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ТОП 

 

Nord Stream 2 надіслав терміновий запит на 

продовження робіт у водах Німеччини 

Оператор проєкту газопроводу «Північний 

потік 2» надіслав запит на негайне оформлення 

дозволу на продовження будівництва у 

Федерального морського та гідрографічного 

агентства (BSH). 

 

 

Авіатроща МАУ: Єнін каже про відсутність 

співпраці з боку Ірану 

Дії іранської сторони не сприяють посиленню 
довіри до розслідування катастрофи літака 

української авіакомпанії МАУ. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194800-nord-stream-2-nadislav-terminovij-zapit-na-prodovzenna-robit-u-vodah-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194800-nord-stream-2-nadislav-terminovij-zapit-na-prodovzenna-robit-u-vodah-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194790-aviatrosa-mau-enin-kaze-pro-vidsutnist-spivpraci-z-boku-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3194790-aviatrosa-mau-enin-kaze-pro-vidsutnist-spivpraci-z-boku-iranu.html


 

Спецслужби РФ влаштували проти 

євромайданівців теракт у Харкові ХРОНІКА 

РЕВОЛЮ ЦІЇ ГІ ДНОСТІ  

22 лютого 2015 року, в Харкові, на річницю 
Революції Гідності активісти планували 

провести багатолюдний Марш Гідності.

 

 

У Ізраїлі закрили усі середземноморські 

пляжі через розлив нафти 

Уряд Ізраїлю радить уникати усіх 

середземноморських пляжів країни через 

масштабний розлив нафтопродуктів.

 

 

У Мексиці впав літак: шестеро пасажирів 

загинули 

Унаслідок падіння літака з військовими на 

півдні Мексики, загинуло щонайменше 

шестеро осіб.

 

 

У Нігерії розбився військовий літак, є 

загиблі 

Унаслідок падіння військового літака в столиці 

Нігерії загинули семеро осіб.  

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193991-specsluzbi-rf-vlastuvali-proti-evromajdanivciv-terakt-u-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193991-specsluzbi-rf-vlastuvali-proti-evromajdanivciv-terakt-u-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193991-specsluzbi-rf-vlastuvali-proti-evromajdanivciv-terakt-u-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3193991-specsluzbi-rf-vlastuvali-proti-evromajdanivciv-terakt-u-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194865-u-izraili-zakrili-usi-seredzemnomorski-plazi-cerez-rozliv-nafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194865-u-izraili-zakrili-usi-seredzemnomorski-plazi-cerez-rozliv-nafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194849-u-meksici-vpav-litak-sestero-pasaziriv-zaginuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194849-u-meksici-vpav-litak-sestero-pasaziriv-zaginuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194877-u-nigerii-rozbivsa-vijskovij-litak-e-zagibli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194877-u-nigerii-rozbivsa-vijskovij-litak-e-zagibli.html


СВІТ 

 

На заході Триполі скоїли замах на 

очільника МВС Лівії 

На міністра внутрішніх справ Лівії Фатхі 
Башагу було неуспішно скоєно замах на заході 

Триполі. 

 

В ЄС готують нові санкції проти Росії через 

справу Навального - МЗС Австрії 

Євросоюз готується запровадити нові санкції 

проти влади РФ через заміну опозиціонеру 

Олексію Навальному умовного терміну на 

реальний. 

 

 

Тихановська назвала насмішкою санкції, 

введені ЄС проти керівництва Білорусі 

Білоруська опозиціонерка Світлана 
Тихановська назвала насмішкою санкції, які 

Євросоюз ввів проти білоруського керівництва. 

 

Тіньовий капітал російських олігархів вріс 

в економіку Заходу - Каспаров 

Від тіньових капіталів кремлівської та 

навколокремлівської еліти у ЄС та США 

залежить значна частина економіки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194861-na-zahodi-tripoli-skoili-zamah-na-ocilnika-mvs-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194861-na-zahodi-tripoli-skoili-zamah-na-ocilnika-mvs-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194853-v-es-gotuut-novi-sankcii-proti-rosii-cerez-spravu-navalnogo-mzs-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194853-v-es-gotuut-novi-sankcii-proti-rosii-cerez-spravu-navalnogo-mzs-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194828-tihanovska-nazvala-nasmiskou-sankcii-vvedeni-es-proti-kerivnictva-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194828-tihanovska-nazvala-nasmiskou-sankcii-vvedeni-es-proti-kerivnictva-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194859-tinovij-kapital-rosijskih-oligarhiv-vris-v-ekonomiku-zahodu-kasparov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194859-tinovij-kapital-rosijskih-oligarhiv-vris-v-ekonomiku-zahodu-kasparov.html


