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ТОП 

 

Байден оголосив про введення санкцій 

проти Росії ВІДЕО  

Президент США Джо Байден оголосив про 

введення санкцій безпосередньо проти Росії 

через нову агресію з її боку проти України. 

 

Мінфін США оприлюднив детальний 

список санкцій проти Росії 

Нові антиросійські санкції США поширюються 
на суверенний держборг РФ, 44 фінансові 

установи, п’ять суден, а також кількох 

представників кремлівської еліти та їхніх 

родичів.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409795-zvernenna-bajdena-sodo-agresii-rf-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409795-zvernenna-bajdena-sodo-agresii-rf-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409914-minfin-ssa-opriludniv-detalnij-spisok-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409914-minfin-ssa-opriludniv-detalnij-spisok-sankcij-proti-rosii.html


 

У Європарламенті закликають ЄС ввести 

персональні санкції проти Путіна ЗАЯВА  

Впливова група політиків - 67 депутатів 
Європарламенту - у відповідь на російську 

агресію проти України закликала ЄС накласти 

санкції персонально на Путіна та членів Ради 

безпеки РФ.

 

 

Блінкен скасував переговори з Лавровим 

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що 

після визнання Росією так званих «Л/ДНР» 
недоцільно проводити зустріч із російським 

колегою Сергієм Лавровим.

 

 

До України прибула друга партія зброї з 

Канади 

До України з Канади прибув уже другий літак 

з військовою допомогою. 

 

Зеленський підписав указ про призов 

резервістів ВІДЕО  

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ про призов громадян, які перебувають у 

військовому резерві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409895-u-evroparlamenti-zaklikaut-es-vvesti-personalni-sankcii-proti-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409895-u-evroparlamenti-zaklikaut-es-vvesti-personalni-sankcii-proti-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409881-blinken-skasuvav-peregovori-z-lavrovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409881-blinken-skasuvav-peregovori-z-lavrovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409918-do-ukraini-pribula-druga-partia-zbroi-z-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409918-do-ukraini-pribula-druga-partia-zbroi-z-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409858-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-prizov-rezervistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409858-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-prizov-rezervistiv.html


 

Канада запровадила санкції проти Росії за 

визнання так званих «Л/ДНР» 

Канада оголосила про новий пакет санкцій 
проти Росії у звязку з визнанням нею 

незалежності так званих “Л/ДНР”.

 

 

В акваторію Азовського моря заборонили 

вихід маломірних суден 

З 22 лютого до 27 лютого в акваторію 

Азовського моря заборонено вихід маломірних 
суден, інших плавзасобів, а також суден флоту 

рибної промисловості. 

 

Влада має план на випадок ескалації у 

зв'язку з агресією РФ - Шмигаль 

Влада має план на випадок загострення 

ситуації у зв'язку з агресією Російської 

Федерації.

 

СВІТ 

 

Канада відправить до Європи майже пів 

тисячі військових 

У зв'язку з російською агресією Канада 
відправить до Європи майже пів тисячі 

військових, а також збільшить внесок до сил 

НАТО.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409885-kanada-zaprovadila-sankcii-proti-rosii-za-viznanna-tak-zvanih-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409885-kanada-zaprovadila-sankcii-proti-rosii-za-viznanna-tak-zvanih-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3409828-v-akvatoriu-azovskogo-mora-zaboronili-vihid-malomirnih-suden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3409828-v-akvatoriu-azovskogo-mora-zaboronili-vihid-malomirnih-suden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409845-vlada-mae-plan-na-vipadok-eskalacii-u-zvazku-z-agresieu-rf-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409845-vlada-mae-plan-na-vipadok-eskalacii-u-zvazku-z-agresieu-rf-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409902-kanada-vidpravit-do-evropi-majze-piv-tisaci-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409902-kanada-vidpravit-do-evropi-majze-piv-tisaci-vijskovih.html


 

У світі виявили понад 428 мільйонів 

COVID-випадків 

У світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 

428 281 074 випадки зараження коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія оголосила евакуацію своїх дипломатів 

з України 

Міністерство закордонних справ Росії 
оголосило, що найближчим часом евакуює 

персонал усіх своїх представництв з України. 

