розміщені біля дороги
неподалік н.п. Новосвітлівка, що в 16 км на
південний схід від тимчасово окупованого
Луганська.

Місія ОБСЄ внаслідок «глушіння» втратила
два безпілотники на сході України
СММ ОБСЄ втратила двох міні-БПЛА через
вплив перешкод сигналу поблизу Золотого-2
(Карбоніта) Луганської області та Богданівки
Донецької області, а

СУСПІЛЬСТВО
8 лютого: народний календар і астровісник
Зірки радять завершити раніше розпочаті
справи

Китаянка Гу стала олімпійською
чемпіонкою у лижному біг-ейрі
У Пекіні (Китай) триває четвертий день XXIV
зимової Олімпіади.

У четвертий день Олімпіади-2022
розіграють 10 комплектів медалей
Чергові десять комплектів нагород ХХIV
зимової Олімпіади в Пекіні (Китай) будуть
розіграні у вівторок, 8 лютого.

Клімас: Якщо Ломаченко битиметься з
Камбососом, то ми вирушимо до Австралії
Українець готуватиметься до бою на
батьківщині абсолютного чемпіона світу.

«єПідтримка»: Українці витратили 1,8
мільярда на культуру та креативні індустрії
- МКІП
За програмою “єПідтримка” українці
витратили на культуру та креативні індустрії
майже 1,8 млрд грн.

Дві компанії замість трьох: у Toshiba
поділились планами на майбутнє
Японська компанія Toshiba Corp тепер має
намір розділитись на дві компанії замість
трьох.

У Галереї мистецтв Кам’янця-Подільського
з’явився 3D-тур
У Галереї мистецтв, що є відділом Кам’янецьПодільського державного історичного музеюзаповідника, з’явився 3D-тур.

За тиждень від поліомієліту щепили понад
9,2 тисячі дітей - ЦГЗ
За перший тиждень першого етапу кампанії з
імунізації дітей від поліомієліту щеплення
отримали понад 9,2 тис. дітей.

8 лютого. Пам'ятні дати
Цього дня, у 1918 році, під час першої
радянсько-української війни, більшовики
захопили центральну частину Києва.
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