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ТОП 

 

США ввели санкції проти російських судна 

і компанії, пов’язаних із Nord Stream 2 

Офіс контролю за іноземними активами 

Міністерства фінансів США оголосив про 

введення санкцій проти російського судна 

«Фортуна», залученого до будівництва Nord 

Stream 2, а також його власника, ТОВ «КВТ-

РУС». 

 

 

Війна так війна: експосол США в РФ 

прокоментував санкції проти телеканалів 

кума Путіна 

Запровадження в Україні санкцій щодо трьох 

проросійських телеканалів є виправданим 

кроком. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195489-ssa-vveli-sankcii-proti-rosijskih-sudna-i-kompanii-povazanih-iz-nord-stream-2.html
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Парламент Грузії затвердив новий уряд 

Парламент Грузії на вечірньому пленарному 

засіданні у понеділок оголосив вотум довіри 

уряду на чолі з Іраклієм Гарібашвілі.

 

 

Вбивство у Харкові: поліція оперативно 

затримала підозрюваного 

Поліціянти оперативно затримали зловмисника 

за скоєння вбивства в Шевченківському районі 

Харкова.

 

 

В ОП підтвердили, що зранку в «Борисполі» 

чекають на літак з вакциною 

Перша партія вакцини проти COVID має 

прибути в аеропорт "Бориспіль" у вівторок 

зранку, наступне постачання очікуються за 7-

10 днів.

 

 

Марсохід NASA показав «спокій та велич» 

Червоної планети ВІДЕО 

Марсохід американського космічного 

агентства NASA Perseverance 

("Наполегливість"), який 18 лютого здійснив 

вдалу посадку в північній півкулі Марса, 

надіслав на Землю своє перше відео. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195531-parlament-gruzii-zatverdiv-novij-urad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195531-parlament-gruzii-zatverdiv-novij-urad.html
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У світі зафіксували понад 112,2 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 

112 263 022 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

Сертифікат про щеплення стане 

обов'язковим для подорожей - президент 

Швейцарії 

Президент Швейцарії Гі Пармелін вважає, що 

незабаром сертифікат про щеплення від 

коронавірусу стане обов'язковою умовою для 

подорожей.

 

СВІТ 

 

Реакцією ЄС на арешт Навального має бути 

вихід з Nord Stream 2 – євродепутат 

Нові санкції у зв’язку зі справою Навального 

повинні поширюватися і на олігархів з 

оточення президента РФ Володимира Путіна, а 

також передбачати вихід європейських 

партнерів з російського проєкту газопроводу 

Nord Stream 2. 

 

Росія відкрито втілює елементи 

фашистської ідеології – Каспаров 

Відомий російський опозиційний діяч та 

громадський лідер Ґаррі Каспаров вважає, що 

агресія допомагає очільнику Росії Володимиру 

Путіну втриматися при владі, при цьому 

керована ним країна відкрито втілює всі 

елементи фашистської ідеології. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195600-u-sviti-zafiksuvali-ponad-1122-miljona-vipadkiv-covid19.html
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Протидією ідеології Путіна є успішна 

ліберальна демократія - експосол США в 

РФ 

Ефективною протидією путінській ідеології є 

становлення успішної ліберальної демократії в 

Україні. 

 

Через загрозу санкцій Nord Stream 2 вже 

залишили понад 15 компаній - Держдеп 

Уряд США включив до переліку останніх 

санкцій, пов’язаних з Nord Stream 2, російське 

судно «Фортуна» й ТОВ «КВТ-РУС», однак ще 

понад 15 організацій добровільно вийшли з 

проєкту, щоби уникнути покарання з боку 

США. 

 

ОАЕ та Катар провели першу офіційну 

зустріч упродовж понад трьох років 

Офіційні представники Об'єднаних Арабських 

Еміратів та Катару зустрілися у понеділок у 

Кувейті вперше упродовж понад трьох років. 

