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ТОП 

 

Держдума Росії ратифікувала договори про 

дружбу з псевдореспубліками «ДНР» та 

«ЛНР» 

Державна дума РФ ратифікувала договори про 

дружбу, співробітництво та взаємну допомогу 

з псевдореспубліками «ДНР» і «ЛНР». 

 

 

Розірвання дипвідносин з Росією на часі: 

МЗС проаналізувало всі наслідки і сценарії 

У Міністерстві закордонних справ 
проаналізували всі можливі наслідки 

розірвання дипломатичних відносин України з 

Росією і дійшли висновку, що це рішення є 

своєчасним, продуманим і відповідає інтересам 

держави.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409708-rozirvanna-dipvidnosin-z-rosieu-na-casi-mzs-proanalizuvalo-vsi-naslidki-i-scenarii.html


 

Німеччина зупиняє сертифікацію Nord 

Stream 2 

Німеччина вирішила зупинити процес 
сертифікації «Північного потоку-2» на тлі 

останніх рішень Путіна. 

 

Країни ЄС одноголосно погодили пакет 

санкцій проти Росії 

Країни-члени ЄС погодили пакет санкцій, який 

буде дуже болючим для російської економіки. 

 

 

Британія запровадила нові санкції проти 

Росії 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон оголосив про нові обмежувальні 

заходи проти Росії після того, як президент РФ 

Володимир Путін

  

 

Рада закликає світ посилити санкції проти 

Росії через визнання так званих «Л/ДНР» 
ЗАЯВА 

Верховна Рада України закликає міжнародну 
спільноту запровадити додаткові санкції проти 

Російської Федерації та її керівництва через 

визнання
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Україна визначить свою подальшу позицію 

щодо «Мінська» додатково – Кулеба 

Україна додатково визначить свою подальшу 

позицію щодо Мінських угод.

 

Луганська ТЕС горить, у районі Щастя 

йдуть бої ФОТ О, ВІДЕО 

У районі Луганської ТЕС і контрольного 

пункту в'їзду-виїзду "Щастя" триває бій.

 

 

Вища рада правосуддя припинила роботу: 

звільнились гуртом 10 її членів 

Рішенням Вищої ради правосуддя припинено 

за власним бажанням повноваження 10-ти її 
членів. У такий спосіб ВРП припиняє свої 

повноваження. 

 

Як повернутися в Україну з окупації: 

алгоритм дій для жителів ОРДЛО 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України оприлюднило 

алгоритм дій для тих громадян, які нині 
проживають у тимчасово окупованих Росією 

районах сходу України та збираються 

переїхати на підконтрольну Києву територію.
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Іван Дзюба - символ української нації 
ІНФОГРАФІКА 

На 91-му році життя помер борець за Україну, 

знакова постать усього українства

 

 

На Євробаченні Україну представить 

Kalush Orchestra 

Гурт Kalush Orchestra представить Україну на 

Євробаченні-2022.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Путін заявив, що Росія визнає так звані 

«Л/ДНР» у межах Луганської та Донецької 

областей 

На спеціальній, екстрено скликаній 
пресконференції у Кремлі президент РФ 

Володимир Путін заявив, що Росія визнає 

«ДНР» та «ЛНР» у межах Донецької та 

Луганської областей. 

 

Рада Федерації дозволила Путіну 

використовувати війська РФ за кордоном 

Верхня палата російського парламенту – Рада 

Федерації – одноголосно схвалила запит 

президента РФ Володимира Путіна щодо 
використання російських військових за 

кордоном.
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Байден сьогодні виступить з українського 

питання 

Президент США Джо Байден планує у 
вівторок виступити зі зверненням до 

американських громадян щодо ситуації, 

пов’язаної з російською агресією проти 

України.

 

 

Білий дім почав називати дії Росії в Україні 

вторгненням 

Білий дім у вівторок почав називати 

розгортання російських військ у східній 

Україні вторгненням.

 

 

РФ перейшла від прихованих операцій до 

спроб військової ескалації проти України - 

Столтенберг 

Кремлівське керівництво, яке роками 
намагалося дестабілізувати Україну шляхом 

прихованих операцій, наразі здійснює спробу 

 

Вчорашні санкції США були лише першим 

кроком – Квін 

Вчорашні санкції Сполучених Штатів у 

відповідь на визнання Росією «незалежності» 

квазіреспублік на окупованих територіях 
України були лише першим кроком, і наступні 

заходи стосуватимуться не лише ОРДЛО. 
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Зеленський та Каріс закликали РФ вивести 

війська з української території ЗАЯВА 

Президенти України Володимир Зеленський та 
Естонської Республіки Алар Каріс закликали 

Російську Федерацію припинити 

дестабілізацію безпекової 

 

У Брюсселі відбудеться надзвичайне 

засідання комісії Україна-НАТО 

У брюссельській штаб-квартирі НАТО 

сьогодні, 22 лютого, відбудеться надзвичайне 
засідання Комісії Україна-НАТО (КУН), яке 

буде присвячено розгляду ситуації, що 

склалася після рішення РФ визнати 

самопроголошені «Л/ДНР». 

