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ТОП
Канада передасть Україні летальну зброю
Влада Канади ухвалила передати Україні
озброєння для допомоги у стримуванні
російської агресії.

Україна отримає від Канади кредит у пів
мільярда доларів
Уряд Канади надасть Україні кредит на 500
млн дол (приблизно 420 млн дол США) для
підтримки економіки в умовах загрози
російської агресії.

Визнавати чи не визнавати, або Щодо
«ЛДНР» у Путіна є лише два варіанти
Є багато чинників, які можуть вплинути на те
чи інше рішення очільника Кремля. І від цього
для України можуть бути і позитивні наслідки,
і не дуже

Рада готує заяву щодо наміру Держдуми
Росії визнати «ЛДНР» - Стефанчук
Верховна Рада 15 лютого може проголосувати
заяву щодо проєкту постанови Держдуми Росії
про визнання “ДНР/ЛНР”.

Зеленський - про схід України та Крим: Не
зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо
Президент Володимир Зеленський запевнив,
що тимчасово окуповані Росією українську
території Криму та Донецької й Луганської
областей повернуться під контроль України
виключно дипломатичним шляхом.

Резніков: У сценарій захоплення Києва не
вірю
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що
сценарій захоплення російськими військами
Києва є нереалістичним.

Залужний: Фіксуємо переміщення військ
РФ на кордоні, але не збільшення
Командування ЗСУ постійно фіксує
переміщення російських військ уздовж
кордону, але підтверджень, що їх кількість
продовжує збільшуватися, немає.

Подружжя Зеленських: Ми вдома, ми в
Україні
Президент Володимир Зеленський опублікував
спільне відео з дружиною і запевнив, що вони
обоє перебувають в Україні.

Кожен житель України має знати, де
найближче укриття - глава МВС
Кожен житель України, хоч би де він мешкав,
має знати, що поблизу є місце, в якому можна
укритися в разі небезпеки.

СВІТ
Трюдо вперше в історії Канади запровадив
надзвичайний стан через COVID-протести
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо
вперше в історії країни оголосив надзвичайний
стан через масові антикарантинні протести.

УЄФА може відібрати у Санкт-Петербурга
фінал Ліги чемпіонів – ЗМІ
Росію чекає покарання за ймовірне військове
вторгнення в Україну.

Кількість COVID-випадків світі
перевищила 414 мільйонів
У світі станом на ранок 15 лютого кількість
хворих на COVID-19 становить 414 014 031.

УКРАЇНА І СВІТ
Штати досі не отримали відповіді Росії на
свої письмові пропозиції - Держдеп
Офіційний Вашингтон досі не отримав
відповіді від російської сторони на документ із
пропозиціями США щодо гарантій безпеки в
Європі.

Пентагон заявляє, що РФ за останні дні
посилила військову присутність поблизу
України
Росія впродовж останніх двох діб збільшила
чисельність та оснащеність своїх військ у
районах поблизу кордону України, а також на
території Республіки Білорусь.

Аташе з військових питань уже завтра
відвідає навчання в Білорусі - Резніков
Олексій Резніков під час годинної розмови з
білоруським колегою Віктором Хреніним
домовився про взаємодію на рівні аташе з
військових питань - 15 та 19 лютого
представник України відвідає навчання в
сусідній країні.

Ішингер нагадав Москві, чий був Крим у
1997 році
Якщо Кремль хоче повернутися до «статускво» 1997 року, йому б не завадило пам’ятати,
чиїм був у той час Крим, а також подумати про
свої війська в Калінінграді.

Кулеба переконаний, що ООН може брати
активну участь у деескалації
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
обговорив з генеральним секретарем ООН
Антоніо Гутеррешем шляхи деескалації
напруженості, яку спричинила Росія.

Гутерреш нагадав Росії положення Статуту
ООН про загрозу іншим державам ЗАЯВА
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш
нагадав основоположний принцип
міжнародного права: утримуватися від загрози
територіальній цілісності держав.

УКРАЇНА
Резніков не бачить підстав для
запровадження воєнного стану
Підстав для запровадження в Україні воєнного
стану та обмеження медійного простору наразі
немає.

Поліцію і прикордонників переводять на
посилений режим роботи - Монастирський
Для працівників Держприкордонслужби і
Нацполіції з вівторка, 15 лютого, вводять
посилений режим роботи.

Розвідка володіє всією інформацією про
російські війська в ОРДЛО - Резніков
Розташування озброєнь та живої сили в
ОРДЛО повністю відслідковують українські
безпілотники «Байрактар», які перебувають на
постійному чергуванні.