 

 

Дуда в ООН застеріг від переходу до 

“business-as-usual” у відносинах з РФ 

Міжнародна спільнота не повинна переходити 

до політики “business-as-usual” у відносинах з 

Росією, яка не дотримується норм 

міжнародного права. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195562-protidieu-ideologii-putina-e-uspisna-liberalna-demokratia-eksposol-ssa-v-rf.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195574-oae-ta-katar-proveli-persu-oficijnu-zustric-uprodovz-ponad-troh-rokiv.html
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Іран готовий збагачувати уран до 60% - 

верховний лідер Хаменеї 

У разі потреби Іран готовий суттєво посилити 

збагачення урану, довівши його до рівня 60%. 

 

 

США налаштовані посилити вимоги до 

Ірану по ядерній угоді – Блінкен 

Перед поверненням до іранської ядерної угоди 

(JCPOA) Сполучені Штати мають намір 

ініціювати посилення вимог до неї, у тому 

числі щодо гарантій захисту від загроз ракетної 

програми Тегерана та його дестабілізаційної 

активності в регіоні.

 

 

У Іраку ліквідували сімох бойовиків ІДІЛ 

Авіаудари міжнародної коаліції по боротьбі з 

ІДІЛ ліквідували в Іраку сімох бойовиків.

 

 

Штати ввели санкції проти двох 

представників незаконної влади в М’янмі 

Уряд Сполучених Штатів запровадив санкції 

проти двох членів Державної адміністративної 

ради М’янми, причетних до військового 

перевороту в цій країні, а також утисків 

мирних протестів, прав і свобод громадян.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195582-iran-gotovij-zbagacuvati-uran-do-60-verhovnij-lider-hamenei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195582-iran-gotovij-zbagacuvati-uran-do-60-verhovnij-lider-hamenei.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195555-ssa-nalastovani-posiliti-vimogi-do-iranu-po-adernij-ugodi-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195555-ssa-nalastovani-posiliti-vimogi-do-iranu-po-adernij-ugodi-blinken.html
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Британія закрила небо для деяких моделей 

літаків Boeing 

Британія закрила свій повітряний простір для 

деяких літаків моделі Boeing-777 після того, як 

двигун одного з таких лайнерів відмовив під 

час польоту над американським містом 

Брумфілд.

 

 

У Польщі розбився гелікоптер, двоє 

загиблих 

На півдні Польщі у вівторок вночі розбився 

гелікоптер, внаслідок чого двоє осіб загинули, 

ще двоє отримали травми.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Уряд ФРН дасть €10 мільйонів на розвиток 

соцпослуг у громадах на сході України 

Уряд Німеччини виділить €10 мільйонів на 

розвиток соціальних послуг і підтримку 

постраждалих від наслідків пандемії COVID-19 

у громадах на сході України. 

 

 

Держдеп дасть $1,5 мільйони на підтримку 

ветеранів та екоініціатив в Україні 

Бюро з питань демократії, прав людини та 

праці (DRL) Держдепу США оголосило 

конкурс проєктів в Україні, спрямованих на 

підтримку екологічних неурядових організацій 

в Україні, а також сприяння громадській 

активності українських ветеранів.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3195590-britania-zakrila-nebo-dla-deakih-modelej-litakiv-boeing.html
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Таран провів переговори з п'ятьма 

міністрами оборони країн НАТО 

Реалізація практичних заходів в рамках 

взаємодії України з НАТО у форматі 

Партнерства розширених можливостей 

нададуть додаткового імпульсу у відносинах із 

Північноатлантичним Альянсом.

 

 

Глава МЗС Литви їде з візитом в Україну 

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс 

Ландсбергіс 23-24 лютого відвідає Україну з 

робочим візитом.

 

УКРАЇНА  

 

Раду просять заборонити виправдовувати та 

заперечувати агресію РФ проти України 

Майже 40 народних депутатів України 

зареєстрували у парламенті законопроєкт, яким 

пропонується на законодавчому рівні 

встановити заборону на виготовлення та 

поширення інформаційної продукції, 

спрямованої на пропагування дій держави-

агресора. 

