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ТОП
Путін оголосив про визнання незалежності
«Л/ДНР»
Президент Росії Володимир Путін оголосив
про визнання незалежності маріонеткових
утворень «Л/ДНР».

Путін доручив збройним силам РФ
забезпечити «підтримання миру» в ОРДЛО
ДОКУМЕНТ

Президент РФ в указах про визнання
незалежності так званих «ЛНР» і «ДНР»
доручив міністерству оборони забезпечити
«здійснення функцій щодо підтримання миру»
на цих територіях.

Рада Європи закликає Росію скасувати
рішення про визнання так званих «ДНР» і
«ЛНР» ЗАЯВА
Рада Європи закликає Росію скасувати рішення
про визнання так званих «народних республік»
на території ОРДЛО та утриматися від
подальшого загострення ситуації.

Як світ реагує на визнання Росією так
званих «Л/ДНР»
Рішення Росії визнати самопроголошені
«республіки» на тимчасово окупованих
територіях сходу України спричинило
негативну реакцію світових

Зеленський звернеться до українців щодо
останніх рішень Росії - Данілов
Президент Володимир Зеленський
найближчим часом звернеться до українців
щодо останніх рішень Росії.

Україна вимагає скликати Радбез ООН Кулеба
Україна передала звернення про скликання
засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних
Націй.

Офіс генпрокурора відкрив справу через
заклики влади РФ до зміни кордонів
України
Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне
провадження через публічні заклики у
Держдумі та на засіданні Радбезу РФ до
вчинення умисних дій з метою зміни меж
території України.

ЄС затвердив для України €1,2 мільярда
макрофінансової допомоги
Рада ЄС затвердила пропозицію Єврокомісії
надати Україні додаткову надзвичайну
макрофінансову допомогу в обсязі 1,2 млрд
євро.

В Україні посилили охорону підземних
сховищ газу
АТ "Укртрансгаз" посилило охорону підземних
сховищ газу (ПСГ).

Ринок акцій РФ обвалився через
повідомлення про ситуацію на сході України
Т АБ Л ИЦ Я

Російський ринок акцій обвалився на тлі
повідомлень про ситуацію на сході України.
Зокрема, індекс Московської біржі впав нижче
3270 пунктів, оновивши мінімум з 25 січня.

В районі ООС – 59 порушень «тиші»,
загинув український воїн, п’ятеро поранені
У районі Операції об‘єднаних сил, станом 20
годину 21 лютого, зафіксовано 59 порушень
режиму припинення вогню з боку російськоокупаційних військ, унаслідок обстрілів п’ять
військовослужбовців отримали осколкові
поранення.

УКРАЇНА І СВІТ
У Росії заявляють, що визнали так звані
«Л/ДНР» у нинішніх межах
Заступник голови комітету Ради Федерації РФ
з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що
Росія визнає так звані «республіки» ОРДЛО в
межах, що існують на теперішній час.

Після РНБО Зеленський поговорив із
Джонсоном
Президент Володимир Зеленський обговорив із
Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом
Джонсоном ситуацію в Україні.

У Білому домі заперечують можливість
«мораторію» для членства України в НАТО
Президент США Джо Байден не давав
президенту Росії Володимиру Путіну
приватних запевнень чи зобов’язань стосовно
членства України в НАТО, які могли би
відрізнятися від позиції, оголошеної публічно.

ООН повністю підтримує територіальну
цілісність України
ООН повністю підтримує територіальну
цілісність України, заявив журналістам у
понеділок речник Генерального секретаря
ООН Стефан Дюжаррік журналістам у
понеділок.

Найкращою відповіддю на агресію РФ є
надання Україні європейської перспективи
– Кулеба
Найкращою відповіддю з боку Євросоюзу на
агресивні дії Росії, яка погрожує Європі новою
війною, може бути надання Україні чіткої
європейської

Територію Росії 19 лютого обстріляли з
ОРДЛО – InformNapalm КАРТА
Обстріл прикордонної території Російської
Федерації в Ростовській області, що відбувся
19 лютого, був здійснений з тимчасово
окупованих територій Донецької та Луганської
областей.

