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ТОП
Сенат США схвалив резолюцію на
підтримку України
Сенат США переважною більшістю голосів у
четвер проголосував за непохитну підтримку
незалежної України та «засудження»
російської військової агресії проти свого
сусіда.

Представник РФ у Радбезі ООН
«відмахнувся» від рішення Держдуми про
визнання «Л/ДНР»
Заступник міністра закордонних справ Росії
Сергій Вершинін на засідання Ради Безпеки
ООН, скликаного Москвою з приводу
виконання Мінських угод,

Усі країни ЄС готові підтримати санкції
проти Росії - Боррель
Зведення у часі посилених обстрілів
українських військ та населених пунктів з боку
незаконних утворень на території ОРДЛО та
пропозицій російської

Ситуація на сході України напружена, проте
контрольована - командувач ООС
Командувач Операції Об'єднаних Сил, генераллейтенант ЗСУ Олександр Павлюк повідомив,
що ситуація в зоні ООС напружена упродовж
усього дня, проте контрольована Збройними
Силами України.

Байден збере трансатлантичну спільноту
для обговорення ситуації навколо України
У п’ятницю відбудеться відеозустріч лідерів
США, Канади, ЄС, НАТО та п’яти
європейських держав для обговорення ситуації
навколо України.

Окупаційні війська Росії провокуюють ЗСУ
на вогонь у відповідь – штаб ООС
Окупаційні війська Російської Федерації
провокуюють Збройні сили України на вогонь
у відповідь, щоб звинуватити у „геноциді”.

Данілов не бачить ознак можливої
повномасштабної операції з боку Росії
Українська влада наразі не бачить ознак
повномасштабної операції з боку РФ. Разом з
тим, загострення ситуації в районі ООС є
провокацією російських найманців, аби
спровокувати ЗСУ на вогонь у відповідь.

Половина українців підтримують вихід з
Мінських угод, якщо Росія визнає «Л/ДНР»
ОПИТУВАННЯ

Україна має вийти з Мінських угод, якщо
президент Російської Федерації Володимир
Путін визнає незалежними державами
тимчасово окуповані території України
(ОРДЛО) — таку ідею підтримали 55%

Російська агресія: «передишка» тривала
рівно один день АНАЛІТИКА
«Великий наступ» ані 15-го, ані 16-го лютого
так і не відбувся, втім, напруга знову почала
зростати

СВІТ
Канада може збільшити військовий
контингент у Європі
Канада може збільшити свій військовий
контингент у Європі через посилення
російської агресії.

У Туреччині відкриють міст через протоку
Дарданелли
Міст через протоку Дарданелли «Чанаккале
1915» завдовжки 3,7 км буде урочисто введено
в експлуатацію 26 лютого. Це перший міст,
який з’єднає континенти Азію та Європу через
протоку Дарданелли.

Конгрес США ухвалив законопроєкт для
уникнення урядового шатдауну
Верхня палата Конгресу США ухвалила
законопроєкт, який дозволяє тимчасово
продовжити фінансування федеральних
установ країни й уникнути урядового
шатдауну після 18 лютого.

Франція виводить війська з Малі після
дев'ятирічної операції
Президент Франції Еммануель Макрон
оголосив, що французькі війська залишать
Малі після дев’яти років бойових дій.

Кількість загиблих внаслідок повеней у
Бразилії сягнула 105 осіб
Уряд штату Ріо де Жанейро підтвердив 105
смертей внаслідок повеней та зсувів ґрунту в
місті Петрополіс.

У світі зафіксували понад 420 мільйонів
випадків COVID-19
У світі станом на ранок 18 лютого зафіксовано
420 283 446 випадків зараження
коронавірусом.

УКРАЇНА І СВІТ
РФ посилює напругу, щоби вивести з
рівноваги Байдена й Зеленського – Тейлор
Кремль посилює військове напруження
навколо України, щоби керівництво в Києві й
адміністрація США втратили впевненість у
своїх позиціях та погодилися на поступки в
інтересах путінського режиму.

Блінкен планує зустрітися з Лавровим
наступного тижня – Держдеп
Державний секретар США Ентоні Блінкен
планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм
Лавровим для обговорення ситуації навколо
України наприкінці наступного тижня за
умови, що РФ за цей час не піде на вторгнення.

Росія не виконала жодне зобов’язання за
Мінськими угодами – США в ОБСЄ
Росія досі не виконала повністю жодне своє
зобов’язання за Комплексом заходів з
виконання Мінських угод.