 

 

Гутерреш - про Статут ООН: Це не меню а-

ля карт, виконувати повинні всі ЗАЯВА  

Принципи Статуту ООН не можуть 

застосовуватися вибірково й повинні 
виконуватися всіма країнами - членами 

Організації Об’єднаних Націй. 

 

Глава Укроборонпрому назвав брехнею 

слова Путіна про літаки «Антонова» 

Гендиректор ДК «Укроборонпром» Юрій 

Гусєв назвав відвертою брехнею та 

маніпуляцією слова президента Росії про те, 
що державне підприємство «Антонов» багато 

років не випускає літаки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409932-u-sviti-viavili-ponad-428-miljoniv-covidvipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409932-u-sviti-viavili-ponad-428-miljoniv-covidvipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409832-rosia-ogolosila-evakuaciu-svoih-diplomativ-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409832-rosia-ogolosila-evakuaciu-svoih-diplomativ-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409883-guterres-pro-statut-oon-ce-ne-menu-ala-kart-vikonuvati-povinni-vsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409883-guterres-pro-statut-oon-ce-ne-menu-ala-kart-vikonuvati-povinni-vsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409890-glava-ukroboronpromu-nazvav-brehneu-slova-putina-pro-litaki-antonova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409890-glava-ukroboronpromu-nazvav-brehneu-slova-putina-pro-litaki-antonova.html


 

Японія долучилася до санкцій проти Росії 

Влада Японії оголосила про запровадження 

санкцій проти Росії у зв'язку з її агресивними 

діями в Україні.  

 

 

Посол Мельник - про зупинку сертифікації 

Nord Stream 2: Дякуємо, але цього вже 

замало 

Україна вдячна Німеччині за рішення зупинити 
сертифікацію газогону Nord Stream 2, але цього 

вже замало, аби покласти край агресії Росії. 

 

 

Австралія долучається до санкцій проти 

Росії через визнання так званих «Л/ДНР» 

Уряд Австралії оголосив про новий пакет 

санкцій проти Росії після її рішення визнати 

«Л/ДНР». 

 

На протест до посольства Росії у Берліні 

вийшли сотні людей 

Понад 600 осіб зібралися перед посольством 
Росії в Німеччині на акцію протесту проти 

політики Путіна стосовно України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409924-aponia-dolucilasa-do-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409924-aponia-dolucilasa-do-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409920-posol-melnik-pro-zupinku-sertifikacii-nord-stream-2-dakuemo-ale-cogo-vze-zamalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409920-posol-melnik-pro-zupinku-sertifikacii-nord-stream-2-dakuemo-ale-cogo-vze-zamalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409920-posol-melnik-pro-zupinku-sertifikacii-nord-stream-2-dakuemo-ale-cogo-vze-zamalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409920-posol-melnik-pro-zupinku-sertifikacii-nord-stream-2-dakuemo-ale-cogo-vze-zamalo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409958-avstralia-dolucaetsa-do-sankcii-proti-rosii-cerez-viznanna-tak-zvanih-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409958-avstralia-dolucaetsa-do-sankcii-proti-rosii-cerez-viznanna-tak-zvanih-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409926-na-protest-do-posolstva-rosii-u-berlini-vijsli-sotni-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409926-na-protest-do-posolstva-rosii-u-berlini-vijsli-sotni-ludej.html


 

У центрі Праги відбулася велелюдна акція 

на підтримку України 

На Вацлавській площі в центрі Праги 
відбулася акція «Ми стоїмо з Україною» за 

участю сотень людей.

