Єдина країна – Дайджест 15.02.22

ТОП
Путін не дав прямої відповіді про напад на
Україну і війну в Європі
Президент РФ Володимир Путін, відповідаючи
на запитання про те, чи буде війна в Європі і
чи може він виключити напад на Україну, не
дав прямої відповіді, згадавши при цьому про
події в колишній Югославії.

Столтенберг – про війська РФ біля України:
Поки ми не бачимо жодних ознак
деескалації
НАТО проводить уважний моніторинг ситуації
навколо України, що пов’язано з
концентрацією російських військ уздовж її
кордонів, і на цей час не бачить жодних ознак
деескалації з боку Російської Федерації.

Байден виступить із промовою щодо
України
Президент США Джо Байден планує у
вівторок виступити з промовою щодо ситуації
навколо України.

Посол ЄС прокоментував звернення
Держдуми Росії щодо визнання «Л/ДНР»
Визнання Росією незаконних утворень
«Л/ДНР» на тимчасово окупованих територіях
Луганської та Донецької областей створить
додаткові територіальні претензії щодо
України.

Визнання Росією «Л/ДНР» означатиме її
свідомий вихід із Мінських угод – МЗС
Росія у разі визнання незаконних утворень в
ОРДЛО нестиме повну відповідальність за
руйнування Мінських домовленостей і процесу
мирного врегулювання збройного конфлікту на
сході України.

Україна просить ОБСЄ терміново скликати
позачергові консультації ТКГ
Делегація України в Тристоронній контактній
групі звернулась до спеціального представника
діючого голови ОБСЄ в Україні Мікко
Кіннунена з ініціативою терміново скликати
позачергові консультації ТКГ.

Сайт Міноборони ймовірно зазнав DDoSатак
У Міністерстві оборони України повідомили,
що, ймовірно, офіційний вебпортал відомства
зазнав DdoS-атак. Наразі проводяться роботи з
відновлення штатної роботи вебпорталу.

Паніка – це не про українців
Укрінформ публікує добірку повідомлень у
соцмережах від українців – відомих і не дуже,
а також – від органів влади (центральних та
місцевих) та іноземних дипломатів

Менеджерка Аліни Паш пояснила, звідки
з'явилась довідка про перетин адмінмежі з
Кримом
Менеджерка Аліни Паш пояснила, що довідку
про перетин співачкою адмінмежі з Кримом
надав "член команди".

УКРАЇНА І СВІТ
У США назвали рішення Держдуми РФ про
визнання «Л/ДНР» спробою порушити
суверенітет України
Голосування в Держдумі Росії щодо
незаконних утворень в ОРЛДО є черговою
одіозною спробою порушити суверенітет
України та явним порушенням Мінських угод.

Москва досі не відповіла Штатам і НАТО на
письмові пропозиції – посол Сміт
Сполучені Штати й Північноатлантичний
альянс очікують відповіді РФ на письмові
пропозиції щодо гарантій безпеки в Європі, які
Москва отримала понад два тижні тому.

Американські сенатори готують резолюцію
на підтримку України
Після доповіді радника з національної безпеки
Джейка Саллівана американські сенатори
готують проєкт резолюції про підтримку
України та санкції проти Росії.

Рада Європи закликає до негайної
деескалації навколо України З АЯ В А
Рада Європи закликає до негайної деескалації
риторики та дій навколо України.

Реакція світу на порушення РФ
міжнародного права в Чорному морі
недостатня - експерт
Ситуація як в Чорному, так і в Азовському
морях залишається складною, і саме морський
"фронт" України є нині найбільш
незахищеним.

Генсек НАТО анонсував зустріч із
Резніковим у Брюсселі
У четвер, 17 лютого, у Брюсселі відбудеться
зустріч Північноатлантичної ради на рівні
міністрів оборони з керівниками оборонних
відомств України й Грузії, в ході якої сторони

Шольц у Москві заявив про «пару речей»,
щодо яких можна вести перемовини з РФ
Розбіжності у позиціях західних партнерів з
Росією з дуже багатьох питань залишаються
великими.