Кислиця в Радбезі вказав на невідповідність
позиції Росії Статутові ООН
Постійний представник України при
Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця
вказав російській делегації на невідповідність
позиції Росії, яка займає місце СРСР як
постійного члена Ради Безпеки, Статутові
ООН.

Країни Європи підтримали Україну після
Радбезу ООН
Шість членів Ради Безпеки ООН виступили на
підтримку України та засудили намір РФ
визнати так звані “Л/ДНР”.

Більшість українців підтримують
інтеграцію до Євросоюзу та НАТО
ОПИТУВАННЯ

Більшість українців підтримують інтеграцію до
Європейського Союзу та НАТО.

МЗС України висловило протест у зв‘язку з
незаконним затриманням Дудакова
Міністерство закордонних справ України
висловило протест у зв‘язку із безпідставним
затриманням у тимчасово окупованому Криму
делегата

УКРАЇНА
Командувач ООС: Понтонний міст через
річку Прип’ять у Білорусі – чергова
провокація
Командувач Операції Об'єднаних Сил, генераллейтенант ЗСУ Олександр Павлюк назвав
черговою провокацією розгортання
понтонного мосту через річку Прип’ять.

ЗСУ не планують жодних наступальних
операцій – Залужний
Збройні сили України не планують жодних
наступальних операцій.

Майже половина українців підтримують дії
влади із запобігання вторгнення РФ
ОП ИТ У ВАН Н Я

Майже кожний другий українець (46,9%)
позитивно оцінює дипломатичні зусилля
української влади, спрямовані на запобігання
повномасштабного російського вторгнення в
Україну.

Жінка, поранена під час обстрілів
окупантів, проведе в лікарні три тижні –
правозахисник
Жінка з Мар’їнки, яка була вранці 17 лютого
поранена внаслідок обстрілів окупантів,
проведе у лікарні близько трьох тижнів.

МВС презентувало Єдиний реєстр зброї
Міністерство внутрішніх справ презентувало
Єдиний реєстр зброї єдиної інформаційної
системи МВС.

Нацбанк послабив курс гривні на 21
копійку
Національний банк України на п'ятницю, 18
лютого 2022 року, послабив офіційний курс
гривні на 21 копійку - до 28,3 грн за долар.

В Україні за добу - 34 938 випадків
коронавірусу
За добу 17 лютого в Україні зафіксовано 34 938
нових підтверджених випадків коронавірусної
хвороби.

НА ПЕРЕДОВІЙ
У Станиці снаряд окупантів влучив у
житловий будинок ВІДЕ О
У Станиці Луганській окупанти влучили у
житловий будинок.

Доба у зоні ООС: 60 порушень «тиші»,
поранений боєць ЗСУ та двоє цивільних
Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку
збройних формувань Російської Федерації
зафіксовано 60 порушень режиму припинення
вогню, 43 з яких із застосуванням
забороненого Мінськими домовленостями
озброєння.

Місія ОБСЄ повідомила про 591 порушення
«тиші» на сході України
СММ ОБСЄ зафіксувала у Донецькій області
189 порушень режиму припинення вогню та
402 таких порушення на Луганщині.

СУСПІЛЬСТВО
18 лютого: народний календар і астровісник
Сьогодні всі раніше розпочаті справи будуть
успішно завершені

У 14-й день «білої» Олімпіади-2022
розіграють 5 комплектів медалей
В Пекіні (Китай) у п'ятницю, 18 лютого,
будуть розіграні чергові 5 комплектів нагород
ХХIV зимової Олімпіади.

ЕМА: COVID-вакцини ефективні проти
штаму Омікрон-2
Європейське агентство з лікарських засобів
(EMA) заявило, що вакцини проти
коронавірусу є безпечними та ефективними і
щодо різновиду Омікрону - BA.2, який часто
називають просто - Омікрон-2.

Вчені знайшли надмасивну чорну діру, яка
ховається всередині космічного пилу ФОТ О
Група астрономів завдяки дуже великому
телескопу-інтерферометру (VLTI)
Європейської південної обсерваторії (ESO) у
Чилі отримала знімки хмари космічного пилу в
центрі галактики Мессьє 77, всередині якої
прихована надмасивна чорна діра.

Українська бобслеїстка Гунько здала
позитивний допінг-тест на ОІ-2022 у Пекіні

на фінішувала 20-ю на Олімпіаді.
Міжнародне агентство допінг-тестування
(ITA)

18 лютого. Пам’ятні дати
Вісім років тому, 18 лютого 2014 року, в
Україні розпочався найтрагічніший етап
Революції Гідності
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