Єдина країна – Україна і Світ 11.02.22

ТОП
Україна звернулася до генсека ООН з
приводу блокування Росією судноплавства
Постійний представник України при ООН
Сергій Кислиця звернувся до генерального
секретаря цієї організації та всіх держав-членів
у зв’язку з

Євросоюз засудив військові навчання Росії у
Чорному морі З АЯ ВА
Євросоюз засудив агресивні дії та погрози
Росії, нарощування військ біля українського
кордону, а також посилення її військової
присутності та навчання у Чорному морі.

Учасники переговорів підтвердили
необхідність виконання Мінських угод Єрмак
Усі учасники зустрічі політичних радників
лідерів Нормандського формату підтвердили
необхідність виконання Мінських
домовленостей.

Євросоюз дав єдину відповідь на звернення
Росії до його членів - Боррель
Єдина відповідь ЄС на звернення Росії до його
27 країн відповідає політиці євроспільноти у
сфері безпеки й оборони.

В Україну прибули ще два літаки з
військовою допомогою від США – Резніков
Ф ОТ О

В Україну зі Сполучених Штатів Америки
прибули ще два літаки з військовою
допомогою - загалом 130 тонн.

Штати закликають американців виїхати з
України
Сполучені Штати закликають американців в
Україні негайно виїхати через «посилену
загрозу російських військових дій» проти
України та коронавірусну ситуацію.

Фронтмена гурту «Антитіла» призначили
речником Ради з молодіжних питань
Фронтмена музичного гурту "Антитіла" Тараса
Тополю призначили речником Ради з
молодіжних питань.

Суд скасував вирок Стерненку за «один
патрон»
Верховний Суд скасував через "малозначність
діяння" вирок, яким активіста Сергія
Стерненка було засуджено за зберігання
одного патрона.

Масштабна пожежа на Київщині: у Білій
Церкві горів меблевий склад Ф ОТ О
У Київській області ліквідували масштабну
пожежу у виробничо-складській будівлі
Білоцерківського вантажного авіаційного
комплексу.

Швейцарка Гут-Бехрамі виграла
олімпійське «золото» у супергіганті;
Шепіленко - 37-а
На XXIV зимовій Олімпіаді в Пекіні (Китай)
розіграно черговий комплект нагород у
гірськолижному спорті.

СВІТ
Рейтинг Байдена впав на тлі COVID-19 та
інфляції ОПИТ У ВАН Н Я
Майже шість із десяти американців негативно
оцінюють діяльність Джо Байдена на посаді
президента США.

У світі виявили 406,5 мільйона COVIDвипадків
У світі станом на ранок 11 лютого зафіксували
406 562 400 випадків зараження
коронавірусом.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна не проти перенесення засідань ТКГ
до Туреччини - керівник ОП
Українська сторона готова до проведення
засідань Тристоронньої контактної групи в
Туреччині в разі згоди всіх сторін.

Росія заявляє, що рішення про наступну
зустріч «Норманді» буде після перемовин у
ТКГ
Спецпредставник РФ на переговорах у
Нормандському форматі Дмитро Козак заявив,
що рішення про наступну зустріч радників
буде ухвалено після переговорів у
Тристоронній контактній групі.

Єрмак: Сподіваємося, що Німеччина
продовжить грати одну з ключових ролей у
мирному процесі
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
вважає, що Німеччина продовжить грати одну
з ключових ролей у мирному процесі й
допоможе України повернути окуповані
території.

США в ОБСЄ: Росія зосередила поблизу
України 85 батальйонно-тактичних груп
Поблизу кордонів України Російська федерація
зосередила 85 батальйонно-тактичних груп,
оснащених важким озброєнням.

Прем’єр Польщі закликає Захід
пробудитися від «геополітичної дрімоти»
Світ повинен зрозуміти, що зараз відбувається
конфронтація не лише із зовнішнім агресором,
але і з власним хибним уявленням про
сьогодення. Захід має пробудитися з
геополітичної дрімоти та зрозуміти агресивну
сутність РФ.

Залужний обговорив з американським
колегою безпекову ситуацію на тлі навчань
РФ
Голова Об'єднаного комітету начальників
штабів ЗС США Марк Міллі та
головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
обговорили поточну ситуацію тлі масштабних
військових маневрів Росії.

Денісова розповіла, скільки в'язнів в
ОРДЛО хочуть перевестися на
підконтрольну територію
Уповноважений ВР з прав людини Людмила
Денісова заявила, що в неї є 456 звернень від
осіб, які відбувають ув'язнення в ОРДЛО з
проханням перевести їх на підконтрольну
Україні територію.

УКРАЇНА
Венедіктова прокоментувала фейк про
«евакуацію» документів з Офісу
генпрокурора
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
запевнила, що вона та її заступники працюють
у штатному режимі, й ОГП нікуди не
переїжджає.

