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ТОП
Рада дозволила оперативно виділяти гроші з
бюджету на армію і безпеку
Верховна Рада прийняла в цілому закон про
внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу
України, який

Рада розглядає запровадження
надзвичайного стану ОНЛАЙН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
відкрив позачергове засідання парламенту, на
якому розглядатиметься законопроєкт "Про
затвердження

В Україні сьогодні починається призов
резервістів
Призов резервістів на військову службу
розпочнеться відсьогодні. Призову
підлягатимуть громадяни віком від 18 до 60
років, як офіцери, так і рядовий та
сержантський склад.

Білий дім готує санкції проти Nord Stream 2
AG - Reuters
Адміністрація США готується додати до
пакету покарань Росії санкції проти компанії
Nord Stream 2 AG, яка є оператором нового
російського газопроводу.

Росія почала евакуацію з усіх
диппредставництв в Україні
Російське МЗС почало евакуацію персоналу з
усіх диппредставництв РФ в Україні.

Євросоюз оприлюднив перелік санкцій
проти РФ через агресію в Україні
Європейський Союз ухвалив пакет санкцій у
відповідь на визнання Росією незалежності
самопроголошених утворень на тимчасово
окупованих територіях Донецької та
Луганської областей, а також за направлення у
ці райони військ.

Українці за добу зібрали понад 20,5
мільйона для фонду «Повернись живим»
Українці за добу зібрали понад 20,5 млн грн
для фонду «Повернись живим».

Сміх — як зброя: "меми загрозливих днів"
із соцмереж ОГЛЯД
Посольство США в Україні потролило Путіна
за його версію історії України, а люди в мережі
усе частіше використовують гумор ( хто — як
зброю, а хто —

УКРАЇНА І СВІТ
Зеленський, Наусєда та Дуда підписали
спільну заяву ВІДЕО
Президенти України Володимир Зеленський,
Литовської Республіки Гітанас Наусєда та
Республіки Польща Анджей Дуда підписали
спільну заяву.

Росіянам можуть закрити кордони: Дуда
сказав, до яких санкцій готова Польща
Якщо Президент РФ Володимир Путін і далі
топтатиме міжнародне право, Польща буде
готова підтримати санкції, які унеможливлять
подорожі громадянам Росії.

Засоби цивільної оборони та озброєння:
Литва направить Україні екстрену
допомогу
Уряд Литви схвалив проєкти постанов,
підготовлені МВС країни, про надання
екстреної допомоги Україні загальною
вартістю 1,8 млн євро.

ООН може направляти миротворців на
основі резолюції Генасамблеї, в обхід
Радбезу – Кулеба
ООН може направити миротворчу місію в
Україну, ґрунтуючись на резолюції
Генасамблеї, без рішення Ради Безпеки, заявив
міністр закордонних справ

Джонсон анонсував додатковий пакет
військової допомоги Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис
Джонсон оголосив, що Лондон надасть Україні
додатковий пакет військової допомоги на тлі
«дедалі більш загрозливої поведінки з боку
Росії».

НАТО не обговорюватиме з Путіним його
вимогу щодо відмови Україні у членстві –
Наусєда
Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що
НАТО не має наміру обговорювати з
російським президентом його вимогу щодо
відмови Україні у членстві в Альянсі.

Нормандський формат ще існує і має
тривати — глава МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле
Дріан стверджує, що Нормандський формат ще
існує і має тривати.

Голова Євроради скликає спеціальне
засідання щодо дій РФ проти України
Президент Європейської ради Шарль Мішель
запросив глав держав країн-членів ЄС
провести у четвер, 24 лютого, спеціальне
засідання щодо останніх дій Росії проти
України.

Генсек ООН закликав гарантувати доступ
гуманітарних місій в ОРДЛО
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш
виступив із закликом забезпечити доступ
гуманітарних місій ООН і партнерів до всієї
території України, яка страждає від збройної
кризи, й насамперед до тимчасово окупованих
територій на сході України.

Міністр оборони Британії: Путін робить ту
саму помилку, що й цар Микола І під час
Кримської війни
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
заявив, що у 19 столітті під час Кримської
війни Шотландська гвардія "дала прочухана"
російській армії, і Британія може зробити це
знову.

Україна приєдналася до заходів ЄС у
боротьбі з тероризмом ДЕКЛАРАЦІЯ
Україна та ще вісім держав приєдналися до
рішення Ради ЄС щодо ухвалення пакету
заходів у боротьбі з тероризмом.

Гармаш пояснив, навіщо Росія загострює
ситуацію на Сході України
Наразі можливе серйозне загострення на лінії
розмежування. Таким чином Росія спробує
примусити Україну до прямих перемовин з
представниками так званих "ЛНР" та "ДНР".