ЗСУ не допустять провокацій на лінії
зіткнення - головнокомандувач
Командування ЗСУ чітко розуміє, що ворог
може вдатися до провокацій на лінії зіткнення,
але українські військові не допустять
загострення ситуації.

Зеленський заявляє, що більшість
власників українських медіа виїхали за
кордон
Президент Володимир Зеленський заявив, що
більшість власників українських засобів
масової інформації виїхали за кордон.

Арахамія хоче «закрити кордони» для
чиновників під час надзвичайного чи
воєнного стану
Голова фракції «Слуга народу» Давид
Арахамія планує зареєструвати у Верховній
Раді законопроєкт, який передбачатиме
заборону для чиновників

«Слуги народу» не розглядали на засіданні
питання виключення Трухіна з фракції
На засіданні фракції "Слуга народу" за участю
Президента не розглядалося питання
виключення з її складу народного депутата
Олександра Трухіна.

У Криму відбудеться судове засідання у
справі журналіста Єсипенка
У тимчасово окупованому Криму і в Російській
Федерації 15 лютого відбудуться судові
засідання у справах журналіста Владислава
Єсипенка, а також учасників «Хізб ут-Тахрір».

Кабмін затвердив план заходів до Дня
єднання
Уряд затвердив план заходів у рамках
відзначення Дня єднання, запровадженого
указом Президента Зеленського.

Основою територіальної оборони мають
стати ветерани - Монастирський
Глава МВС Денис Монастирський та міністр
оборони Олексій Резніков обговорювали
питання необхідності перегляду
кваліфікаційних вимог щодо вступу до
територіальної оборони.

Посилений режим для поліції не передбачає
обмежень на мітинги - Монастирський
На час дії посиленого режиму несення служби
працівниками поліції не буде жодних
обмежень конституційних прав громадян, у
тому числі права на мітинги.

На Запоріжжі за добу розгорнули центр
підготовки військових Ф ОТ О
У Запорізькій області протягом 24 годин
розгорнули центр підготовки
військовослужбовців.

Сьогодні в Україні вшановують учасників
бойових дій на території інших держав
Сьогодні в Україні День вшанування учасників
бойових дій на території інших держав,
встановлений згідно з Указом Президента від
11 лютого 2004 року.

Нацбанк послабив курс гривні до 28,54 за
долар
Національний банк України на вівторок, 15
лютого 2022 року, послабив офіційний курс
гривні на 50 копійок – до 28,5355 грн за долар.

В Україні – 29 724 нові випадки
коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 29 724 нові
випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Доба у зоні ООС: п'ять порушень «тиші»,
поранені двоє українських військових
Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано
п'ять порушень. Внаслідок дій ворога двоє
військовослужбовців Об’єднаних сил дістали
поранення.

Місія ОБСЄ нарахувала на вихідних 375
порушень «тиші» на сході України ЗВІТ
СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 11го до вечора 13 лютого 261 порушення режиму
припинення вогню в Донецькій області та 114 на Луганщині.

СУСПІЛЬСТВО
15 лютого: народний календар і астровісник
Зірки радять уникати будь-яких надмірностей

Вибори у Могилянці: у МОН заявляють про
підтримку освітянами й студентами позиції
Шкарлета
Освітянська і наукова спільноти, профспілки та
студентство підтримують позицію міністра
освіти і науки Сергія Шкарлета у ситуації
довкола виборів керівника КиєвоМогилянської академії.

Помер режисер «Мисливців на привидів» та
«Бетховена»
У віці 75 років помер режисер франшизи
«Мисливці на привидів»та низки інших
відомих стрічок Айван Райтман.

В одинадцятий день «білої» Олімпіади-2022
розіграють дев'ять комплектів медалей
В Пекіні (Китай) у вівторок, 15 лютого, будуть
розіграні чергові 9 комплектів нагород ХХIV
зимової Олімпіади.

Шість станцій метро у Києві
працюватимуть у певні години без касирів
У Києві у вечірні та ранкові години вестибюлі
шести станцій метро працюватимуть в
автоматизованому режимі.

Літня захисниця Маріуполя з автоматом у
руках стала зіркою світових ЗМІ Ф ОТ О
Валентина Константиновська з Маріуполя, яка
вчилася захищати місто зі зброєю в руках,
стала зіркою перших шпальт світових видань.

15 лютого. Пам’ятні дати
Сьогодні в Україні День вшанування учасників
бойових дій на території інших держав,
встановлений згідно з Указом Президента від
11 лютого 2004 року.
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