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ТОП
Зеленський обговорив із Шольцом
необхідність конкретних юридичних
гарантій захисту України
Президент Володимир Зеленський та канцлер
Німеччини Олаф Шольц обговорили
необхідність включення до безпекової
архітектури Європи конкретних юридичних
гарантій захисту України.

Німеччина надає €150 мільйонів кредиту в
рамках підтримки України
Федеративний канцлер Німеччини Олаф
Шольц оголосив про швидку виплату 150 млн
євро фінансового кредиту в рамках підтримки
України.

Президент прокоментував заяву Пристайка
щодо НАТО
У питаннях членства в НАТО Україна має
рухатися тим шляхом, який обрала.

Президент дав депутатам добу, аби
повернутися в Україну
Президент Володимир Зеленський вважає, що
депутати, які виїхали за кордон, повинні
впродовж 24 годин повернутися.

Україна не закриватиме повітряний простір
— секретар РНБО ВІДЕ О
Україна не планує закривати свій повітряний
простір для авіакомпаній, оскільки для цього
немає підстав.

Монастирський: Якщо якийсь «гіркін»
спробує захопити адмінбудівлю - буде
розстріляний ВІДЕО
У Міністерстві внутрішніх справ не допустимо
жодних сепаратистських проявів на кшталт
тих, що були навесні 2014 року в Харкові,
Луганську та Донецьку.

Президент оголосив 16 лютого Днем
єднання УКАЗ
Президент України Володимир Зеленський
оголосив 16 лютого Днем єднання.

SkyUp здійснює польоти над Україною без
змін та відновлює продаж квитків на всі
рейси
Авіакомпанія SkyUp продовжує здійснювати
польоти над Україною без змін та відновлює
продаж квитків на всі рейси.

Аліну Паш дискваліфікують, якщо вона
в’їхала у Крим не з України - Суспільне
Організатори готові дискваліфікувати
переможницю національного відбору на
Євробачення-2022 Аліну Паш, якщо
підтвердиться, що вона відвідувала окупований
Крим не з українського боку.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна надасть для обговорення закон про
«особливий статус» та вибори в ОРДЛО –
Шольц
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
заявив, що Президент Володимир Зеленський
дав йому обіцянку надати для обговорення
проєкти законів про «особливий статус» та
місцеві вибори в ОРДЛО.

Генсек ООН поспілкувався з Лавровим та
Кулебою
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш
у понеділок провів телефонні розмови з
міністром закордонних справ Росії Сергієм
Лавровим та міністром закордонних справ
України Дмитром Кулебою.

У Мінську запевняють про відсутність
загроз для України з території Білорусі
Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор
Хренін заявляє про відсутність ризиків і загроз
для України з білоруської території.

Представництво НАТО в Україні продовжує
працювати
Представництво НАТО продовжує надавати
консультативну та практичну підтримку
партнерам в Україні під час дистанційної
роботи.

Блінкен запевнив Кулебу, що Захід єдиний у
підтримці України
Сполучені Штати, а також союзники та
партнери на Заході зберігають тверду й
об’єднану позицію на підтримку України та
готові надати рішучу й скоординовану
відповідь на будь-яку нову агресію з боку РФ.

Шольц запевнив, що нагадає Кремлю про
наслідки військової агресії проти України
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
під час візиту до Москви попередить російське
керівництво про серйозні політичні, економічні
та

Зеленський пояснив, чому вважає
помилкою евакуацію іноземних посольств
на захід України
Президент Володимир Зеленський
переконаний, що рішення деяких іноземних
посольств щодо евакуації з Києва на західну
Україну є великою помилкою.

ОБСЄ збереться 15 лютого через війська РФ
на кордоні України
Окрема зустріч ОБСЄ для обговорення
посилення та переміщення військ РФ після
того, як Москва не надала відповідь на запит
України відповідно до Віденського документа,
відбудеться, ймовірно, 15 лютого.

Україну цього тижня відвідають глави МЗС
Італії, Британії та маршалок Сейму Польщі
Протягом цього тижня Україну відвідують з
візитами глави МЗС Італії і Великої Британії
Луїджі Ді Майо і Ліз Трасс та маршалок Сейму
Польщі Томаш Ґродзький.

