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ТОП 

 

Штати сподіваються на дипломатичний 

шлях розв’язання російсько-української 

кризи 

Американські офіційні особи та політики 

сподіваються на дипломатичний шлях до 

ослаблення напруженості між Росією та 

Україною, проте зазначають, що 

 

 

Держгідрографія шукає у морі шляхи, аби 

уникнути блокади портів Одеської затоки 

Держгідрографія проводить заміри у Чорному 
морі, аби перевірити рельєф та глибину 

ділянки у Північно-західній частині через 

обмеження навігації Росією. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3403197-derzgidrografia-sukae-u-mori-slahi-abi-uniknuti-blokadi-portiv-odeskoi-zatoki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3403197-derzgidrografia-sukae-u-mori-slahi-abi-uniknuti-blokadi-portiv-odeskoi-zatoki.html


 

Бойовики погрожували арештом патрулю 

ОБСЄ за моніторинг біля кордону з РФ 

Бойовики російських окупаційних військ 
заборонили патрулю СММ ОБСЄ проводити 

моніторинг у пункті пропуску на кордоні з РФ 

біля Довжанського, пригрозивши арештом у 

разі відмови залишити цей район. 

 

Заклик Держдепу залишити Україну 

поширюється і на співробітників СММ 

ОБСЄ – місія США 

Заклик державного департаменту США від 10 
лютого до громадян США покинути Україну 

через загрозу військових дій РФ поширюється і 

на американських співробітників СММ ОБСЄ 

в Україні.

 

 

Лондон працює над збільшенням військової 

підтримки для України 

Велика Британія працює над розширенням 

військової та економічної допомоги для 

України, заявив у неділю представник уряду.  

 

 

Зеленський запросив Байдена відвідати 

Київ найближчими днями 

Президент України Володимир Зеленський під 

час своєї розмови з американським лідером 

Джо Байденом запросив його відвідати Київ 
найближчими днями та запевнив, що столиця 

та інші міста перебувають під надійним 

захистом.
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Вторгнення в Україну означатиме початок 

кінця ери Путіна – Карл Більдт 

Рішення президента РФ Володимира Путіна 
піти війною на Україну означатиме початок 

кінця ери Путіна в Росії.

 

 

Уряд виділяє 16,6 мільярда для 

забезпечення авіасполучення з Україною 

Уряд виділяє 16,6 млрд грн, аби гарантувати 
безперебійність польотів у повітряному 

просторі України.

 

 

Букмекери дали прогноз, яке місце займе 

представниця від України на Євробаченні 

Букмекери оцінили шанси на перемогу в 

пісенному конкурсі «Євробачення-2022» для 

співачки Alina Pash, яка представлятиме 

Україну, — їй прогнозують друге місце.

 

СВІТ  

 

Австрія шукатиме нових партнерів в 

енергетичній сфері, окрім Росії – міністр 

економіки 

Австрія, яка має велику залежність від 
поставок російського газу, буде шукати нових 

партнерів у газовій сфері, на додачу до 

партнерства з Росією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3403224-vtorgnenna-v-ukrainu-oznacatime-pocatok-kinca-eri-putina-karl-bildt.html
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Прем'єрка Литви про боик̆от Олімпіади: 

Спорту без політики не буває 

Рішення Литви про дипломатичний бойкот 
Олімпіади у Пекіні пояснюється тим, що 

неможливо дивитися на спорт цілком окремо 

від політики.

 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 412 мільйонів 

У світі станом на ранок 14 лютого кількість 

хворих на COVID-19 становить 412 268 326.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Шимоніте про загрозу з боку Білорусі: Від 

Лукашенка можна очікувати будь-чого 

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте 

вважає, що провокації з боку Білорусі можливі, 

оскільки чимало їх уже відбулося, і від «такої 
людини, як Олександр Лукашенко, можна 

очікувати будь-чого».  

 

 

Віцепрезидент США відвідає Мюнхенську 

конференцію для демонстрації підтримки 

України - ЗМІ 

Віцепрезидент США Камала Гарріс візьме 

участь у роботі Мюнхенської конференції з 

безпеки для демонстрації солідарності США з 
союзниками з НАТО та підтримки України в 

умовах зростання російської воєнної загрози.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3403238-premerka-litvi-pro-bojkot-olimpiadi-sportu-bez-politiki-ne-buvae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3403238-premerka-litvi-pro-bojkot-olimpiadi-sportu-bez-politiki-ne-buvae.html
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Кулеба підтвердив, що нові санкції наразі не 

передбачають відключення РФ від SWIFT 

У пакет санкцій, які збираються приймати 
щодо Росії країни Заходу, якщо РФ все ж таки 

нападе на Україну, насправді не входить 

відключення від міжнародної міжбанківської 

системи SWIFT.

 

 

«Австрійські авіалінії» готові оперативно 

корегувати плани польотів до України 

Австрійський національний авіаперевізник 
Austrian Airlines спільно з владою стежить за 

розвитком ситуації в Україні та, у разі потреби, 

вноситиме корективи у план польотів. 