 

Іран та МАГАТЕ дійшли тимчасової згоди 

стосовно ядерної програми 

Міжнародне агентство з атомної енергії 
досягло тимчасового двостороннього 

розуміння із Іраном з метою порятунку 

“ядерної угоди”.

 

 

Британія в ООН вимагатиме реакції на 

порушення прав людей в тоталітарних 

країнах 

Міністр закордонних справ Великобританії 

Домінік Рааб закличе ООН вжити заходів 

проти систематичного порушення прав людини 

в Росії, Білорусі, Китаї та М'янмі.

 

 

Радник Байдена сказав, як США 

відповідатимуть РФ на її хакерів 

Санкції стануть лише одним з інструментів, які 

адміністрація США має намір застосувати 

проти Росії за її масштабний хакерський злам 
американських урядових установ та приватних 

підприємств через програмне забезпечення 

SolarWinds. 

 

Загиблих від COVID-19 у Штатах вже 

більше, ніж втрат у війнах ХХ століття 

Від COVID-19 на території США загинули 
понад 502 тисячі осіб, що більше, ніж Штати 

втратили у трьох великих війнах минулого 

сторіччя.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194847-iran-ta-magate-dijsli-timcasovoi-zgodi-stosovno-adernoi-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194847-iran-ta-magate-dijsli-timcasovoi-zgodi-stosovno-adernoi-programi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194864-britania-v-oon-vimagatime-reakcii-na-porusenna-prav-ludej-v-totalitarnih-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194864-britania-v-oon-vimagatime-reakcii-na-porusenna-prav-ludej-v-totalitarnih-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194864-britania-v-oon-vimagatime-reakcii-na-porusenna-prav-ludej-v-totalitarnih-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194864-britania-v-oon-vimagatime-reakcii-na-porusenna-prav-ludej-v-totalitarnih-krainah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194814-radnik-bajdena-skazav-ak-stati-vidpovidatimut-rf-na-ii-hakersku-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194814-radnik-bajdena-skazav-ak-stati-vidpovidatimut-rf-na-ii-hakersku-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194867-zagiblih-vid-covid19-u-statah-vze-bilse-niz-vtrat-u-vijnah-hh-stolitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194867-zagiblih-vid-covid19-u-statah-vze-bilse-niz-vtrat-u-vijnah-hh-stolitta.html


 

У Нідерландах зафіксували спалах 

пташиного грипу 

У Нідерландах зафіксували спалах вірусу 
пташиного грипу H5, який виявили на 

птахофабриці у нідерландському місті Сінт-

Уденроде.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Петербурзі арештували нападника на 

коменданта Генконсульства України 

21 лютого Смольнинский райсуд Санкт-
Петербурга обрав запобіжний захід у вигляді 

взяття під варту Назару Смоленському, якого 

підозрюють у нападі на охоронця українського 

генерального консульства. 

 

Окупанти в Криму фактично заборонили 

говорити українською та 

кримськотатарською 

Окупаційна «влада» Криму фактично 
заборонила користуватись українською, 

знищує українські медіа та навчальні 

заклади. Кримськотатарська мова проголошена 
однією з офіційних, однак реальних 

можливостей для її використання та розвитку 

на Кримському півострові немає.

 

Окупанти знову запланували навчання у 

Криму 

Міністерство оборони Росії планує в березні 

провести навчання повітряно-десантних військ 

в окупованому Криму.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194831-u-niderlandah-zafiksuvali-spalah-ptasinogo-gripu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194831-u-niderlandah-zafiksuvali-spalah-ptasinogo-gripu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194818-u-peterburzi-arestuvali-napadnika-na-komendanta-genkonsulstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3194818-u-peterburzi-arestuvali-napadnika-na-komendanta-genkonsulstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194839-okupanti-v-krimu-fakticno-zaboronili-govoriti-ukrainskou-ta-krimskotatarskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194839-okupanti-v-krimu-fakticno-zaboronili-govoriti-ukrainskou-ta-krimskotatarskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194839-okupanti-v-krimu-fakticno-zaboronili-govoriti-ukrainskou-ta-krimskotatarskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194839-okupanti-v-krimu-fakticno-zaboronili-govoriti-ukrainskou-ta-krimskotatarskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194820-okupanti-znovu-zaplanuvali-navcanna-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3194820-okupanti-znovu-zaplanuvali-navcanna-u-krimu.html