КОРОНАВІРУС

У «жовтій» зоні карантину перебувають
Київ та дві області, у «червоній» - п'ять
ТАБЛИЦЯ

Станом на 14 лютого на червоному рівні
епіднебезпеки перебувають п'ять областей Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська,
Рівненська та

Штам Омікрон менше вражає легені –
пульмонолог
Штам коронавірусу Омікрон менше вражає
легені, ніж попередні штами.

Як відрізнити COVID-19 від сезонної алергії
– роз'яснення МОЗ Т АБЛ ИЦ Я
Міністерство охорони здоров'я пояснило, як
відрізнити симптоми COVID-19 від проявів
сезонної алергії.

Ляшко назвав п’ятірку регіонів-антилідерів
із вакцинації проти COVID-19
У 21 регіоні України повний курс вакцинації
пройшло понад 40% населення, в 10 регіонах
понад 50% населення вакциновано принаймні
однією дозою ковід-вакцини, в

УКРАЇНА

«Є підстави для стриманого оптимізму»:
Стефанчук розповів про нараду із
силовиками
Нарада голів депутатських фракцій і груп з
представниками сектору безпеки й оборони
розвіяла 80% міфів про можливу ескалацію
ситуації з боку Росії та додала підстави для
стриманого оптимізму.

Меджліс не планує евакуювати свій офіс з
Києва З АЯ ВА
У Меджлісі кримськотатарського народу
назвали загрозу військового вторгнення РФ в
Україну реальною, але наголосили, що
переносити свій центральний офіс з Києва не
планують.

Окупанти поранили українського
військового у зоні ООС
У зоні проведення операції Об’єднаних сил
унаслідок дій ворога поранений один
військовослужбовець.

Дамбу врятували, жовто-блакитний прапор
повернули РЕ П ОРТ АЖ
Біля адмінмежі з Кримом провели тактикоспеціальні навчання

В очікуваних вогневих зіткненнях
знадобляться і наші ПТРК, і зарубіжні –
гендиректор КБ «Луч»
Чим американські «Джавеліни» і шведськобританські NLAW відрізняються від
українських «Корсара» та «Стугни»

«Ніхто нікуди не летить»: Ткаченко
закликав українців зберігати спокій та
включати логіку
Міністр культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко закликав українців
критично мислити та включати логіку у ці
тривожні часи.

ЕКОНОМІКА
Зеленський: Канцлер підтвердив наміри
Німеччини підтримати розвиток ВДЕ в
Україні
Президент України Володимир Зеленський
повідомив, що Федеральний канцлер
Німеччини Олаф Шольц підтвердив намір ФРН
фінансово підтримати ініціативи зеленої
енергетики в Україні.

НКРЕКП знову ввела обмеження
мінімальної ціни електроенергії на ВДР
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), повторно
встановила мінімальне цінове

МАУ відправляє п’ять літаків Boeing до
Іспанії через припинення страхування
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»
(МАУ) відправляє п’ять повітряних суден
Boeing 737-800 до Іспанії через вимоги
страхових компаній.

Експорт товарів збільшився на 38,4%, а
імпорт послуг - майже на третину Держстат
За 2021 рік порівняно з 2020 роком імпорт
товарів збільшився на 34,0%, до 72,82 млрд
дол., експорт – на 38,4%, до 68,09 млрд дол. За
2021 рік імпорт послуг в Україну збільшився
на 32,9%, до 7,59 млрд дол., експорт – на
14,2%, до 13,16 млрд дол.
Серед овочів «борщового набору»
подешевшала лише картопля — Держстат
Із січня 2021 року по січень 2022 року серед
овочів "борщового набору" подешевшала лише
картопля.

В Україні подорожчали всі види моторного
пального
Із січня 2021 року по січень 2022 року всі види
моторного пального подорожчали на 22,150,2%.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Саакашвілі заявляє, що йому обмежили
побачення у в’язниці - тепер раз на місяць
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі,
який перебуває зараз у в'язниці, заявив, що
йому обмежили право на побачення із сім'єю.