В Україні розгорнуть військовотренувальну місію ЄС
Міністри закордонних справ країн
Європейського Союзу на зустрічі у Брюсселі
ухвалили політичне рішення про розгортання в
Україні небойової військово-тренувальної місії
ЄС, що буде потужним сигналом політичної
підтримки.

Болгарія спростовує фейк окупантів про
свою зброю на сході України
Міністр економіки Болгарії Корнелія Нінова
спростувала заяви окупантів псевдореспубліки
«ДНР», начебто українська армія на Донеччині
здійснювала обстріли болгарською зброєю.

В Україну зі спільним візитом їдуть глави
МЗС країн Балтії
Міністри закордонних справ Латвії Едгарс
Рінкевичс, Литви Габріелюс Ландсбергіс,
Естонії Ева-Марія Лійметс 23-25 лютого
здійснять спільний візит до України.

КОРОНАВІРУС
В Україні «червоними» залишаються п’ять
областей, «жовтих» - чотири Т АБЛ ИЦ Я
Станом на 21 лютого на жовтому рівні
епідемічної небезпеки перебувають чотири
регіони, на червоному - п'ять областей.

Пігулки для лікування COVID-19 розвезли
регіонами
Препарат «Молнупіравір» для лікування
COVID-19 вже розвезено у регіони.

Понад 50% українців отримали принаймні
одну дозу COVID-вакцини
В Україні вже 50,5% дорослого населення
вакциновано принаймні однією дозою вакцини
проти коронавірусу.

В Україні зменшується кількість COVIDгоспіталізацій, ситуація стабілізується –
Ляшко
\ В Україні вже другий тиждень поспіль
зменшується кількість госпіталізованих із
коронавірусом.

Україна вивчить досвід ЄС щодо
послаблення карантину
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ
проаналізувати карантинні обмеження з
урахуванням епідемічної ситуації та
рекомендацій країн ЄС і, за

За добу проти коронавірусу вакцинували
понад 17 тисяч українців
Минулої доби в Україні вакциновано проти
коронавірусу понад 17 тисяч людей.

УКРАЇНА
Данілов відреагував на інформацію про
«розстрільні списки»
Секретар Ради національної безпеки і оборони
Олексій Данілов стверджує, що українська
влада доволі давно знає про російські списки
українців, які начебто підлягають "знищенню
та відправленню до таборів" у разі вторгнення
в Україну, про що пишуть у ЗМІ.

Галушкін назвав головне завдання
тероборони
Головним завданням територіальної оборони
наразі є навчити людей бути згуртованими у
разі загрози.

Для виключення Трухіна та Кузьміних у
фракції «Слуга народу» збиратимуть
підписи
Народним депутатам із парламентської фракції
"Слуга народу" роздадуть підписні листи для
збору підписів щодо виключення зі складу
фракції парламентаріїв Олександра Трухіна та
Сергія Кузьміних.

У Чорному морі відновили вільний доступ
суден до українських портів
У Чорному морі завершилась дія прибережних
попереджень для судноплавства через
проведення Росією артилерійських та ракетних
стрільб.

До національного спротиву необхідно
підготувати всіх громадян України —
Хомчак
Усіх громадян України потрібно підготувати
до національного спротиву, і основою цього є
загальновійськова підготовка.

Більш як половина українців вважають: на
час підписання «Мінська» інших варіантів
не було ОП ИТ У ВАН Н Я
Більше половини українців вважають, що на
момент підписання Мінських домовленостей
інших варіантів не було.

ДСНС коригує інтерактивні карти з
розташуванням бомбосховищ
Громадяни можуть ознайомитись з
інтерактивними картами розташування
захисних споруд для укриття населення на
сайтах усіх ОДА, нині відбувається
коригування цих карт.