«Сподіваємось швидко повернутися до
Києва»: Квін про переїзд до Львова
американських дипломатів
Тимчасова повірена у справах США в Україні
Крістіна Квін запевнила, що американські
дипломати і після переїзду частини
співробітників посольства до

Зеленський і прем'єр Італії обговорили
активізацію переговорних форматів
Президент України Володимир Зеленський
обговорив із Прем’єр-міністром Італії Маріо
Драгі активізацію переговорних форматів і
розблокування мирного процесу.

Італія залишає посольство у Києві
відкритим – глава МЗС
Італія вірить, що дипломатичним шляхом
можливо розв’язати ситуацію навколо України,
та залишає своє посольство у Києві відкритим.

Рішення Бухарестського саміту НАТО щодо
України та Грузії залишаються чинними Столтенберг
Рішення бухарестського саміту НАТО 2008
року щодо майбутнього членства в НАТО
України та Грузії, залишаються чинними, і
союзники по Альянсу не піддають сумніву

Дуда і Штайнмаєр підтвердили готовність
підтримувати територіальну цілісність
України
Президенти Польщі і Німеччини Анджей Дуда
і Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній
розмові у вівторок підтвердили свою
готовність підтримувати

До протидії тиску Росії на Україну
долучилися Латинська Америка та Океанія
– МЗС
Україні у процесі протистояння російському
шантажу та тиску вдалося створити глобальну
коаліцію партнерів, яка поділяє і захищає
важливі для нас принципи.

У Мюнхені 19 лютого відбудеться
Український ланч
Ялтинська Європейська Стратегія (YES) та
Фонд Віктора Пінчука з нагоди Мюнхенської
безпекової конференції проведуть 19 лютого 5ий Український ланч у Мюнхені на тему
«Безпека Європи вирішується в Україні».

КОРОНАВІРУС
«Червоними» в Україні залишаються п’ять
областей Т АБЛ ИЦ Я
Станом на 15 лютого на червоному рівні
епіднебезпеки залишаються п'ять областей:
Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська,
Рівненська та Хмельницька.

У кого найменша ймовірність підхопити
тривалий COVID-19 ДОСЛ ІД ЖЕ Н НЯ
У людей, які були повністю вакциновані від
коронавірусу, рідше зустрічаються симптоми
тривалого COVID-19.

За добу проти коронавірусу вакцинували
понад 59 тисяч українців
За минулу добу, 14 лютого, в Україні проти
коронавірусу вакцинувалися 59 170 людей.

УКРАЇНА
Кравчук, Кучма і Ющенко закликали
підписантів Будапештського меморандуму
зупинити Росію
Президенти України Леонід Кравчук, Леонід
Кучма та Віктор Ющенко закликали країнипідписанти Будапештського меморандуму
довести, що це документ не був обманом, і
зупинити Росію.

Крок до руйнування «Мінська»: в ОП
прокоментували намір Росії визнати
«Л/ДНР»
Винесення питання у Росії про визнання
окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до
руйнування Мінських домовленостей.

Монастирський заявив про спроби
фальсифікації справи з кортежем
Ярославського
ністр внутрішніх справ Денис Монастирський
заявив, що спроби фальсифікації справи щодо
ДТП на Харківщини, у якій фігурує бізнесмен

Визнання «Л/ДНР» Держдумою Росії:
Ткаченко анонсував узгоджену заяву
України
Найближчим часом влада України
оприлюднить узгоджену заяву щодо рішення
Держдуми Росії про заклик до Путіна визнати
так звані «ДНР/ЛНР».

Совгиря: Законопроєкт про «закриття
кордону» для чиновників під час воєнного
стану реєструють у ВР
На реєстрації у Верховній Раді перебуває
проєкт Закону "Про внесення змін до деяких
законів України щодо заборони виїзду за
кордон деяким категоріям осіб на період
воєнного стану".

