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ТОП 

 

Зеленський звернувся до українців: Росія 

порушила суверенітет нашої держави  ВІДЕО  

Президент України Володимир Зеленський 

виступив зі зверненням з приводу визнання 

Росією так званих «ДНР» і «ЛНР». 

 

Байден підписав указ про санкції у зв'язку з 

підривом суверенітету України 

Президент США Джо Байден підписав указ 
про блокування майна певних осіб і заборону 

певних угод у зв'язку із зусиллями Росії, 

спрямованими на підрив суверенітету і 

територіальної цілісності України.   

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408933-zelenskij-zvernuvsa-do-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408933-zelenskij-zvernuvsa-do-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408954-bajden-pidpisav-ukaz-pro-sankcii-u-zvazku-z-pidrivom-suverenitetu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408954-bajden-pidpisav-ukaz-pro-sankcii-u-zvazku-z-pidrivom-suverenitetu-ukraini.html


 

Кордони України залишаться незмінними - 

Зеленський 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 
що Україна залишиться у своїх міжнародно 

визнаних кордонах попри будь-які заяви та дії 

Росії.

 

 

Велика Британія розширить санкції проти 

Росії 

Велика Британія має намір розширити перелік 
санкцій проти Росії у зв'язку з визнанням нею 

незалежності так званих “Л/ДНР”. 

 

Кислиця нагадав Росії, що зараз не лютий 

2014 року 

Постійний представник України при ООН 

Сергій Кислиця наголосив на прихильності 
України дипломатичному шляху розв’язання 

створеної Росією

 

 

Німеччина пообіцяла в ООН жорстко 

відреагувати на дії Росії 

Німеччина відреагує жорстко й належним 
чином на дії Росії, яка порушила Мінські 

домовленості, резолюцію Радбезу ООН та 

знову зазіхає на суверенітет і цілісність 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408968-kordoni-ukraini-zalisatsa-nezminnimi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408968-kordoni-ukraini-zalisatsa-nezminnimi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409004-velika-britania-rozsirit-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409004-velika-britania-rozsirit-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409010-kislica-nagadav-rosii-so-zaraz-ne-lutij-2014-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409010-kislica-nagadav-rosii-so-zaraz-ne-lutij-2014-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409002-nimeccina-poobicala-v-oon-zorstko-vidreaguvati-na-dii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409002-nimeccina-poobicala-v-oon-zorstko-vidreaguvati-na-dii-rosii.html


 

Світ підтримує Україну 

Рішення Росії визнати самопроголошені 

«республіки» на тимчасово окупованих 
територіях сходу України спричинило 

негативну реакцію світових

 

СВІТ  

 

В App Store з'явився застосунок соцмережі 

Трампа 

Новий застосунок соціальної мережі 
експрезидента США Дональда Трампа Truth 

Social запущено в Apple App Store. 

 

У світі зафіксували понад 426 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 22 лютого зафіксували 

426 470 427 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Президент: Ми віддані мирному і 

дипломатичному шляху 

Україна нікого й нічого не боїться та 
залишається відданою дипломатичному шляху 

вирішення збройного конфлікту на сході 

країни.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3408887-ak-svit-reague-na-viznanna-rosieu-tak-zvanih-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3408887-ak-svit-reague-na-viznanna-rosieu-tak-zvanih-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408475-v-app-store-zavivsa-zastosunok-socmerezi-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408475-v-app-store-zavivsa-zastosunok-socmerezi-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409015-u-sviti-zafiksuvali-ponad-426-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409015-u-sviti-zafiksuvali-ponad-426-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408972-prezident-mi-viddani-mirnomu-i-diplomaticnomu-slahu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408972-prezident-mi-viddani-mirnomu-i-diplomaticnomu-slahu.html


 

Штати обіцяють «інші заходи» у відповідь 

на агресію РФ проти України 

Сполучені Штати вважають нонсенсом 
введення в ОРДЛО російських військ як 

«миротворців» та обіцяють уже у вівторок 

оголосити про додаткові заходи з метою 

притягнути РФ до відповідальності. 

 

 

Гутерреш вважає, що рішення Росії визнати 

ОРДЛО суперечить Статуту ООН 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

наголошує, що рішення Росії визнати 
незалежність так званих «Л/ДНР» суперечить 

принципам і Статутові цієї організації. 

 

Визнання так званих «Л/ДНР» порушує 

Мінські угоди - президентка 

Європарламенту 

Президентка Європейського парламенту 

Роберта Мецола засудила рішення Росії 
визнати самопроголошені утворення на 

тимчасово окупованих територіях на сході 

України.