КОРОНАВІРУС
«Червоними» в Україні залишаються п'ять
областей, «жовтими» – три Т АБЛИЦЯ
Станом на 23 лютого, на червоному рівні
епіднебезпеки залишаються п'ять областей Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська,
Рівненська та

За добу COVID-щеплення зробили майже 63
тисячі українців
За добу 22 лютого в Україні 62 935 людей
вакциновано проти COVID-19.

Коронавірус в Україні: хвиля йде на спад.
Але чи вона остання?
В Уряді вивчають зняття обмежень на туризм,
започатковане в кількох країнах. Тим часом,
лікарі обговорюють «якість» різних версій
імунітету

На кордоні не вимагатимуть «ковідні»
документи в українців, які повертаються
додому
Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо
обов’язкової самоізоляції та встановлення
додатку «Вдома» або обсервації для українців,
які повернулись з-за кордону та не мають
документа про щеплення, негативного тесту на
COVID-19 чи довідки про одужання.

УКРАЇНА
Рада просить РНБО запровадити санкції
проти депутатів Держдуми РФ ЗВЕРНЕННЯ
Верховна Рада України ухвалила звернення до
Ради національної безпеки і оборони з
пропозицією запровадити санкції на 10 років
проти низки депутатів Державної думи
Російської Федерації.

Зеленський - про оборону України: Я чітко
знаю, як діятиме наша армія
Президент Володимир Зеленський заявив, що
не може спрогнозувати кроки, за якими
діятиме Росія, однак наголосив, що кроки
української армії щодо

Україна не збирається виготовляти ядерну
зброю - Данілов
Україна не збирається виготовляти ядерну
зброю.

Що означатиме запровадження
надзвичайного стану - роз’яснення ОП
Після затвердження режиму надзвичайного
стану на територіях областей починають діяти
оперативні штаби під головуванням голів
ОДА/КМДА,

Рішення про мобілізацію ухвалять у разі
необхідності — РНБО
Рішення про загальну мобілізацію поки що
немає, але його ухвалять у разі необхідності.

Рейтинг довіри до політиків очолює
Зеленський ОП ИТ У ВАН Н Я
Лідером президентського рейтингу є чинний
глава держави Володимир Зеленський, якого
готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з
вибором та мають намір голосувати.

Рада ухвалила в першому читанні
законопроєкт про цивільну вогнепальну
зброю ФОТ О
Верховна Рада ухвалила в першому читанні
законопроєкт "Про право на цивільну
вогнепальну зброю" (№5708).

У зоні ООС загинув український
військовий, ще один поранений
Російські окупаційні війська, станом на 17.00
23 лютого, 59 разів обстріляли позиції
Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів один
український захисник поранений, ще один
зазнав травмування.

Більшість українців вважають, що війна
навряд чи закінчиться у найближчі два
роки ОПИТУВАННЯ
Більше половини українців (57,8%) вважають
низькою ймовірність завершення війни в
ОРДЛО у найближчі два роки.

ЕКОНОМІКА
Британія готова надати Україні кредитні
гарантії на суму до $500 мільйонів
Міністр закордонних справ Великої Британії
Ліз Трасс підтвердила, що Лондон готовий
гарантувати кредити на суму до 500 мільйонів
доларів для підтримки України та
пом’якшення економічних наслідків російської
агресії.

Україна може отримати $700 мільйонів від
МВФ у березні - Гетманцев
Україна вже у березні цього року може
отримати транш від Міжнародного валютного
фонду обсягом в 700 млн доларів у разі
успішної роботи місії МВФ, що розпочалася 23
лютого.

На банківську систему не вплине можливе
введення надзвичайного стану - НБУ
У разі введення надзвичайного стану
банківська система України працюватиме у
звичайному режимі.

Україна виходить ще з однієї угоди СНД
Кабінет Міністрів погодив проєкт закону “Про
вихід з Угоди про увічнення пам’яті про
мужність і героїзм народів держав — учасниць
Співдружності Незалежних Держав у Великій
Вітчизняній війні 1941—1945 роківˮ.

Компанія Ахметова сплатить 1 мільярд
податків наперед
Для стабільності державних фінансів у рамках
допомоги Україні бізнес SCM сплатить
податки наперед на суму 1 млрд грн.

Мінінфраструктури призначило керівника
Дунайського пароплавства
Міністерство інфраструктури призначило
тимчасовим виконувачем обов’язків
генерального директора приватного
акціонерного товариства "Українське
Дунайське пароплавство" Дмитра Москаленка.

Уряд призначив Андрія Лордкіпанідзе
заступником голови Держспоживслужби
Кабінет Міністрів призначив Андрія
Лордкіпанідзе заступником голови Державної
служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів.