«Слуги народу» назвали «знущанням з
Німеччини» голосування Держдуми за
визнання «Л/ДНР»
У фракції "Слуга народу" заявляють, що
звернення Держдуми РФ до президента Росії
Володимира Путіна про визнання так званих
“республік” “Л/ДНР” на

Президент звільнив голів двох
райдержадміністрацій на Харківщині
Президент Володимир Зеленський звільнив
голів Харківської та Чугуївської районних рад
Харківської області.

Обрання директора НАБУ: Кабмін
затвердив склад конкурсної комісії
У вівторок на позачерговому засіданні Кабінет
Міністрів затвердив склад комісії з проведення
конкурсу на зайняття посади директора
Національного антикорупційного бюро.

МКІП створює єдину віртуальну
інформаційну платформу «UАразом»
Міністерство культури та інформаційної
політики створює єдину віртуальну
інформаційну платформу «UАразом».

Тернопільські депутати ухвалили
меморандум на підтримку військовиків та
місцевого спротиву
Депутати Тернопільської обласної ради усіляко
підтримуватимуть військовослужбовців
місцевих військових частин та учасників
територіальної оборони.

Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала вже
сім кандидатів на Чернігівщині
Центральна виборча комісія зареєструвала ще
п’ять кандидатів у народні депутати на
проміжних виборах до парламенту в
одномандатному виборчому окрузі № 206
(Чернігівська область) 27 березня.

Рада пропонує відмовитися від поділу
нотаріусів на державних і приватних
Верховна Рада України пропонує
вдосконалити питання регулювання
нотаріальної діяльності, відмовитись від поділу
на державних і приватних нотаріусів і
закріпити єдиний статус нотаріату в Україні.

ЕКОНОМІКА
Путін каже, що Росія може постачати газ до
Німеччини через Україну і після 2024 року
Президент Росії Володимир Путін заявив, що
Росія готова продовжити постачання газу до
Німеччини через Україну і після 2024 року,
якщо буде попит, рентабельність і українська
ГТС перебуватиме у справному стані.

Україна запобігла блокаді чорноморських
портів - Мінінфраструктури
Для безпечного заходу торгових суден в
українські порти визначений морський
коридор з підтвердженною глибиною на рівні
15-22,5 м, який дозволяє оминати зону
незаконних військових навчань Російської
Федерації.

НБУ продав $377 мільйонів для
згладжування надмірних коливань на
валютному ринку
Національний банк 14 лютого 2022 року для
згладжування надмірних коливань на
валютному ринку продав 377 млн дол.

У ПриватБанку заявляють, що роботу після
DDoS-атак вдалося поновити
Роботу сервісів ПриватБанку після DDoS-атак
вдалося відновити, проте Приват24 все ще
працює нестабільно.

В Україні ухвалили закон, який підвищить
стабільність електропостачання
Верховна Рада ухвалила в другому читанні
законопроєкт (№5436-д), яким визначаються
основи функціонування систем накопичення
енергії (СНЕ) в Україні.

Польща поки не планує припиняти польоти
авіакомпанії LOT над Україною
Польща не приймала рішення про
призупинення польотів польського
авіаперевізника LOT у повітряному просторі
країни і сподівається, що у цьому не буде
потреби.

Укрзалізниця призупиняє транзит
білоруських калійних добрив з 16 лютого
АТ "Укрзалізниця" з 16 лютого запроваджує
тимчасові обмеження на транзит білоруських
калійних добрив територією України.

У вівторок гривня несподівано зміцнилася експерти
У вівторок, 15 лютого, курс долара на
міжбанківському валютному ринку з ранкових
28,48/28,50 грн знизився до кінця сесії до
28,21/28,23. Тобто котирування просіли одразу
на 27 копійок за день.

ПРАВОПОРЯДОК
Позов Януковича до Верховної Ради:
засідання суду 16 лютого не буде - ОАСК
Призначене на 16 лютого засідання Окружного
адміністративного суду Києва у справі за
позовом експрезидента Віктора Януковича до
Верховної Ради України не відбудеться.