 

 

Участь у міжнародній виставці харчової 

промисловості в ОАЕ взяли 33 компанії з 

України 

У міжнародній виставці харчової 
промисловості у Дубаї (ОАЕ) беруть участь 33 

українські компанії.

 

УКРАЇНА 

 

На Миколаївському заводі відремонтували 

малий розвідувальний корабель 

«Переяслав» 

Робітники Миколаївського суднобудівного 

заводу завершили ремонт малого 

розвідувального корабля “Переяслав”.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3403211-kuleba-pidtverdiv-so-novi-sankcii-narazi-ne-peredbacaut-vidklucenna-rf-vid-swift.html
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Венедіктова про напад на журналістів у 

Дніпрі: Реакція буде адекватною, справа на 

контролі ВІДЕО 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

відреагувала на відео нападу на журналістів в 

аеропорту Дніпра.

 

 

УП каже, що на її знімальну групу у Дніпрі 

напали охоронці бізнесмена Петровського 

Невідомі люди, що скоїли напад на знімальну 
групу Михайла Ткача у Дніпрі, 

супроводжували відомого у місті бізнесмена 

Олександра Петровського (за прізвиськом 

Нарік).

 

 

У Львові праворадикали напали на 

муніципальний мистецький центр ФОТО 

Невідомі молодики 13 лютого увірвалися до 

Львівського муніципального мистецького 

центру, де пошкодили майно галереї та 

розклеїли у виставковому залі свої агітки. 

 

Під телецентром «Олівець» вимагають 

переглянути результати нацвідбору на 

Євробачення 

Під НСТУ відбувається акція з вимогою 

перегляду результатів голосування журі 

національного відбору на Євробачення-2022, за 
якими перемогу отримала українська співачка 

Alina Pash.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3403199-venediktova-pro-napad-na-zurnalistiv-u-dnipri-reakcia-bude-adekvatnou-sprava-na-kontroli.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3403170-pid-telecentr-olivec-vimagaut-pereglanuti-rezultati-nacvidboru-na-evrobacenna.html


 

Проєкт Укрінформу «По цимбалах з 

Романом Цимбалюком»: На черзі Берлін 
АНОНС 

У понеділок, 14 лютого, о 9:00 за київським 

часом дивіться другу «серію» передачі «По 
цимбалах з Романом Цимбалюком» – із 

власним кореспондентом Укрінформу в 

Берліні Ольгою Танасійчук. 

 

 

В Україні за добу - 16 993 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 13 лютого, виявили 
16 993 нових випадки коронавірусної хвороби 

COVID-19. 

 

Нацбанк послабив курс гривні на 16 

копійок 

Національний банк України на понеділок, 14 

лютого 2022 року, послабив офіційний курс 

гривні на 16 копійок - до 28,0346 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Російські найманці за добу шість разів 

зривали «тишу» в зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 13 лютого, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 

порушень, 1 з яких із застосуванням 

забороненого Мінськими домовленостями 

озброєння.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3402274-proekt-ukrinformu-po-cimbalah-z-romanom-cimbalukom-na-cerzi-berlin.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3403260-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-16-kopijok.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3403254-rosijski-najmanci-za-dobu-sist-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3403254-rosijski-najmanci-za-dobu-sist-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

14 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні вдалий час для важливих починань 

 

 

Бобслеїстка Гунько стала 20-ю на Олімпіаді-

2020 

У Пекіні (Китай) відбувається десятий день 

XXIV зимової Олімпіади. 

 

Медична допомога та військова підготовка: 

у Києві пройшли навчання для цивільних 
ФОТО 

13 лютого в Києві у Гідропарку відбувся 

відкритий вишкіл з військової підготовки, 

домедичної допомоги для цивільних осіб.

 

 

Україну в День закоханих прогріє до 8° 

тепла 

У понеділок в Україні опади не очікуються 

вдень 3-8° тепла. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3402442-14-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3402442-14-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3403258-bobsleistka-gunko-stala-20u-na-olimpiadi2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3403258-bobsleistka-gunko-stala-20u-na-olimpiadi2020.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3403151-medicna-dopomoga-ta-vijskova-pidgotovka-u-kievi-projsli-navcanna-dla-civilnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3403151-medicna-dopomoga-ta-vijskova-pidgotovka-u-kievi-projsli-navcanna-dla-civilnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3403151-medicna-dopomoga-ta-vijskova-pidgotovka-u-kievi-projsli-navcanna-dla-civilnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3403151-medicna-dopomoga-ta-vijskova-pidgotovka-u-kievi-projsli-navcanna-dla-civilnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3403124-ukrainu-u-den-zakohanih-progrie-do-8-tepla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3403124-ukrainu-u-den-zakohanih-progrie-do-8-tepla.html


 

14 лютого. Пам'ятні дати 

Сьогодні відзначається День святого 

Валентина, або День усіх закоханих
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402280-14-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3402280-14-lutogo-pamatni-dati.html

