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ТОП
Байден - про агресію Росії: Сполучені
Штати готові реагувати
США, союзники та партнери готові швидко й
рішуче реагувати на будь-який розвиток
ситуації, пов’язаної з агресією РФ проти
України, та сподіваються, що Москва обере
дипломатичний шлях урегулювання.

Україна в ОБСЄ: Дії Росії не можна
розглядати як звичайну військову
активність
Російська Федерація зосередила уздовж
кордону з Україною та в тимчасово
окупованому Криму близько 147 тис.
військовослужбовців.

Визнання Росією «ЛДНР» матиме руйнівні
наслідки для глобальної безпеки – Кислиця
ЗВЕРНЕННЯ

У зв’язку з рішенням Держдуми РФ ініціювати
визнання «ДНР» і «ЛНР» постійний
представник України при ООН Сергій Кислиця
надіслав звернення до Антоніу Гутерреша та
всіх членів цієї організації, у якому привернув

Блінкен обговорив з Лавровим можливість
дипломатичного діалогу та деескалації
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив
з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим
необхідність зменшення напруження навколо
України, а також можливості для
дипломатичного діалогу.

У Сенаті США підготували законопроєкт із
новими санкціями проти Росії
Група сенаторів-республіканців внесла до
верхньої палати Конгресу США законопроєкт,
що передбачає санкції проти Росії уже на
нинішньому етапі, а також додаткову
підтримку України.

Українські морські води додали до переліку
зон підвищеного ризику – Reuters
Сьогодні Лондонський ринок морського
страхування додав українські та російські
води, навколо Чорного та Азовського морів, до
списку районів, що вважаються зонами
підвищеного ризику.

Росія відповзає, або Чи справді Путін
раптом захотів переговорів АНАЛІТИКА
Перше враження від дня 15 лютого, що
Україна і Захід отримали проміжну перемогу.
Втім, якщо подивитися прискіпливіше, не все
так просто…

СВІТ
В Ефіопії скасували надзвичайний стан
В Ефіопії парламент більшістю голосів схвалив
рішення про скасування у країні надзвичайного
стану раніше, ніж передбачалося постановою
про його запровадження.

Біля узбережжя Канади затонуло іспанське
судно, щонайменше семеро загиблих
Під час шторму біля узбережжя Канади
затонуло іспанське рибальське судно Villa de
Pitanxo.

Франція вирішила припинити військову
операцію в Малі
Влада Франції заявила, що «умови більше не
дозволяють» продовжувати боротьбу з
екстремістами у Малі.

У світі зафіксували понад 416 мільйонів
випадків COVID-19
У світі станом на ранок 16 лютого зафіксували
416 057 035 випадків зараження
коронавірусом.

УКРАЇНА І СВІТ
Байден закликав росіян не вважати
ворогами Штати, НАТО й Україну
США, НАТО й Україна не становлять загрози
для РФ, як це прагнуть показати російські
пропагандисти та політики, і на Заході народ
Росії не вважають ворогом.

Україна звернулася до НАТО по допомогу
на випадок надзвичайних ситуацій
Україна звернулася до Північноатлантичного
альянсу по допомогу на випадок надзвичайних
ситуацій, які можуть зачепити мирне
населення.

Деескалація має бути підтверджена діями глава МЗС Франції
Міністр Європи і закордонних справ Франції
Жан-Ів Ле Дріан заявив, що провідні країни
Заходу зберігають спільну позицію стосовно
напруженості, яку створила РФ на кордоні з
Україною: деескалація має бути підтверджена
діями.

Кулеба і Трасс узгодили подальші кроки
задля протидії російській агресії
Глава МЗС України Дмитро Кулеба і
держсекретар у закордонних справах і справах
співдружності націй та розвитку Великої
Британії Ліз Трасс узгодили наступні кроки
задля протидії агресії РФ.

Штати запропонували Україні допомогу в
розслідуванні кібератаки - ЗМІ
США запропонували Україні допомогу в
розслідуванні сьогоднішньої кібератаки на
низку вебресурсів.

Скупчення російських військ не можна
пояснити технічними аспектами - США в
ОБСЄ
Сполучені Штати взяли до уваги заяву
міноборони РФ про відведення військ від
кордону України, однак зважатимуть не лише
на слова, а й на дії.