 

Найважливіша боротьба за демократію у 

світі відбувається в Україні - безпековий 

форум 

Найважливіша боротьба у світі, за прогрес 

лібералізму та демократії зараз відбувається в 

Україні, а тому найбільшою геополітичною 

поразкою Путіна буде відновлення 

територіальної цілісності України та її успіх.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3195602-taran-proviv-peregovori-z-patma-ministrami-oboroni-krain-nato.html
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Зеленський підписав закон про зниження 

ПДВ на імпорт аграрної продукції 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон про зниження ставки ПДВ для 

деяких видів аграрної продукції. 

 

Вітренко обіцяє зробити прибутковими 

державні енергокомпанії, якщо стане 

міністром 

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко 

обіцяє зробити прибутковими державні 

енергетичні компанії у разі його призначення 

на посаду міністра. 

 

Україна не має залежності від постачання 

дизеля через «ПрикарпатЗахідтранс» 

Україна не має залежності від постачання 

дизельного пального через 

нафтопродуктопровід "ПрикарпатЗахідтранс", 

щодо якого Рада національної безпеки й 

оборони України 19 лютого ввела санкції. 

 

Уряд може знову запровадити єдину 

платіжку за газ – Вітренко 

Міністерство енергетики відпрацьовує питання 

переходу споживачів на одну платіжну 

квитанцію по оплаті газу і його розподілу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3195496-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-znizenna-pdv-na-import-agrarnoi-produkcii.html
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НАБУ завершило слідство у справі 

отримання хабаря ексголовою Чернігівської 

РД 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро завершили слідство у справі отримання 

хабаря ексголовою Чернігівської 

райдержадміністрації.

 

 

Укравтодор долучать добудувати 

Подільський міст в Києві - Тимошенко 

Держава має намір долучитися до будівництва 

транспортної розв'язки на Дарницькому мосту 

та добудови Подільсько-Воскресенського 

мосту в Києві.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 23 

лютого 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні до долара США на 8 копійок - до 

27,9304 грн за долар.

 

 

В Україні за добу - 4 182 випадки 

коронавірусу 

В Україні станом на 23 лютого лабораторно 

підтверджено 1 311 844 випадки COVID-19, з 

них за добу – 4 182.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Військові повідомили про смерть своїх 

побратимів внаслідок пожежі в бліндажі 

В одному з підрозділів 58 окремої 

мотопіхотної бригади 20 лютого сталася 

пожежа, на місці якої за два дні виявили тіла 

двох військових.

 

На КПВВ «Новотроїцьке» тест на антиген 

уже здали понад 500 осіб з ОРДО 

На КПВВ «Новотроїцьке» тест на антиген 

коронавірусу SARS-CoV-2 безкоштовно здали 

511 людей, які прибули з окупованої території.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Турчинов став в.о. Президента і Рада почала 

формувати новий Кабмін ХРОНІКА 

РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

Цього дня, у 2014 році, під час Революції 

Гідності, Олександр Турчинов став 

виконувачем обов’язків Президента України, а 

в Сімферополі пройшов Всекримський мітинг, 

організований Меджлісом 

кримськотатарського народу. 

 

23 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Прохора; чи почує лютий весну, а 

також у які двері можна стукати, а які – 

обходити десятою дорогою.  
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На пісню до комедії «Скажене Весілля 3» 

записали кліп ВІДЕО 

Mozgi Entertainment та творці скаженої 

франшизи (FILM.UA Group та Prototype 

Production) презентували кліп на пісню «На 

щастя», яка стала офіційним саундтреком до 

триквелу #НайкращоїКомедіїРоку – «Скажене 

Весілля 3». 

 

У Софії Київській сьогодні вшанують 

пам’ять великої княгині Інгігерди-Ірини 

23 лютого минає 970 років з дня смерті й 

поховання княгині київськоі ̈Інгігерди-Ірини – 

шведської принцеси, яка стала дружиною 

великого князя киів̈ського Ярослава Мудрого.

 

 

Окуляри здатні захистити від коронавірусу 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для людей, які носять окуляри, ймовірність 

заразитися коронавірусом удвічі, а то й утричі 

менша.

 

 

23 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 2014 році, під час Революції 

Гідності, Олександр Турчинов став 

виконувачем обов’язків Президента України, а  

в Сімферополі пройшов Всекримський мітинг, 

організований Меджлісом 

кримськотатарського народу.
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