
                         Єдина країна – Дайджест 16.02.22 

 

 

ТОП 

 

В Україні - День єднання 

В Україні 16 лютого відзначають День 
єднання. У межах Дня єднання на всіх 

телеканалах країни відбувається телемарафон. 

 

Кремль заявив, що визнання «Л/ДНР» не 

корелюється з Мінськими домовленостями 

У Кремлі заявили, що визнання незаконних 
формувань, так званих Л/ДНР, не корелюється 

з Мінськими домовленостями. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3404919-v-ukraini-vidznacaut-den-ednanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3404919-v-ukraini-vidznacaut-den-ednanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405102-kreml-zaaviv-so-viznanna-ldnr-ne-koreluetsa-z-minskimi-domovlenostami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405102-kreml-zaaviv-so-viznanna-ldnr-ne-koreluetsa-z-minskimi-domovlenostami.html


 

НАТО не бачить жодного відведення 

російських військ від кордонів України 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 
заявив, що попри слова Кремля про відведення 

військ їхня кількість біля українських кордонів 

лише збільшилася.

 

Путін намагається повторити в ОРДЛО 

«фокус» з Абхазією і Південною Осетією - 

наступник Ішингера 

Визнання «республіками» незаконних 
утворень ОРДЛО з боку президента Росії 

Володимира Путіна не відповідатиме 

Мінським домовленостям, а роздача 

російських паспортів на окупованих територіях 

руйнує їхній дух. 

 

Нас не лякають жодні прогнози, ми будемо 

захищатися - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що Україну не лякають жодні прогнози та дати 
щодо можливої ескалації безпекової ситуації, 

українці будуть захищатися. 

 

 

Кібератака на Україну триває, однак 

ситуація контрольована – Держспецзв'язку 

Кібератака на Україну триває, показники 

потужності атаки сягають десятків мегабіт на 

секунду.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405316-nato-ne-bacit-zodnogo-vidvedenna-rosijskih-vijsk-vid-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405316-nato-ne-bacit-zodnogo-vidvedenna-rosijskih-vijsk-vid-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405494-putin-namagaetsa-povtoriti-v-ordlo-fokus-z-abhazieu-i-pivdennou-osetieu-nastupnik-isingera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405494-putin-namagaetsa-povtoriti-v-ordlo-fokus-z-abhazieu-i-pivdennou-osetieu-nastupnik-isingera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405494-putin-namagaetsa-povtoriti-v-ordlo-fokus-z-abhazieu-i-pivdennou-osetieu-nastupnik-isingera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405494-putin-namagaetsa-povtoriti-v-ordlo-fokus-z-abhazieu-i-pivdennou-osetieu-nastupnik-isingera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405446-nas-ne-lakaut-zodni-prognozi-mi-budemo-zahisatisa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405446-nas-ne-lakaut-zodni-prognozi-mi-budemo-zahisatisa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3405375-kiberataka-na-ukrainu-trivae-odnak-situacia-kontrolovana-derzspeczvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3405375-kiberataka-na-ukrainu-trivae-odnak-situacia-kontrolovana-derzspeczvazku.html


 

Оргкомітет припинив участь Аліни Паш у 

Нацвідборі на Євробачення ДОКУМЕНТ  

Організаційний комітет Національного відбору  
на участь у Євробаченні-2022 ухвалив рішення 

про припинення участі у відборі співачки 

Аліни Паш.

 

 

Стартує інформаційна платформа UАразом 

На сайті Укрінформу починає працювати 

єдина віртуальна інформаційна платформа 

UАразом. 

 

 

Фристайліст Абраменко приніс Україні 

«срібло» пекінської Олімпіади ВІДЕО 

33-річний український фристайліст Олександр 
Абраменко здобув срібну медаль у змаганнях з 

лижної акробатики на ХХIV зимовій Олімпіаді 

у Пекіні.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Визнання Путіним «Л/ДНР» означало б 