Офіційний курс долара на 24 лютого
перевищив 29 гривень
Національний банк України на четвер, 24
лютого 2022 року, послабив офіційний курс
гривні на 27 копійок - до 29,2549 грн за долар.

Збільшення податку на елітні авто та
штрафів: У Раді зареєстрували два нових
законопроєкти
У Верховній Раді зареєстрували два
законопроєкти, які передбачають підвищення
оподаткування елітних автомобілів, а також
збільшення в

ПРАВА ЛЮДИНИ
Помер ексголова правління Української
Гельсінської спілки з прав людини Микола
Козирєв
На Київщині на 85-му році життя помер
український правозахисник та громадський
діяч Микола Козирєв.

ПРАВОПОРЯДОК
Поліція виїжджала до маєтку Медведчука
через повідомлення про вивезення зброї
Поліція у понеділок, 21 лютого, виїжджала до
маєтку нардепа від ОПЗЖ Віктора
Медведчука, бо отримала інформацію про
вивезення зброї.

Антоненко заявляє, не може стати на захист
України через сфальсифіковані
обвинувачення
Андрій Антоненко заявляє, що він та інші
фігуранти справи про вбивство журналіста
Павла Шеремета - Яна Дугарь та Юлія
Кузьменко не можуть стати на захист України
через сфальсифіковані обвинувачення.

Поліція затримала організаторів
проплаченого мітингу «руского міра»
Співробітники Нацполіції працюють у
посиленому режимі та реагують на порушення
під час мирних зібрань. Зокрема, на вихідних
були затримані організатори проплаченого
мітингу, спрямованого на дестабілізацію в
країні.

Після масштабної DDoS-атаки деякі
вебресурси та банки працюють з перебоями
Україна зазнала нової масштабної DDoS-атаки
на державні вебресурси та банки, частина з них
зараз недоступні або працюють із перебоями.

ЕКСКЛЮЗИВ
РНБО пропонує запровадити надзвичайний
стан в Україні: чому, коли і на який час?
Відповідаємо на важливі питання про НС: хто,
коли і наскільки. А також, чому секретар РНБО
виключив зі списку Донеччину та Луганщину?

Росія вважає своїм програшем, що ці вперті
“хохли”, попри окупацію Криму й Донбасу,
все одно ідуть на захід - Володимир Огризко,
ексміністр закордонних справ ІНТЕРВ'Ю
Інтерв’ю з директором Центру дослідження
Росії, колишнім міністром закордонних справ
Володимиром Огризком ми записували 18
лютого.

23 лютого 2022 року: День єдності і
відкидання агресора
Об’єднується не лише Україна. Весь
цивілізований світ, нарешті, зрозумів, якою
катастрофою загрожує йому Росія. Час діяти
спільно

Про песика Гуфі, «пластикові» острови і
правила порятунку від сміття
У Хмельницькому відкрили просвітницький
центр, де вчать грамотно поводитися з
непотребом

СУСПІЛЬСТВО
Що покласти в аптечку на випадок
надзвичайної ситуації – поради МОЗ
ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило
приблизний вміст аптечки для першої
допомоги на випадок надзвичайної ситуації.

Як фільтрувати інформацію у кризовий час
– поради МКІП
Проєкт Міністерства культури та
інформаційної політики "Фільтр" підготував 10
порад про споживання інформації у кризовий
час.

Українські медики перед загрозою війни
пропонують створити єдиний медичний
простір ФОТ О
Українські медики готові створити єдиний
медичний простір з надання громадянам усієї
необхідної допомоги в разі масштабного
вторгнення агресора.

Укрзалізниця розгортає безкоштовне
навчання домедичній допомозі на
найбільших вокзалах
Укрзалізниця розгортає програму
безкоштовного навчання домедичній допомозі
на найбільших вокзалах для всіх охочих.

МОЗ визначило лікарні для реагування на
надзвичайні ситуації
Міністерство охорони здоров'я підготувало
перелік лікарень, які готові до реагування на
надзвичайні ситуації.

Уряд запровадив новий вид відпустки
творчим працівникам
Кабінет Міністрів схвалив постанову "Про
внесення змін до умов, тривалості, порядку
надання та оплати творчих відпусток".

Прощання з Іваном Дзюбою відбудеться 24
лютого
Прощання з відомим громадським діячем,
літературознавцем Іваном Дзюбою відбудеться
в четвер з 11:00 орієнтовно до 13:30 в клубі
Кабінету Міністрів.

Оголошені імена лауреатів премії імені
Миколи Лисенка 2022 року
У Державному агентстві України з питань
мистецтв та мистецької освіти відбулось 22
лютого засідання Комітету з присудження
вказаної премії, під час якого було визначено
переможців премії імені Миколи Лисенка 2022
року.
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