Стали відомі імена військових, які загинули
сьогодні в районі ООС
У районі проведення операції Об'єднаних сил
21 лютого близько 16:10, внаслідок
артилерійського обстрілу противника,
загинули старший лейтенант Ігор Демидчук та
штаб-сержант Олександр Стельмах.

ЕКОНОМІКА
На формування сил тероборони
передбачили понад 3 мільярди – Хомчак
Кошти на формування Сил територіальної
оборони ЗСУ з держбюджету виділені в обсязі
3,1 млрд грн, однак наразі необхідно внести
зміни до законодавства, аби прискорити
процес впровадження Закону про нацспротив.

Україна втрачає до $3 мільярдів щомісяця
через загрозу ескалації Росії – ОП
Через загрозу ескалації з боку Росії Україна
щомісяця втрачає від 2 до 3 млрд доларів
внаслідок зупинки інвестицій та додаткової
інфляції.

Українські єврооблігації різко знецінилися
на тлі ескалації
На тлі посилення загроз російської агресії ціни
доларових єврооблігацій, ВВП-варантів та
інших суверенних цінних паперів України
значно впали.

За 3 роки можна збільшити щорічний
видобуток газу на 3-5 мільярдів кубів – ОП
В Україні цілком реально протягом
найближчих трьох років збільшити видобуток
газу на 3-5 млрд кубометрів на рік.

Судно з вугіллям для Дарницької ТЕЦ уже
розвантажують у порту «Чорноморськ»
ТОВ «Євро-Реконструкція» законтрактувало
два судна з вугіллям загальним тоннажем 130
тис.тонн, і одне з суден з вугіллям для
Дарницької ТЕЦ уже розвантажують в порту
«Чорноморськ».

Херсонобленерго відкидає звинувачення
про приналежність АТ російським
власникам
Херсонобленерго готує позов до суду через
виступ депутата облради Сергія Рибалка, який
висунув звинувачення щодо приналежності
акціонерного

Петиція до Президента про скасування
касових апаратів набрала 25 тисяч підписів
Електронна петиція до Президента з вимогою
скасувати касові апарати для ФОПів набрали
необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч
підписів.

Замістити скасовані рейси іноземних
авіакомпаній: Кубраков розповів, що
робиться
Міністерство інфраструктури веде перемовини
з українськими авіаційними компаніями щодо
запуску додаткових рейсів на маршрутах, де
іноземні авіакомпанії прийняли рішення про їх
скасування.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Криму «суд» продовжив арешт Джелялову
та братам Ахтемовим до 26 липня
У понеділок в окупованому Криму
продовжилося попереднє слухання у "справі"
проти Нарімана Джелялова, Асана й Азіза
Ахтемових. Так званий Верховний суд Криму
всім трьом продовжив строк тримання під
вартою на пів року, до 26 липня 2022 року.

ПРАВОПОРЯДОК
Не евакуація - депортація: в Україні
відкрили справи через дії окупантів щодо
жителів ОРДЛО
гани прокуратури Донецької та Луганської
областей відкрили кримінальні провадження
через примусову мобілізацію в ОРДО та
вивезення жителів тимчасово окупованих
територій за кордон.

Обстріл Щастя пропонують визнати
надзвичайною ситуацією державного рівня
Комісія з надзвичайних ситуацій Луганщини
звернулась до Кабінету Міністрів з
пропозицією визначити ситуацію, що склалася
в місті Щастя, як надзвичайну

«Був сигнал, що виносять речі»: біля
будинку Медведчука чергують
правоохоронці
Біля будинку народного депутата Віктора
Медведчука чергують правоохоронці, оскільки
з’явилася інформація, що він може виїхати з
країни.

ДПСУ назвала фейком заяву Росії про
«українських диверсантів» на кордоні
Державна прикордонній службі України
назвала фейком заяву силових структур Росії
про диверсійно-розвідувальну групу, яка
начебто порушила російський кордон з боку
України.