повну відмову Росії від «Мінська» - Блінкен 
ЗАЯВА  

Визнання «республіками» незаконних 

утворень ОРДЛО з боку президента Росії 

Володимира Путіна означатиме повну відмову 

Москви від Мінських  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3405328-orgkomitet-pripiniv-ucast-alini-pas-u-nacvidbori-na-evrobacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3405328-orgkomitet-pripiniv-ucast-alini-pas-u-nacvidbori-na-evrobacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405484-na-sajti-ukrinformu-pocinae-pracuvati-edina-virtualna-informacijna-platforma-uarazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3405484-na-sajti-ukrinformu-pocinae-pracuvati-edina-virtualna-informacijna-platforma-uarazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3405178-fristajlist-abramenko-prinis-ukraini-sriblo-pekinskoi-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3405178-fristajlist-abramenko-prinis-ukraini-sriblo-pekinskoi-olimpiadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405305-viznanna-putinim-ldnr-oznacalo-b-povnu-vidmovu-rosii-vid-minska-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405305-viznanna-putinim-ldnr-oznacalo-b-povnu-vidmovu-rosii-vid-minska-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405305-viznanna-putinim-ldnr-oznacalo-b-povnu-vidmovu-rosii-vid-minska-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405305-viznanna-putinim-ldnr-oznacalo-b-povnu-vidmovu-rosii-vid-minska-blinken.html


 

Ердоган сподівається організувати зустріч із 

Зеленським і Путіним у Туреччині 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 
сподівається організувати тристоронню зустріч 

президентів України, Туреччини та Росії в 

Стамбулі або Анкарі. 

 

 

Засідання ОБСЄ щодо військ РФ біля 

кордону з Україною може відбутися 18 

лютого 

Україна ініціювала спільне засідання обох 
постійно діючих директивних органів ОБСЄ – 

Постійної ради та Форуму безпекового 

співробітництва – з метою

 

 

Екскомандувач США в Європі вважає 

малоймовірним масштабне вторгнення Росії 

Масштабне вторгнення Росії в Україну 

впродовж ближчих тижнів залишається 

можливим, але малоймовірним, якщо 
враховувати вірогідні й досяжні цілі Кремля в 

нинішньому конфлікті. 

 

 

Лідери Євросоюзу завтра обговорять події 

навколо України 

Лідери країн-членів Європейського Союзу 
обговорять 17 лютого останні події навколо 

України й Росії. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405179-erdogan-spodivaetsa-organizuvati-zustric-iz-zelenskim-i-putinim-u-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405179-erdogan-spodivaetsa-organizuvati-zustric-iz-zelenskim-i-putinim-u-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405490-zasidanna-obse-sodo-vijsk-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-moze-vidbutisa-18-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405490-zasidanna-obse-sodo-vijsk-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-moze-vidbutisa-18-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405490-zasidanna-obse-sodo-vijsk-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-moze-vidbutisa-18-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405490-zasidanna-obse-sodo-vijsk-rf-bila-kordonu-z-ukrainou-moze-vidbutisa-18-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405441-ekskomanduvac-ssa-v-evropi-vvazae-malojmovirnim-masstabne-vtorgnenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405441-ekskomanduvac-ssa-v-evropi-vvazae-malojmovirnim-masstabne-vtorgnenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405367-lideri-evrosouzu-zavtra-obgovorat-podii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405367-lideri-evrosouzu-zavtra-obgovorat-podii-navkolo-ukraini.html


 

Президент Євроради ініціює донорську 

конференцію на підтримку України 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 
пропонує провести конференцію донорів, щоб 

підтримати Україну. 

 

 

Україна вийшла з Антитерористичного 

центру СНД 

Верховна Рада ухвалила закон "Про вихід 

України з рішень про створення та діяльність 
Антитерористичного центру держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав" (№0065). 

 

 

Німеччина планує збільшити контингент у 

моніторинговій місії ОБСЄ 

Німеччина планує збільшити кількість своїх 

представників у Спеціальній моніторинговій 

місії ОБСЄ на сході України та закликає інших 

зробити теж саме. 

 

Кулеба і голова ОБСЄ обговорили роботу 

моніторингової місії в Україні 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 
домовився із головою ОБСЄ, міністром 

закордонних справ Республіки Польща 

Збіґнєвом Рау докласти 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405061-prezident-evroradi-iniciue-donorsku-konferenciu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405061-prezident-evroradi-iniciue-donorsku-konferenciu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405171-ukraina-vijsla-z-antiteroristicnogo-centru-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405171-ukraina-vijsla-z-antiteroristicnogo-centru-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405488-nimeccina-planue-zbilsiti-kontingent-u-monitoringovij-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405488-nimeccina-planue-zbilsiti-kontingent-u-monitoringovij-misii-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405248-kuleba-i-golova-obse-obgovorili-robotu-monitoringovoi-misii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405248-kuleba-i-golova-obse-obgovorili-robotu-monitoringovoi-misii-v-ukraini.html


 

Польща підтримує майбутній вступ України 

в ЄС і НАТО 

Польща не уявляє безпеки Європейського 
Союзу без безпеки України і підтримує 

майбутнє членство нашої країни в ЄС і НАТО.