УКРАЇНА  

 

Чернігівщина готова до проведення 

щеплень від коронавірусу – Ляшко 

Чернігівська область, яка однією з перших в 
Україні отримає вакцину від COVID-19, 

повністю готова до проведення щеплень.

 

 

В Україні зафіксували 3 206 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 21 лютого, 
зафіксували 3 206 нових випадків COVID-19. 

Летальних випадків - 53.   

 

Мобільна бригада із вакцинації за два місяці 

має зробити до 5 тисяч щеплень – Ляшк 

Мобільні бригади медиків, які проводитимуть 

щеплення від коронавірусної хвороби, 

працюватимуть по 2 місяці кожна. 

 

Ще в одному дитсадку на Тернопільщині - 

спалах кишкової інфекції 

У селі Джурин Чортківського району на 

Тернопільщині в дошкільному навчальному 

закладі підтвердили спалах гострої кишкової 

інфекції у дев'яти дітей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194843-cernigivsina-gotova-do-provedenna-seplen-vid-koronavirusu-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194843-cernigivsina-gotova-do-provedenna-seplen-vid-koronavirusu-lasko.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3194811-mobilna-brigada-iz-vakcinacii-za-dva-misaci-mae-zrobiti-do-5-tisac-seplen-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3194811-mobilna-brigada-iz-vakcinacii-za-dva-misaci-mae-zrobiti-do-5-tisac-seplen-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194875-se-v-odnomu-ditsadku-na-ternopilsini-spalah-kiskovoi-infekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194875-se-v-odnomu-ditsadku-na-ternopilsini-spalah-kiskovoi-infekcii.html


 

Нацбанк встановив курс гривні 27,85 

Національний банк України на понеділок, 22 

лютого, встановив офіційний курс гривні до 

долара США на рівні 27,8468 гривні за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти один раз порушили 

«тишу», втрат немає 

Протягом минулої доби, 21 лютого, на 
переважній більшості ділянок відповідальності 

частин і підрозділів в районі проведення 

операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 лютого: народний календар і астровісник 

Не всякий Панкратій на хліб багатий; хто 
ховається в тумані, та чи варто сьогодні 

займатися хатніми справами.

 

 

Майже весна: Україну в понеділок прогріє 

до 10° 

У понеділок, 22 лютого, в Україні збережеться 

мінлива хмарність, переважно без опадів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194880-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-2785.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3194880-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-2785.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3194873-na-donbasi-okupanti-odin-raz-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194755-majze-vesna-ukrainu-v-ponedilok-progrie-do-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3194755-majze-vesna-ukrainu-v-ponedilok-progrie-do-10.html


 

Європу накриє величезним пиловим 

шлейфом з Сахари 

Величезний шлейф пилу пролетів над 
Атлантичним океаном, звернув на північний 

схід і прямує до Європи. 

 

В Альпах врятували туриста, який сім діб 

провів у горах з поламаною ногою 

В італійських Альпах врятували чоловіка, який 

пережив сім холодних ночей на відкритому 
повітрі зі зламаною ногою. Каже, що вижити 

йому допоміг його собака. 

 

В Україні стартувало громадське 

обговорення проєкту Стратегії розвитку 

читання 

Стартувало обговорення ініційованого 

Міністерством культури та інформаційної 
політики проєкту Стратегії розвитку читання 

на 2021-2025 роки.

 

 

22 лютого. Пам’ятні дати 

Сім років тому, 22 лютого 2014 року, під час 

Революції Гідності, Верховна Рада скинула 

Януковича, звільнила Тимошенко, переобрала 

спікера і призначила нового міністра 
внутрішніх справ. Окрім того, Самооборона 

Майдану взяла під охорону адміністративні 

будівлі в середмісті Києва.
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