 

Нідерланди змінили позицію щодо надання 

Україні зброї – посол 

Позиція Нідерландів щодо надання Україні 

зброї була подібна німецькій – мовляв, це може 

лише посилити напруження, але змінилася 

через дії Кремля. 

 

Угорщина направляє військових до 

українського кордону 

Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко 
наказав розгорнути додаткові сили 

військовослужбовців на сході країни біля 

українського кордону.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409407-zelenskij-ta-karis-zaklikali-rf-vivesti-vijska-z-ukrainskoi-teritorii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409591-ugorsina-napravlae-vijskovih-do-ukrainskogo-kordonu.html


 

Казахстан виключає можливість 

відправлення сил ОДКБ на схід України 

Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар 
Тлеуберді заявив, що направлення 

«миротворчих військ до «ЛНР» і «ДНР» у 

рамках ОДКБ» неможливе, і в практичній 

площині це питання не стоїть.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У «червоній» зоні карантину залишаються 

п'ять областей, у «жовтій» - чотири ТАБЛИЦ Я  

Станом на 22 лютого на червоному рівні 
епіднебезпеки залишаються п'ять областей - 

Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, 

Рівненська та 

 

На Миколаївщині за останній тиждень 

зросла кількість хворих на коронавірус 

На Миколаївщині за останній тиждень зросла 

кількість хворих на COVID-19 і померлих від 
його наслідків: якщо 15 лютого було 

зафіксовано 954 підтверджених випадки, то 

сьогодні, 22 лютого, їх вже 1255. 

 

 

Летальність від COVID-19 в Україні 

зменшилась у чотири рази - МОЗ 

Попри високі показники зареєстрованих 

добових випадків коронавірусної хвороби, 

кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж 

на піку попередньої Дельта-хвилі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409060-kazahstan-viklucae-mozlivist-vidpravlenna-sil-odkb-na-shid-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409179-letalnist-vid-covid19-v-ukraini-zmensilas-u-cotiri-razi-moz.html


 

«Ковідна» тисяча: куди і як потратити 

залишок? 

Укрінформ розбирався, як правильно 
використати кошти за програмою єПідтримки. 

Зокрема, й ті, що залишилися “на здачу”

 

 

За добу проти коронавірусу вакцинували 

понад 56 тисяч українців 

В Україні впродовж минулої доби, 21 лютого, 

вакциновано проти коронавірусу 56 726 людей.

 

УКРАЇНА 

 

Запровадження воєнного стану можливе у 

разі повномасштабної агресії з боку РФ — 

Зеленський 

Запровадження в Україні воєнного стану 

можливе у разі повномасштабної агресії з боку 

Росії. 

 

Резніков – військовим: Те, що ви знали вісім 

років, тепер побачив весь світ ЗВЕРНЕННЯ  

Невизначеність щодо агресивної політики 
Російської Федерації зникла і весь світ 

побачив, хто вчиняв злочини на окупованих 

територіях України та хто намагається 

відродити Радянський Союз. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409676-kovidna-tisaca-kudi-i-ak-potratiti-zalisok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409676-kovidna-tisaca-kudi-i-ak-potratiti-zalisok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409033-za-dobu-proti-koronavirusu-vakcinuvali-ponad-56-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409033-za-dobu-proti-koronavirusu-vakcinuvali-ponad-56-tisac-ukrainciv.html
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Проти РФ мають бути жорсткі санкції, 

однак треба мати і формат подальшого 

діалогу — ОП 

Захід має відреагувати жорсткою санкційною 

політикою проти Росії і разом з Україною 

визначити результативний формат подальшого 

діалогу щодо безпекової ситуації та 

гуманітарних питань. 

 

 

Маринович вважає, що Росія відкрила 

Україні прямий шлях в ЄС 

Росія після визнання так званих «Л/ДНР» сама 

поставила хрест на Мінських угодах та 

відкрила Україні прямий шлях до 
Європейського Союзу – для українців це 

позитив. 

 

Російські найманці 47 разів порушили 

«тишу» у зоні ООС, поранені двоє бійців 

Російські окупаційні війська станом від 
початку доби 22 лютого 47 разів порушили 

режим припинення вогню в районі ООС. Двоє 

військових зазнали поранень.

 

 

В окопах та на функціональному ліжку 

атеїстів не існує - Владика Сергій, 

митрополит Донецький та Маріупольський 
ІНТЕРВ'Ю 

Тривожно. Дуже тривожно за Маріуполь та 
підконтрольну Україні територію.
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ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський поговорив із Бренсоном про 

гуманітарні проєкти й інвестиції 

Президент Володимир Зеленський обговорив з 
британським мільярдером і засновником 

корпорації Virgin Group Річардом Бренсоном 

спільні гуманітарні проєкти і трансформацію 

прифронтових територій. 