 

РНБО запропонують накласти санкції на 

кожного депутата РФ, який підтримав 

визнання «Л/ДНР» 

Голова Верховної Ради України Руслан 
Стефанчук планує запропонувати Раді 

національної безпеки і оборони України 

накласти персональні санкції на

 

 

Поради від ІМІ для іноземних журналістів, 

які планують працювати у зоні ООС 

Інститут масової інформації підготував поради 

для іноземних журналістів, які планують 

працювати у зоні операції Об'єднаних сил. 

 

74% європейців вважають, що ЄС має 

захищати Україну у разі нападу Росії 
ОПИТУВАННЯ  

Згідно з даними опитування, більшість 

європейців у восьми країнах стверджують, що 
ЄС має захищати Україну у разі нападу з боку 

РФ.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405297-polsa-pidtrimue-majbutnij-vstup-ukraini-v-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405297-polsa-pidtrimue-majbutnij-vstup-ukraini-v-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405078-rnbo-zaproponuut-naklasti-sankcii-na-koznogo-deputata-rf-akij-pidtrimav-viznanna-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405078-rnbo-zaproponuut-naklasti-sankcii-na-koznogo-deputata-rf-akij-pidtrimav-viznanna-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405078-rnbo-zaproponuut-naklasti-sankcii-na-koznogo-deputata-rf-akij-pidtrimav-viznanna-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405078-rnbo-zaproponuut-naklasti-sankcii-na-koznogo-deputata-rf-akij-pidtrimav-viznanna-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405205-poradi-vid-imi-dla-inozemnih-zurnalistiv-aki-planuut-pracuvati-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405205-poradi-vid-imi-dla-inozemnih-zurnalistiv-aki-planuut-pracuvati-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405310-74-evropejciv-vvazaut-so-es-mae-zahisati-ukrainu-u-razi-napadu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405310-74-evropejciv-vvazaut-so-es-mae-zahisati-ukrainu-u-razi-napadu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405310-74-evropejciv-vvazaut-so-es-mae-zahisati-ukrainu-u-razi-napadu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405310-74-evropejciv-vvazaut-so-es-mae-zahisati-ukrainu-u-razi-napadu-rosii.html


КОРОНАВІРУС 

 

У «червоній» зоні карантину залишаються 

п'ять областей ТАБЛИЦЯ  

Станом на 16 лютого на "червоному" рівні 
епіднебезпеки залишаються п'ять областей - 

Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, 

Рівненська та 

 

В Україні за добу зробили 65 805 щеплень 

проти коронавірусу 

В Україні за добу 15 лютого 65 805 людей 

вакцинувалися проти COVID-19. 

 

Омікрон «зрізав» терміни лікування та 

самоізоляції COVID-пацієнтів – Кузін 

Скорочення термінів лікування та самоізоляції 

пацієнтів із COVID-19 пов’язане із перебігом 

Омікрону.

 

УКРАЇНА 

 

 

Зеленський увів у дію рішення РНБО про 

стратегію держбезпеки 

Президент Володимир Зеленський увів у дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 30 грудня 2021 року про Стратегію 

забезпечення державної безпеки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3404847-u-cervonij-zoni-zalisautsa-pat-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3404847-u-cervonij-zoni-zalisautsa-pat-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3404828-v-ukraini-za-dobu-zrobili-65-805-seplen-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3404828-v-ukraini-za-dobu-zrobili-65-805-seplen-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405390-omikron-zrizav-termini-likuvanna-ta-samoizolacii-covidpacientiv-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405390-omikron-zrizav-termini-likuvanna-ta-samoizolacii-covidpacientiv-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405343-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-strategiu-derzbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405343-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-strategiu-derzbezpeki.html


 

Остання кібератака була психологічною, 

економічна сфера втрат не зазнала – РНБО 

Остання DDoS-атака – це атака, яка 
класифікується як інформаційно-психологічна. 