 

 

Росія хоче розіграти на сході України 

«грузинський» сценарій 2008 року – 

Цимбалюк 

Росія хоче розіграти той самий сценарій, як і 

проти Грузії у 2008 році – з військовими 
навчаннями, провокаціями, масовою 

евакуацією, вторгненням і формалізацією своїх 

маріонеток.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408997-stati-obicaut-insi-zahodi-u-vidpovid-na-agresiu-rf-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408997-stati-obicaut-insi-zahodi-u-vidpovid-na-agresiu-rf-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408994-guterres-vvazae-so-risenna-rosii-viznati-ordlo-superecit-statutu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408994-guterres-vvazae-so-risenna-rosii-viznati-ordlo-superecit-statutu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408942-viznanna-tak-zvanih-ldnr-porusue-minski-ugodi-prezidentka-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408942-viznanna-tak-zvanih-ldnr-porusue-minski-ugodi-prezidentka-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408942-viznanna-tak-zvanih-ldnr-porusue-minski-ugodi-prezidentka-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408942-viznanna-tak-zvanih-ldnr-porusue-minski-ugodi-prezidentka-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408947-rosia-hoce-rozigrati-na-shodi-ukraini-gruzinskij-scenarij-2008-roku-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408947-rosia-hoce-rozigrati-na-shodi-ukraini-gruzinskij-scenarij-2008-roku-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408947-rosia-hoce-rozigrati-na-shodi-ukraini-gruzinskij-scenarij-2008-roku-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408947-rosia-hoce-rozigrati-na-shodi-ukraini-gruzinskij-scenarij-2008-roku-cimbaluk.html


 

Політв'язень Єсипенко потребує медичної 

допомоги - громадський захисник 

Політв'язень Владислав Єсипенко, засуджений 
в окупованому Криму до 6 років колонії 

суворого режиму, потребує медичної та 

психологічної допомоги.

 

УКРАЇНА 

 

У Верховну Раду зараз пройшли б вісім 

партій ОПИТУВ АННЯ  

Якщо б вибори до Верховної Ради 
проводилися наступної неділі, то до 

парламенту пройшли б 8 партій. 

 

#UAРазом: графік брифінгів в 

оперативному пресцентрі 22 лютого АНОНС  

У вівторок, 22 лютого, в оперативному 

пресцентрі проєкту #UAРазом в Укрінформі 
відбудеться кілька брифінгів, зокрема за 

участю міністра  

 

Нацбанк послабив гривню до 28,48 

Національний банк України на вівторок, 22 

лютого 2022 року, послабив офіційний курс 

гривні на 14 копійок - до 28,4846 грн за долар. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3409001-politvazen-esipenko-potrebue-medicnoi-dopomogi-gromadskij-zahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3409001-politvazen-esipenko-potrebue-medicnoi-dopomogi-gromadskij-zahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408712-u-verhovnu-radu-zaraz-projsli-b-visim-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408712-u-verhovnu-radu-zaraz-projsli-b-visim-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408696-uarazom-grafik-usih-brifingiv-v-operativnomu-prescentri-22-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408696-uarazom-grafik-usih-brifingiv-v-operativnomu-prescentri-22-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409020-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2848.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409020-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2848.html


 

В Україні за добу – 24 440 випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявлено 24 440 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Доба у зоні ООС: 84 порушень «тиші», 

загинули двоє бійців ЗСУ та 12 отримали 

поранення 

Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку 

збройних формувань Російської Федерації 

зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із 
застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні можна сміливо братися за нові 

починання 

 

22 лютого. Пам’ятні дати 

Верховна Рада скинула Януковича, звільнила 

Тимошенко, переобрала спікера і призначила 
нового міністра внутрішніх справ. 

Самооборона Майдану взяла під охорону 

адміністративні будівлі в середмісті Києва
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409022-v-ukraini-za-dobu-24-440-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409022-v-ukraini-za-dobu-24-440-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409006-doba-u-zoni-oos-84-porusen-tisi-zaginuli-dvoe-bijciv-zsu-ta-12-otrimali-poranenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409006-doba-u-zoni-oos-84-porusen-tisi-zaginuli-dvoe-bijciv-zsu-ta-12-otrimali-poranenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409006-doba-u-zoni-oos-84-porusen-tisi-zaginuli-dvoe-bijciv-zsu-ta-12-otrimali-poranenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409006-doba-u-zoni-oos-84-porusen-tisi-zaginuli-dvoe-bijciv-zsu-ta-12-otrimali-poranenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3408724-22-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3408724-22-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408662-22-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408662-22-lutogo-pamatni-dati.html