Встановили всіх осіб, причетних до нападу
на журналістів у Дніпрі – глава МВС
Усі особи, причетні до порушення прав
журналістів “Української правди”, на яких 13
лютого було здійснено напад у аеропорті
Дніпра, вже встановлені й будуть притягнуті
до відповідальності.

На трасі Одеса – Мелітополь фура в’їхала у
колону військових вантажівок ВІ ДЕ О
На трасі Одеса – Мелітополь, поблизу
повороту до с. Луч Миколаївської області,
вантажний автомобіль ДАФ виїхав з проїжджої
частини на узбіччя, де

ЕКСКЛЮЗИВ
ДПСУ не видавала документ про перетин
Аліною Паш адмінмежі з Кримом
ЕКСКЛЮЗИВ

Державна прикордонна служба Україна не
створювала та не надавала документ, який
Alina Pash передала Суспільному мовнику в
рамках її участі у відборі на Євробачення.

Я шукав Носорога серед непрофесійних
акторів: військових, футбольних фанатів і
колишніх в’язнів - Олег Сенцов, режисер
ІНТЕРВ'Ю
17 лютого в українському широкому прокаті
стартує фільм «Носоріг», знятий режисером
Олегом Сенцовим за його ж сценарієм.

Угода про ЗВТ з Туреччиною: річкові
портовики мають радіти
Укрінформ розбирався у перспективах
українського бізнесу, що можуть відкритися
після вступу в дію угоди про ЗВТ між двома
країнами

Нечистий Тетерів. Хто винен в екологічних
катаклізмах?
Що варто зробити, аби житомиряни не
лишилися без якісної води

СУСПІЛЬСТВО
Нацвідбір на Євробачення: Наглядова рада
Суспільного збирається на позачергове
засідання
Наглядова рада Суспільного збирається на
позачергове засідання через ситуацію, що
склалась навколо національного відбору на
Євробачення.

Рада запровадила кримінальне покарання
за прояви антисемітизму
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення
змін до статі 161 Кримінального кодексу
України для реалізації положень Закону
України "Про запобігання та протидію
антисемітизму в Україні" (№5110).

НСЖУ презентувала для журналістів
альманах «У фокусі – Крим»
Національна спілка журналістів України
презентувала альманах «У фокусі – Крим»,
який має допомогти українським журналістам
та медіа з розумінням кримської тематики та
висвітленням подій, що відбуваються в
окупованому Криму.

Львівські бабаки віщують ранню і теплу
весну
Бабаки Мишко і Маруся, що проживають у
Львівському еколого-натуралістичному центрі,
сьогодні, 15 лютого, прокинулися від зимового
сну і були дуже активними, що віщує теплу і
ранню весну.

Рада посилила захист дітей від продукції
еротичного і сексуального характеру
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення
змін до Закону України "Про захист суспільної
моралі" щодо захисту прав та найкращих
інтересів дитини".

Оповіщення населення: Одеська мерія
розгорне систему радіозв’язку, якщо не
діятиме стільниковий
Одеська міськрада готова розгорнути систему
радіозв’язку між міськими службами,
об’єктами цивільної оборони й, зокрема,
сховищами, в яких

Інструктори Нацгвардії проводять
навчання зі стрільби для школярів Львова
ФОТО
У Львові інструктори Нацгвардії навчають
учнів 9-11 класів безпечному поводженню зі
зброєю і наданню домедичної допомоги.

Тяжкохворим пацієнтам зможуть
безоплатно надавати ліки, які ще
досліджують
Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання питання надання
пацієнтам лікарських

У Дніпрі відкрили 12-ту мініскульптурку
ФОТО
У Дніпрі з’явилася 12-та мініскульптура. Вона
присвячена видатному дніпрянину –
скульптору, художнику, поету Вадиму Сідуру.
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