Вона не була деструктивною, що пошкодила б 

інфраструктуру, а

 

 

МЗС просить диппредставництва офіційно 

повідомляти про переїзд до Львова 

МЗС надіслало ноту до всіх посольств і 

представництв міжнародних організацій, які 

акредитовані в Україні, з проханням 
повідомляти заздалегідь про повне чи часткове 

перенесення дипустанов чи переведення 

дипломатів до Львова. 

 

 

Трухіна і Кузьміних можуть виключити зі 

«Слуги народу» на наступному засіданні 

фракції 

Народних депутатів Олександра Трухіна та 

Сергія Кузьміних можуть виключити зі складу 

фракції «Слуга народу» на наступному 

фракційному засіданні. 

 

 

42% українців виступають за відкриті 

списки на наступних виборах 

42% українців, які цікавляться темою виборів і 

виборчих систем, підтримують відкриті 
списки, лише 5,6% виступають за мажоритарну 

систему. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3405349-ostanna-kiberataka-bula-psihologicnou-finansova-ta-energeticna-sferi-vtrat-ne-zaznali-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3405349-ostanna-kiberataka-bula-psihologicnou-finansova-ta-energeticna-sferi-vtrat-ne-zaznali-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3405407-mzs-prosit-dippredstavnictva-oficijno-povidomlati-pro-pereizd-do-lvova.html
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Більшість українців вважають Росію 

винною у тому, що «Мінськ» не працює 
ОПИТУВАННЯ  

\Більшість українців (57%) вважають Росію 

винною у тому, що Мінські угоди не 

працюють. 

 

«Слугу народу» готові підтримати 18,3% 

українців, за «ЄС» проголосували б 17,1% 
ОПИТУВАННЯ  

Партію «Слуга народу» готові підтримати 

18,3% українців, «Європейську солідарність» – 

17,1%. 

 

 

В Україні створили «Партизанську мережу» 

на випадок російського вторгнення ФОТО 

Низка українських патріотичних організацій, 

колишніх командирів добровольчих 

батальйонів, учасників українсько-російської 
війни на сході України утворили Об’єднання 

“Партизанська мережа” зі спротиву 

можливому російському вторгненню. 

 

Нацгвардійців і рятувальників перевели на 

посилений режим роботи 

Окрім поліцейських та прикордонників, 
нацгвардійців та рятувальників також було 

переведено на посилений режим роботи.
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ЕКОНОМІКА 

 

ПриватБанк та Ощадбанк відновилися 

після другої DDoS-атаки 

Наразі всі системи Ощадбанку і ПриватБанку 

працюють у штатному режимі. 

 

 

Міненерго планує співпрацювати з Литвою 

у сфері кібербезпеки 

Міністерство енергетики зацікавлене у 

співпраці з Литвою в кібербезпеці, зокрема на 
рівні кіберцентрів, що функціонують на базі 

НЕК "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України".

 

 

Магалецьку звільнили з посади голови 

Держспоживслужби 

Кабінет Міністрів на черговому засіданні 

уряду ухвалив рішення про звільнення 

Владислави Магалецької з посади голови 

Державної служби 

 

Енергосистема України три дні 

працюватиме в ізольованому режимі - стали 

відомі дати 

Об'єднана енергосистема (ОЕС) України 

проходитиме перший етап випробовування в 

ізольваному режимі 24-26 лютого. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3405244-privatbank-ta-osadbank-vidnovilisa-pisla-drugoi-ddosataki.html
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Обсяг гривневих коштів фізосіб у банках 

зріс на 8,1% - НБУ 

Обсяг гривневих коштів фізичних осіб у 
банках за жовтень-грудень 2021 року зріс на 

8,1% (15,3% р/р).

 

 

Виробництво яєць в Україні зменшилося на 

8%, а молока - на 1,5% — Держстат 

За січень 2022 року виробництво яєць в 
Україні зменшилося на 8,1% порівняно з 

аналогічним періодом 2021 року, до 934,6 млн 

штук, а виробництво молока зменшилося на 
1,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 

року, до 522,1 тис. тонн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти у Криму засудили Єсипенка до 

шести років колонії 

Так званий "Сімферопольський районний суд" 

у тимчасово окупованому Криму незаконно 

засудив українського громадянина, журналіста 

Владислава

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Відновити сайт Міноборони допомогли 

США - трафік переправили через 

додатковий сервіс захисту 

Для відновлення роботи сайту Міністерства 

оборони України після масштабної кібератаки 
трафік переправили через додатковий сервіс 

захисту, розташований у США  
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Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо 

санкцій проти Шарія і Гужви 

Президент Володимир Зеленський увів у дію 
рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 30 грудня 2021 року про внесення 

змін до персональних санкцій.