Денісова засудила напад на журналістів УП
у Дніпрі
Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини Людмила Денісова засудила
напад на журналістів видання “Українська
правда”, який стався 13 січня у Дніпрі.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа Шеремета: суд відклав засідання до
17 лютого
Шевченківський районний суд міста Києва
відклав розгляд справи про вбивство
журналіста Павла Шеремета щодо трьох
обвинувачених у цій справі

Справа Трубіцина: НАБУ виклало
перемовини підозрюваних ВІДЕ О
Національне антикорупційне бюро
опублікувало оперативне відео перемовин
учасників у справі за підозрою депутата
Київської міськради Владислава Трубіцина і
ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні
неправомірної вигоди.

Патрульний Петрик каже, що глава МВС не
спілкувався з ним після появи відео з
Трухіним
Поліцейський Сергій Петрик заявив, що
міністр внутрішніх справ Денис
Монастирський не спілкувався із ним після
того, як у ЗМІ була опублікована інформація
щодо ДТП за участю народного депутата
Олександра Трухіна.
Позов Януковича до Ради: суд запланований
на 16 лютого
Засідання Окружного адміністративного суду
Києва за позовом експрезидента Віктора
Януковича до Верховної Ради України
заплановане на середу, 16 лютого.

Суд заарештував п'ять суден за заходи до
портів окупованого Криму
Херсонський міський суд наклав арешти на
п'ять суден за незаконні заходи до портів
тимчасово окупованого Криму.

ЕКСКЛЮЗИВ
“Пустка” у небі над Україною скасовується,
літаки курсують за розкладом
Попри прогнози, припинення міжнародного
пасажирського авіасполучення не відбулося,
хоча “завдяки” Путіну ризики зберігаються

Євробачення 2022: анатомія скандалу
Чому ледве не кожний другий Національний
відбір на Євробачення закінується скандалом і
розчаруванням? Може, настав час для аналізу і
суттєвих змін?

Кадиров за мільярд у день. Що чекатиме
путінських «піхотинців» в Україні
Чеченські «відпускники» також підтягуються
до кордонів України у складі росвійськ

СУСПІЛЬСТВО
«Зробити одне одного щасливими», або
Шлюб і секс народів світу
У день святого Валентина, якого вважають
покровителем закоханих, розповідаємо про
справи інтимні в різних традиціях світу

Відсьогодні українці віком 60+ можуть
оплатити комуналку з коштів «єПідтримки»
Відсьогодні люди старші 60 років можуть
оплатити комунальні послуги з коштів
державної програми "єПідтримка"

Держкіно анонсувало прем'єри двох
українських фільмів на Берлінале
На 72-му Берлінському міжнародному
кінофестивалі відбудуться прем'єри двох
українських фільмів, що створені за підтримки
Держкіно.

У Краматорську нанесли на онлайнмапу
понад 200 захисних споруд
У Краматорську на Донеччині опублікували
мапу, де вказані 203 захисні споруди міста, які
можуть бути використані як укриття.

МОН створить робочу групу для перевірки
роботи Нацкомісії зі стандартів державної
мови
Міністерство освіти та науки провело нараду
щодо розв'язання проблемних питань
організації роботи Національної комісії зі
стандартів державної мови.

Волонтерка Аліна Косовська здолала майже
400 км зимовими Карпатами в соло-поході
Волонтерка Аліна Косовська пройшла
Закарпатський туристичний шлях в зимовому
соло-поході - майже 400 км різними масивами
українських Карпат від заходу до сходу
Закарпатської області.

Лікарка порадила продукти для
нормалізації рівня холестерину
Деякі зміни у раціоні харчування людини
можуть відіграти вирішальну роль, якщо
необхідно знизити високий рівень
холестерину. Найбільш «ефективними»
продуктами є насіння гарбуза та ягоди.

Афродіта на березі Латориці
Як живе на Закарпатті середньовічний замок
кохання Сент-Міклош, який взяла в оренду
пара художників

Українські полярники до Дня Валентина
показали «закоханих» пінгвінів ФОТО
Українські полярники до Дня Валентина
опублікували добірку фото “закоханих”
пінгвінів.
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