 

УКРАЇНА 

 

У Раді з’явиться штаб для консультацій з 

оборонних питань 

У Верховній Раді буде створено штаб для 

консультацій з питань у сфері оборони. 

 

Шмигаль каже, що РНБО не розглядала 

питання воєнного стану 

Рада національної безпеки і оборони на 

засіданні не ухвалювала рішення про 
запровадження воєнного стану в Україні, але 

опрацьовуються різні варіанти розвитку подій. 

 

Зупинка сертифікації Nord Stream-2: 

Вітренко назвав спекуляцією заяви РФ про 

здорожчання газу 

Заяви заступника голови Ради безпеки РФ 

Дмитра Медведєва про майбутнє здорожчання 
газу у Європі через відмову у сертифікації 

газогону "Північний потік-2" є спекуляцією.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409911-u-centri-pragi-vidbulasa-veleludna-akcia-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409911-u-centri-pragi-vidbulasa-veleludna-akcia-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409839-u-radi-zavitsa-stab-dla-konsultacij-z-oboronnih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409839-u-radi-zavitsa-stab-dla-konsultacij-z-oboronnih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409878-smigal-kaze-so-rnbo-ne-rozgladala-pitanna-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409878-smigal-kaze-so-rnbo-ne-rozgladala-pitanna-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409930-zupinka-sertifikacii-nord-stream2-vitrenko-nazvav-spekulacieu-zaavi-rf-pro-zdorozcanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409930-zupinka-sertifikacii-nord-stream2-vitrenko-nazvav-spekulacieu-zaavi-rf-pro-zdorozcanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409930-zupinka-sertifikacii-nord-stream2-vitrenko-nazvav-spekulacieu-zaavi-rf-pro-zdorozcanna-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409930-zupinka-sertifikacii-nord-stream2-vitrenko-nazvav-spekulacieu-zaavi-rf-pro-zdorozcanna-gazu.html


 

Зеленський обговорив із депутатами 

введення надзвичайного стану на Донеччині 

та Луганщині 

Президент України Володимир Зеленський, 

голови парламентських фракцій/груп та 

силовики під час зустрічі у вівторок 

обговорили питання запровадження 
надзвичайного або особливого стану в 

Донецькій та Луганській областях. 

 

Вітренко: Якщо не буде повномасштабної 

війни, припинення транзиту газу не 

очікуємо 

Голова правління НАК «Нафтогаз України» 

Юрій Вітренко не очікує припинення транзиту 

російського газу через Україну, якщо не буде 

активних бойових дій. 

 

 

Нацгвардія узяла під посилену охорону 

Каховську ГЕС 

Військовослужбовці Національної гвардії 

взяли під посилену охорону Каховську 

гідроелектростанцію. 

 

 

Готовність, як у зоні ООС: Монастирський 

розповів, як охороняють критичну 

інфраструктуру Київщини 

Система охорони об’єктів критичної 

інфраструктури Київської області є 

боєздатною. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409834-zelenskij-obgovoriv-iz-deputatami-vvedenna-nadzvicajnogo-stanu-na-doneccini-ta-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409834-zelenskij-obgovoriv-iz-deputatami-vvedenna-nadzvicajnogo-stanu-na-doneccini-ta-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409834-zelenskij-obgovoriv-iz-deputatami-vvedenna-nadzvicajnogo-stanu-na-doneccini-ta-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409834-zelenskij-obgovoriv-iz-deputatami-vvedenna-nadzvicajnogo-stanu-na-doneccini-ta-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409843-vitrenko-akso-ne-bude-povnomasstabnoi-vijni-pripinenna-tranzitu-gazu-ne-ocikuemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409843-vitrenko-akso-ne-bude-povnomasstabnoi-vijni-pripinenna-tranzitu-gazu-ne-ocikuemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409843-vitrenko-akso-ne-bude-povnomasstabnoi-vijni-pripinenna-tranzitu-gazu-ne-ocikuemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409843-vitrenko-akso-ne-bude-povnomasstabnoi-vijni-pripinenna-tranzitu-gazu-ne-ocikuemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3409837-nacgvardia-uzala-pid-posilenu-ohoronu-kahovsku-ges.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3409837-nacgvardia-uzala-pid-posilenu-ohoronu-kahovsku-ges.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409819-gotovnist-ak-u-zoni-oos-monastirskij-rozpoviv-ak-ohoronaut-kriticnu-infrastrukturu-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409819-gotovnist-ak-u-zoni-oos-monastirskij-rozpoviv-ak-ohoronaut-kriticnu-infrastrukturu-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409819-gotovnist-ak-u-zoni-oos-monastirskij-rozpoviv-ak-ohoronaut-kriticnu-infrastrukturu-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3409819-gotovnist-ak-u-zoni-oos-monastirskij-rozpoviv-ak-ohoronaut-kriticnu-infrastrukturu-kiivsini.html