МЗС України та Італії поновлюють
регулярні політичні консультації
Україна та Італія домовилися відновити
практику регулярних політичних консультацій
між зовнішньополітичними відомствами країн.

Посольство Швейцарії продовжує
працювати у Києві
Посольство Швейцарії в Україні продовжує
працювати у штатному режимі.

Україну відвідає група депутатів Сейму
Литви
Група депутатів Сейму Литви на чолі з
віцеспікером Паулюсом Саударгасом 16–17
лютого перебуватиме в Києві, аби висловити
підтримку Україні.

Адмірала ЗС Росії судитимуть за
підбурювання українських офіцерів до
держзради
В Україні заочно судитимуть колишнього
першого заступника командувача
Чорноморського флоту РФ за підбурювання
українських офіцерів до державної зради.

УКРАЇНА
Визнання «ЛДНР» стане геополітичною
поразкою Росії - експерт
Офіційне визнання незаконних «республік» в
ОРДЛО стане геополітичною поразкою для
Російської Федерації.

У 18 містах проведуть акцію «4.5.0», аби
нагадати про міць української армії Ф ОТ О
Збройні Сили України спільно з фондом
компетентної допомоги армії "Повернись
живим", художником Нікітою Тітовим та
агенцією з продажу

У районі ООС відбулися стрільби з
ракетних комплексів NLAW
У зоні проведення операції Об’єднаних сил
відбулися стрільби з протитанкових ракетних
комплексів NLAW та гранатометів M-141.

Суд дозволив узяти під варту екскомандира
харківського «Беркута»
Суд дозволив провести заочне слідство та
взяти під варту колишнього командира
оперативної роти батальйону міліції
особливого призначення "Беркут" ГУ МВС у
Харківській області.

Портал «Дія» відбив масштабну кібератаку Федоров
На портал «Дія» ввечері 15 лютого вчинено
потужну DDoS-атаку, її вдалося відбити.

Нацбанк зміцнив курс гривні на 29 копійок
Національний банк України на середу, 16
лютого 2022 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 29 копійок - до 28,2424 грн за долар.

В Україні за добу зафіксували 31 513
випадки COVID-19
В Україні за добу 15 лютого зафіксовано 31
513 нових підтверджених випадків COVID-19.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти від початку доби порушили
«тишу» біля Станиці Луганської
Станом на 7 годину ранку 16 лютого з боку
збройних формувань Російської Федерації
зафіксовано 1 порушення режиму припинення
вогню із застосуванням забороненого
Мінськими домовленостями озброєння..

Окупанти з початку доби чотири рази
порушили «тишу»
Російські окупаційні війська станом на 22.00
15 лютого чотири рази порушили режим
припинення вогню в районі ООС, втрат серед
українських захисників немає.

СУСПІЛЬСТВО
В Україні сьогодні відзначають День
єднання
В Україні 16 лютого відзначають нове
державне свято – День єднання.

16 лютого: народний календар і астровісник
Сьогодні свою енергію найкраще спрямувати у
творче русло

Всеукраїнський телемарафон до Дня
єднання
У межах Дня єднання, який указом Президента
оголошено 16 лютого 2022 року, на всіх
телеканалах країни відбувається телемарафон.

Голлівудського актора Зака Ейвері
засудили до 20 років в'язниці за шахрайство
Голлівудського актора Зака Ейвері (справжнє
ім'я Закарі Горвіц) засуджено до ув'язнення на
строк 20 років за шахрайство.

Науковці розкрили секрет, як підвищити
рівень антитіл після вакцинації
Дослідники з Університету штату Айова
(США) з’ясували, що 90 хвилин заняття
легкими або помірними фізичними вправами
відразу після вакцинації проти грипу або
COVID-19 можуть забезпечити додаткову
імунну відповідь організму.

У Києві презентували фільм «Дача» про
сім’ї з онкохворими дітьми
До Міжнародного дня онкохворої дитини в
Києві відбувся допрем’єрний показ
документальної стрічки режисера Олексія
Смоляра “Дача”.

16 лютого. Пам’ятні дати
Сьогодні в Литві національне свято – День
відновлення Литовської Держави
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