 

Обрали нового голову НКРЕКП 

Члени Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), обрали новим 
головою регулятора Костянтина 

Ущаповського. 

 

Експерт радить не підвищувати податки в 

умовах посилення військових загроз  

Країні загрожує подальше згортання 

інвестиційних програм, погіршення умов 

економічної діяльності, вихід інвесторів з 

українських цінних паперів. 

 

За розрахунками, кожен українець на 18-

річчя гарантовано отримає 36 мінімальних 

зарплат - Ольга Василевська-Смаглюк, 

голова підкомітету Комітету ВР з питань 

фінансів ІНТЕРВ'Ю 

Минулого року президент України Володимир 
Зеленський зареєстрував у Верховній Раді 
низку законопроєктів, які передбачають 
запровадження так званого економічного 

паспорта 
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Наглядова рада затвердила директора 

Фонду енергоефективності 

Наглядова рада ДУ "Фонд енергоефективності" 
затвердила Єгора Фаренюка на посаді 

директора установи.  

 

Гривня продовжує знецінюватися через 

загрозу російської агресії - аналітик 

Українська валюта на міжбанківському ринку 

знецінилася до психологічної позначки 29 
грн/дол., максимально опускаючись до 

показника 29,13 грн/дол.

 

 

Укргідроенерго заявляє про готовність до 

роботи в ізольованому режимі 

ПрАТ "Укргідроенерго" готове до роботи при 

випробуванні в умовах ізольованого режиму. 

 

БЕЗПЕКА 

 

На лінії розмежування Донеччини 15 

населених пунктів - без світла через 

обстріли окупантів 

На лінії розмежування на Донеччині через 

обстріли окупантів повністю знеструмлені 15 

населених пунктів, ще один – частково. 
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Бойовики системно атакують газопроводи 

на лінії зіткнення - Вітренко 

Окупаційні війська системно обстрілюють 
об'єкти газової інфраструктури, які 

розташовані поблизу лінії розмежування.  

 

ЄС активує кіберсили швидкого реагування 

за запитом України 

За запитом української сторони Європейський 

Союз активує Кібернетичні сили швидкого 
реагування Cyber Rapid Response Team (CRRT) 

щоб допомогти Україні впоратися зі 

зростаючими кіберзагрозами.

 

 

Росія намагається запустити бунти в 

українських тюрмах - Малюська 

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про 

намагання Росії влаштувати бунти в 

українських тюрмах.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Будапештський меморандум: Механізм 

допомоги Україні 

Не про відновлення ядерного статусу казав 
президент України в Мюнхені, а про реальні 

гарантії на базі документа, підписаного 27 

років тому 
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Президент вигаданої країни: що Путін 

збрехав про Україну 

Гітлер також уявляв себе германським вождем, 

а Муссоліні – імператором Риму

 

 

Визнання так званих «Л/ДНР» Путіним - 

нова реальність для України та світу 

Деталі театральної постановки для прийняття 

РФ незаконного рішення 

 

З якого сміття було підготовлене визнання 

«Л/ДНР»: фейки за 21 лютого 

Й саме засідання Ради безпеки РФ було лише 

черговою постановкою

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 

10 порад від ДСНС ІНФОГ РАФІКА 

Державна служба з надзвичайних ситуацій 

підготувала поради для громадян, як 

підготуватися вдома до надзвичайних подій.
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Посольство США потролило Путіна за його 

версію історії України 

Посольство США в Україні наочно 
продемонструвало президенту Росії, що його 

заяви про "єдиний народ" не відповідають 

дійсності, а Київ набагато древніший за 

Москву.

 

 

Укрзалізниця обмежила рух поїзда на 

Луганщині через обстріли окупантів 

Укрзалізниця обмежила рух поїзда № 
6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова 

через обстріли з непідконтрольних територій. 

 

«Океан Ельзи» дав мініконцерт просто неба 

ФОТО 

Гурт "Океан Ельзи" дав мініконцерт просто 

неба на Пішохідно-велосипедному мосту в 

Києві. 

 

 

Після скарг ресторан Хмельницького 

вилучив із репертуару російську пісню 
ВІДЕО 

У Хмельницькому ресторан забрав із караоке 

російську пісню після того, як на це 
поскаржилися один із відвідувачів та депутат 

обласної ради. 
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У херсонських закладах освіти проходять 

навчання з цивільного захисту у вигляді 

квесту 

У херсонських закладах освіти проводять 

навчання з цивільного захисту у вигляді гри-

квесту.

 

 

На Вінниччині родина збудувала 

екологічний будинок ФОТО 

У Тульчинському районі родина Кушпітів 
збудувала будинок з соломʼяними стінами та 

деревʼяним каркасом.
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