 

Через обстріли у Щасті можуть провести 

часткову евакуацію - глава ОДА 

Якщо обстріли міста Щастя російськими 
окупантами триватимуть, то 23 лютого 

розпочнеться часткова евакуація мешканців.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні до 28,99 за 

долар 

Національний банк України на середу, 23 

лютого 2022 року, послабив офіційний курс 

гривні на 50 копійок - до 28,9877 грн за долар.

 

 

В Україні – понад 25 тисяч нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявлено 25 

062 випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Доба в ООС: загинув український 

військовий, ще шестеро постраждали 

Минулої доби, 22 лютого, з боку збройних 
формувань Російської Федерації зафіксовано 

96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням 

важкого озброєння. Внаслідок ворожих 

дій загинув український військовий, ще 

шестеро постраждали.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409907-cerez-obstrili-u-sasti-mozut-provesti-castkovu-evakuaciu-glava-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409907-cerez-obstrili-u-sasti-mozut-provesti-castkovu-evakuaciu-glava-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409938-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2899-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3409938-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2899-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409940-v-ukraini-ponad-25-tisac-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409940-v-ukraini-ponad-25-tisac-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409928-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-sestero-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3409928-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-sestero-postrazdali.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

23 лютого: народний календар і астровісник 

Зірки радять не розпочинати нових справ

 

 

У Шотландії знайшли рештки найбільшого 

у світі птерозавра юрського періоду 

У Шотландії знайшли останки найбільшого в 
світі птерозавра юрського періоду, завдяки 

чому стало відомо, що гігантські птерозаври 

існували на 25 мільйонів років раніше, ніж 

вважалося досі.

 

 

19-й кінофестиваль Docudays UA оголосив 

головну програму «Новий прекрасний світ» 

19-й Міжнародний фестиваль документального 

кіно про права людини Docudays UA 
оприлюднив головну програму «Новий 

прекрасний світ».

 

 

У Львові стартували Дні Криму 

У Львові стартували Дні Криму, які 

триватимуть упродовж 22-24 лютого, і в 

рамках яких відбудеться ряд тематичних 

заходів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3409659-23-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3409659-23-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409657-u-sotlandii-znajsli-restki-najbilsogo-u-sviti-pterozavra-urskogo-periodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3409657-u-sotlandii-znajsli-restki-najbilsogo-u-sviti-pterozavra-urskogo-periodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3409909-19j-kinofestival-docudays-ua-ogolosiv-golovnu-programu-novij-prekrasnij-svit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3409909-19j-kinofestival-docudays-ua-ogolosiv-golovnu-programu-novij-prekrasnij-svit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3409821-u-lvovi-startuvali-dni-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3409821-u-lvovi-startuvali-dni-krimu.html


 

23 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 2014 році, Олександр Турчинов 

став виконувачем обов’язків Президента 
України, а в Сімферополі пройшов 

Всекримський мітинг, організований 

Меджлісом кримськотатарського народу.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409599-23-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3409599-23-lutogo-pamatni-dati.html