Монастирський звільнив начальника
поліції Харківщини через ДТП з кортежем
Ярославського
Міністр внутрішніх справ Денис
Монастирський звільнив начальника поліції
Харківської області Станіслава Перліна у
зв'язку зі спробою фальсифікації справи щодо
резонансної ДТП.

Усі контакти Медведчука фіксувалися з
2016 року - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
заявила, що всі контакти Віктора Медведчука
ретельно фіксувалися з 2016 року.

Оголосили підозру водію з компанії
Ярославського, який зізнався у смертельній
ДТП
У Харкові оголосили підозру водію з компанії
групи DCH Олександра Ярославського, який
зізнався, що був за кермом під час смертельної
ДТП.

ДТП на Харківщині: Венедіктова обіцяє
розслідування стосовно копів і прокурорів
У зв'язку з імовірною фальсифікацією справи
про ДТП з кортежем Олександра
Ярославського буде проведено розслідування
стосовно працівників поліції та прокуратури
Харківщини.

Директор ДБР запевнив, що українці
почують нові прізвища у «вугільній справі»
Директор Держбюро розслідувань заявив, що у
рамках так званої «вугільної справи», у якій
фігурують Петро Порошенко та Віктор
Медведчук, суспільство невдовзі почує нові
прізвища.

Мінреінтеграції спростувало відмову
Нацради у переоформленні ліцензії
телеканалу «ДОМ»
Мінреінтеграції спростувало інформацію про
нібито відмову Нацради у переоформленні
ліцензії на мовлення телеканалу «ДОМ»
(державне підприємство «Мультимедійна
платформа іномовлення України).

Павільйон «Куражу» на ВДНГ зносять через
аварійний стан – архітектор
Президентського університету
Павільйон №19, де проходив фестиваль
«Куражу», є фоновою забудовою ВДНГ, і його
вирішили демонтувати для будівництва
Президентського університету у зв'язку з
аварійним станом металевих елементів у
конструкції.
Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,88 за
долар
Національний банк України на п'ятницю, 11
лютого 2022 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 10 копійок - до 27,8756 грн за долар.

Ще три області перейшли у «червону» зону
карантину
Державна комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
ухвалила рішення про встановлення в
Закарпатській, Луганській та Хмельницькій
областях червоного рівня епідемічної
небезпеки з 11 лютого.

В Україні за добу – 41 229 випадків
коронавірусу
Протягом минулої доби в Україні зафіксували
41 229 випадків коронавірусної хвороби
COVID-19.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Доба в ООС: окупанти вісім разів порушили
«тишу»
Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано
вісім порушень режиму припинення вогню.

СУСПІЛЬСТВО
11 лютого: народний календар і астровісник
Зірки радять присвятити свій час благодійності

У сьомий день Олімпіади-2022 розіграють 6
комплектів медалей
В Пекіні (Китай) у п'ятницю, 11 лютого,
будуть розіграні чергові шість комплектів
нагород ХХIV зимової Олімпіади.

Стінг продав свій каталог пісень Universal
Music
Англійський рок-музикант Стінг (справжнє
ім'я Ґордон Метью Томас Самнер) продав свій
каталог пісень компанії Universal Music
Publishing Group (UMPG).

Науковці назвали ідеальну дієту для літніх
людей ДОСЛ І Д ЖЕ Н НЯ
Останні наукові дослідження підтвердили
корисність середземноморської дієти для
літніх людей – вона подовжує життя та сприяє
збереженню розумових здібностей.

Петиція про скасування ДПА у школах
набрала необхідну кількість підписів
Петиція до Президента про відміну цього року
обов'язкової Державної підсумкової атестації
для учнів 4, 9 та 11 класів набрала обов'язкові
для розгляду 25 тисяч підписів.

У Львові презентували документальний
фільм про олімпійців «На межі»
У Львові презентували перший український 9серійний документальний фільм «На межі»,
який розказує 16 особистих та професійних
історій атлетів

72-й Берлінале відкрився світовою
прем’єрою фільму Франсуа Озона Ф ОТ О
72-й Берлінський міжнародний кінофестиваль
розпочався ввечері 10 лютого світовою
прем’єрою стрічки «Петер фон Кант» Франсуа
Озона, яка бере участь в основній конкурсній
програмі.

МОЗ затвердило сезонне меню у дитсадках
Міністерство охорони здоров'я затвердило
рекомендоване сезонне меню для дітей віком
від 1 до 6 (7) років для харчування у закладах
освіти.

Київ посів третє місце у світовому рейтингу
заторів
Київ піднявся на третє місце за тривалістю
заторів в світовому рейтингу за 2021 рік,
поступившись лише Стамбулу та Москві.

11 лютого. Пам'ятні дати
Сьогодні світове співтовариство відзначає
Міжнародний день жінок та дівчат у науці.
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