 

 

Хакери атакували НБУ разом з іншими 

банками, напад відбили 

Увечері 15 лютого після DDoS-атак на 
Ощадбанк і ПриватБанк була здійснена спроба 

їх другої хвилі, вже на Національний банк та 

деякі інші банки, однак ці

 

 

У РНБО розповіли про останні DDoS-атаки і 

дали поради провайдерам 

У випадку масованих DDoS-атак провайдери 

повинні негайно звернутись до відповідних 

державних установ - Держспецзв'язку, 

Національного центру кібербезпеки, СБУ чи 
Нацполіції, аби спільними зусиллями 

ліквідувати загрози.

 

 

Більшість повідомлень про «мінування» 

надходять з Росії, ОРДЛО та Білорусі - 

Монастирський 

Майже абсолютна більшість неправдивих 

повідомлень про замінування надходить з 
тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей, РФ та Білорусі.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Хай ворог знає, що на Луганщину краще не 

потикатися - В’ячеслав Суханов, командир 

111-ї бригади Сил територіальної оборони 
ІНТЕРВ'Ю 

Ніколи не погоджувався з тезою, наче 
Луганщина кишить сепаратистами, хоча події 
весни 2014 року показали, що до спротиву 
московській навалі вона виявилась не 
готовою. 

 

Забуті жертви. Українці на примусовій 

праці в Третьому рейху 

80 років тому, в січні-березні 1942 року 
почався масовий і примусовий вивіз українців 

на роботи до нацистської Німеччини

 

 

Анатомія скандалу 2: Аліна Паш за Україну 

не виступатиме, але проблема – не зникла 

Справа не лише в тому, що у гурту, який посів 

другу місце теж проблеми з «фото на Красній 

площі». Весь наш шоу-біз хворий на моральну 

глухоту

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський закликає долучитися до 

челенджу в соцмережах до Дня єднання 

Президент Володимир Зеленський закликав 

українців у День єднання зняти фото або відео 

з прапором України і долучитися до челенджу 

в соцмережах. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3405434-anatomia-skandalu-2-alina-pas-za-ukrainu-ne-vistupatime-ale-problema-ne-znikla.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3404908-zelenskij-zaklikae-dolucitisa-do-celendzu-v-socmerezah-do-dna-ednanna.html


 

У День єднання найвища будівля в Індонезії 

засяяла кольорами Державного Прапора 

України 

У День єднання найвищу будівлю в Індонезії – 

столичну вежу GAMA було підсвічено синім 

та жовтими кольорами, дипломати та 

працівники Посольства 

 

 

Ryanair не припинятиме польоти в України 

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі 

заявив, що авіакомпанія продовжить 

здійснювати польоти в та з України. 

 

Родина загиблої Гатчінс подала до суду на 

актора Болдуїна 

Члени родини загиблої української операторки 

Галини Гатчінс подали до суду на актора 
Алека Болдуїна та інших членів знімальної 

групи, причетних до цієї смертельної трагедії, 

яка сталася у жовтні минулого року на зйомці 

фільму «Іржа» (Rust).

 

 

Гурт «Антитіла» вступив до тероборони, 

Положинський - у резерв ЗСУ ФОТ О, ВІДЕО 

Гурт “Антитіла” прийняв рішення приєднатись 

до територіальної оборони, а колишній лідер 
гурту "Тартак" Олександр Положинський 

підписав контракт на проходження військової 

служби в резерві Збройних сил України.
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У Києві затвердили план заходів до Дня 

Героїв Небесної Сотні СПИСОК  

З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні, який 
відзначається щорічно 20 лютого, у Києві 

відбудеться низка заходів. 

 

У Луцьку з’явилася нова скульптура двох 

кликунів 

У Луцьку в центральному парку культури та 

відпочинку імені Лесі Українки сьогодні, 16 
лютого, встановили нову скульптуру двох 

кликунів.
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