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ТОП
Зовнішня стратегія США має бути
спрямована на стримування Росії Атлантична рада Д ОП ОВІ ДЬ
У короткостроковій перспективі США мають
стримувати ревізіоністську зовнішню політику
Кремля, який прагне послабити НАТО і
Євросоюз та відновити панування Росії в
Євразії.

США і Євросоюз підтримали Оновлений
діалог з європейської безпеки, Росія відмовилася
Cполучені Штати підтримують запуск в ОБСЄ
ініціативи "Оновлений діалог з європейської
безпеки" (Renewed OSCE European Security
Dialogue, RESD).

Україна в ОБСЄ підтримала ініціативу
Оновленого діалогу щодо європейської
безпеки
Україна підтримує оголошену в ОБСЄ
ініціативу Оновленого діалогу щодо
європейської безпеки (Renewed OSCE European
Security Dialogue, RESD).

Чому Макрон закликає до втілення
Мінських угод і що з тим робити
Виконати «Мінськ» після 7 років саботажу
Путіним і неможливо, і не треба. «Старі»
приводи для перегляду угод в дипломатії
користати не прийнято. Втім, нові не
забаряться…

У Сенаті США кажуть, що Шольц
підтвердив можливість зупинки Nord
Stream 2
Канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив членам
Конгресу США, що як глава німецького уряду
підтримує зупинку проєкту Nord Stream 2 у
разі вторгнення Росії в Україну.

Маврикій висунув претензії Британії через
острови в Індійському океані
Делегація Маврикія вирушила на острови
Чагос, щоб презентувати претензії країни на
цей стратегічно важливий архіпелаг в
Індійському океані, на який також претендує
Велика Британія.

СВІТ
Боррель: ЄС залежить від російського газу,
тому шукає альтернативних постачальників
На тлі кризи, спричиненої військовою
ескалацією Росії поблизу України, ЄС активно
шукає альтернативні джерела надходження
газу на випадок скорочення або припинення
поставок з Росії.

У Польщі показали, як будують стіну на
кордоні з Білоруссю ВІДЕ О
На кордоні Польщі з Білоруссю одночасно у
кількох місцях триває будівництво постійного
загородження.

Росія отримає єдину відповідь на
«безпекові» листи, які розіслала до 27 країн
ЄС – Боррель
Росія виявила бажання розмовляти з країнами
Європи на теми безпеки, і вона отримає
скоординовану та єдину відповідь ЄС на листи
із вимогами «гарантій безпеки», яку направила
до кожної з 27-країн-членів Євросоюзу.

Палата представників США ухвалила
законопроєкт для уникнення шатдауну
Нижня палата Конгресу США проголосувала
за продовження фінансування уряду до першої
половини березня в умовах досі не
затвердженого державного бюджету на 2022
фінансовий рік.

Кількість COVID-випадків у світі
перевищила 401 мільйон
У світі станом на ранок 9 лютого зафіксували
401 176 571 випадок зараження коронавірусом.

УКРАЇНА І СВІТ
Росія просуває викривлену інтерпретацію
Мінських угод - посольство США
У посольстві США в Україні зазначили, що
Росія просуває викривлену інтерпретацію
Мінських угод, зокрема наполягає на
"автономії" підконтрольного Росії Донбасу.

Росія навряд чи хоче вдертися в Україну, як
Гітлер у 1941 році - Боррель
Військове нарощування Росії вздовж кордонів
України дійсно призвело до найгострішої
безпекової кризи з часів завершення «холодної
війни», але дуже малоймовірно, що можлива
інтервенція Росії в Україні може виглядати як
напад Гітлера на Радянський Союз у 1941 році.

Штати повинні передати Україні якомога
більше зброї - конгресмен
Сполучені Штати повинні постачити в Україну
якомога більше зброї в дуже короткі терміни
для захисту від російської агресії.

ЄС не розглядає сценарій напливу біженців
з України у разі російської агресії - Боррель
ЄС не вважає ймовірним сценарій, за яким
унаслідок агресії РФ проти України Європа
стикнеться з потоком українських біженців, та
з розумінням ставиться до прохань Києва
уникати такої нервової риторики.

До ООН передали звіт про порушення прав
корінного народу Криму
Кримськотатарський ресурсний центр
направив до Експертного механізму з прав
корінних народів при Раді з прав людини ООН
звіт «Мілітаризація окупованого Криму та
переслідування корінного
кримськотатарського народу».

Штати й Туреччина скоординували дії на
тлі російської загрози - Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен у
телефонній розмові обговорив з главою МЗС
Туреччини Мевлютом Чавушоглу питання
взаємодії у відповідь на військову ескалацію з
боку Росії.

Зеленський: Україна і Франція мають
спільне бачення загроз та викликів
Президент Володимир Зеленський вважає
надзвичайно важливим партнерство України та
Франції в безпековій сфері.

Зеленський провів зустріч з главами МЗС
Австрії, Словаччини і Чехії Ф ОТ О
Президент України обговорив безпекову
ситуацію з міністрами закордонних справ Чехії
Яном Ліпавським, Австрії - Александром
Шалленбергом та Словачини - Іваном
Корчоком.

УКРАЇНА
Офіс Президента представив огляд
ключових подій січня ВІДЕ О
Офіс Президента оприлюднив щомісячний
відеоогляд ключових подій, пов’язаних з
роботою глави держави та представників ОП у
січні.

Президент призначив державного
уповноваженого АМКУ
Президент Володимир Зеленський призначив
Сергія Шершуна на посаду державного
уповноваженого Антимонопольного комітету
України.

У поліції розповіли про розслідування
загибелі депутата Полякова Е КСКЛ ЮЗ И В
Столична поліція продовжує розслідування у
кримінальному провадженні за фактом
загибелі народного депутата України Антона
Полякова.

Корнієнко - про дистанційне голосування:
Такий інструмент у Ради точно має бути
Усі перешкоди на шляху до запровадження у
Верховній Раді дистанційного голосування
лежать у політичній, а не в технічній площині.

Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,96 за
долар
Національний банк України на середу, 9
лютого 2022 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 4 копійки - до 27,9619 грн за долар.

В Україні – 38 257 нових випадків
коронавірусу
В Україні протягом минулої доби зафіксовано
38 257 випадків коронавірусної хвороби
COVID-19.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти тричі зривали «тишу» –
відкривали вогонь з гранатометів та задіяли
безпілотник
Упродовж минулої доби, 8 лютого, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано три
порушення режиму припинення вогню.

СУСПІЛЬСТВО
9 лютого: народний календар і астровісник
Сьогодні саме час для здійснення
запланованих справ

Норвежець Рууд виграв Олімпіаду-2022 у
лижному біг-ейрі
У Пекіні (Китай) продовжується п'ятий день
XXIV зимової Олімпіади.

У п'ятий день Олімпіади-2022 розіграють 6
комплектів медалей
Чергові шість комплектів нагород ХХIV
зимової Олімпіади в Пекіні (Китай) будуть
розіграні у середу, 9 лютого.

У Вінниці відреставрують особняк капітана
Четкова
Вінницька міська рада виділила 2,4 млн грн на
реставрацію пам'ятки архітектури початку ХХ
століття – особняка капітана Четкова.

9 лютого. Пам'ятні дати
Відзначення Дня стоматолога 9 лютого
пов'язують з Святою Аполлонією
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