В ОРДЛО відбирають у підприємців гроші
та транспорт «на військові потреби»
У зв'язку з оголошенням «евакуації» та
«мобілізації», НЗФ «ЛНР» та «ДНР»
викликають бізнесменів з метою
«добровільного» збору пожертвувань на
потреби армії.

На Донеччині мікроавтобус потрапив у
ДТП: четверо загиблих, троє травмованих
Ф ОТ О

У Донецькій області на автотрасі між містом
Лиман та селищем Зарічне внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди загинули
четверо осіб, троє травмовано.

На домени .ua планують здійснити
кібератаки 22 лютого – Держспецзв'язку
Державна служба спеціального зв'язку та
захисту інформації України попереджає про
можливі кібератаки 22 лютого.

Євросоюз готовий надати Україні
комплексну підтримку з кібербезпеки
Європейський Союз підтвердив готовність
надати Україні комплексну допомогу у
зміцненні її кібернетичної безпеки, в умовах
триваючого військового

ЕКСКЛЮЗИВ
Саміт США – РФ «ім. Макрона»: може, й
буде, але зрушень не дасть
Експерти в прогнозах дотримуються
обережності. Можливо, Україна виграє
передишку. Втім, так було в понеділок, а у
вівторок все може змінитися

Нідерланди змінили позицію щодо надання
Україні зброї на 180 градусів - Максим
Кононенко, Посол України в Нідерландах
ІНТЕРВ'Ю

Нідерланди підтримали постачання Україні
озброєння оборонного призначення.

Як змінилося українське суспільство за часи
Незалежності
Учені проаналізували тридцятирічні
напрацювання моніторингу Інституту
соціології НАНУ

Коли зі зброєю, як одне ціле. Курси стрільби
для всіх РЕ П ОРТ АЖ
Як в Івано-Франківську всіх охочих навчають
стріляти й надавати домедичну допомогу

СУСПІЛЬСТВО
МАУ продовжує виконувати рейси до
Європи
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»
збільшує ємність повітряних суден на
популярних європейських маршрутах через
тимчасове скасуванням рейсів деяких
іноземних перевізників до/з України.

Демська просить ОАСК зупинити рішення
нацкомісії про припинення її повноважень
Окружний адміністративний суд міста Києва
зареєстрував заяву про забезпечення позову до
Національної комісії зі стандартів державної
мови, і заявниця — Орися Демська, просить
зупинити дію кількох рішень Нацкомісії зі
стандартів державної мови.

В Україні слід більше приділяти увагу
ментальному здоров'ю, особливо серед
молоді – Зеленська
В Україні потрібно більше приділяти увагу
ментальному здоров'ю, особливо серед молоді
та підлітків.

Українська драма «Клондайк» здобула приз
глядацьких симпатій на Берлінале Ф ОТ О
72-ий Берлінський кінофестиваль оголосив
лауреатів Panorama Publikumspreis — призу
глядацьких симпатій, що присуджується за
результатами глядацького голосування в
межах конкурсної фестивальної програми
"Панорама".

Суржик і чистота, або Чому це
«відвратітєльно»
Сьогодні, в Міжнародний день рідної мови,
поговорімо про суржик

Роботодавці визначили 6 навичок, які
необхідні випускникам
Від молодих спеціалістів очікують не
енциклопедичних знань, а суто конкретних
навичок.

Фінал конкурсу Mrs Ukraine International
2022 пройде у Києві ФОТ О
Незабаром у Regent Hill Event Hall відбудеться
національний фінал міжнародного конкурсу
Mrs Ukraine International 2022.

На Закарпатті обрали найкращого гіда
На Закарпатті оголосили результати конкурсу
«Найкращий гід Закарпаття 2021», вдруге
поспіль ним став Сергій Прокоп.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького
8/16

