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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 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410363-rada-dozvolila-operativno-vidilati-grosi-z-budzetu-na-armiu-i-bezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410363-rada-dozvolila-operativno-vidilati-grosi-z-budzetu-na-armiu-i-bezpeku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410561-nadzvicajnij-stan-i-grosi-na-armiu-pozacergovi-zasidanna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410561-nadzvicajnij-stan-i-grosi-na-armiu-pozacergovi-zasidanna-radi.html


 

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. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410074-v-ukraini-sogodni-pocinaetsa-prizov-rezervistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410074-v-ukraini-sogodni-pocinaetsa-prizov-rezervistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410681-bilij-dim-gotue-sankcii-proti-nord-stream-2-ag-reuters.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410681-bilij-dim-gotue-sankcii-proti-nord-stream-2-ag-reuters.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410391-rosia-pocala-evakuaciu-z-usih-dippredstavnictv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410391-rosia-pocala-evakuaciu-z-usih-dippredstavnictv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410658-evrosouz-opriludniv-perelik-sankcij-proti-rf-cerez-agresiu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410658-evrosouz-opriludniv-perelik-sankcij-proti-rf-cerez-agresiu-v-ukraini.html


 

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.

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410361-ukrainci-za-dobu-zibrali-ponad-205-miljona-dla-fondu-povernis-zivim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410361-ukrainci-za-dobu-zibrali-ponad-205-miljona-dla-fondu-povernis-zivim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410575-smih-ak-zbroa-memi-zagrozlivih-dniv-iz-socmerez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410575-smih-ak-zbroa-memi-zagrozlivih-dniv-iz-socmerez.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410398-zelenskij-nauseda-ta-duda-pidpisali-spilnu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410398-zelenskij-nauseda-ta-duda-pidpisali-spilnu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410529-rosianam-mozut-zakriti-kordoni-duda-skazav-do-akih-sankcij-gotova-polsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410529-rosianam-mozut-zakriti-kordoni-duda-skazav-do-akih-sankcij-gotova-polsa.html


 

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.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410588-zasobi-civilnoi-oboroni-ta-ozbroenna-litva-napravit-ukraini-ekstrenu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410588-zasobi-civilnoi-oboroni-ta-ozbroenna-litva-napravit-ukraini-ekstrenu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410588-zasobi-civilnoi-oboroni-ta-ozbroenna-litva-napravit-ukraini-ekstrenu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410588-zasobi-civilnoi-oboroni-ta-ozbroenna-litva-napravit-ukraini-ekstrenu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410709-oon-moze-napravlati-mirotvorciv-na-osnovi-rezolucii-genasamblei-v-obhid-radbezu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410709-oon-moze-napravlati-mirotvorciv-na-osnovi-rezolucii-genasamblei-v-obhid-radbezu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410709-oon-moze-napravlati-mirotvorciv-na-osnovi-rezolucii-genasamblei-v-obhid-radbezu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410709-oon-moze-napravlati-mirotvorciv-na-osnovi-rezolucii-genasamblei-v-obhid-radbezu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410405-dzonson-anonsuvav-dodatkovij-paket-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410405-dzonson-anonsuvav-dodatkovij-paket-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410480-nato-ne-obgovoruvatime-z-putinim-jogo-vimogu-sodo-vidmovi-ukraini-u-clenstvi-nauseda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410480-nato-ne-obgovoruvatime-z-putinim-jogo-vimogu-sodo-vidmovi-ukraini-u-clenstvi-nauseda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410480-nato-ne-obgovoruvatime-z-putinim-jogo-vimogu-sodo-vidmovi-ukraini-u-clenstvi-nauseda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410480-nato-ne-obgovoruvatime-z-putinim-jogo-vimogu-sodo-vidmovi-ukraini-u-clenstvi-nauseda.html


 

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.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410498-normandskij-format-se-isnue-i-mae-trivati-glava-mzs-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410498-normandskij-format-se-isnue-i-mae-trivati-glava-mzs-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410606-golova-evroradi-sklikae-specialne-zasidanna-sodo-dij-rf-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410606-golova-evroradi-sklikae-specialne-zasidanna-sodo-dij-rf-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410590-gensek-oon-zaklikav-garantuvati-dostup-gumanitarnih-misij-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410590-gensek-oon-zaklikav-garantuvati-dostup-gumanitarnih-misij-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410518-ministr-oboroni-britanii-putin-robit-tu-samu-pomilku-so-j-car-mikola-i-pid-cas-krimskoi-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410518-ministr-oboroni-britanii-putin-robit-tu-samu-pomilku-so-j-car-mikola-i-pid-cas-krimskoi-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410518-ministr-oboroni-britanii-putin-robit-tu-samu-pomilku-so-j-car-mikola-i-pid-cas-krimskoi-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3410518-ministr-oboroni-britanii-putin-robit-tu-samu-pomilku-so-j-car-mikola-i-pid-cas-krimskoi-vijni.html


 

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 ТАБЛИЦЯ 

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. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410516-ukraina-priednalasa-do-zahodiv-es-u-borotbi-z-terorizmom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410516-ukraina-priednalasa-do-zahodiv-es-u-borotbi-z-terorizmom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410248-garmas-poasniv-naviso-rosia-zagostrue-situaciu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410248-garmas-poasniv-naviso-rosia-zagostrue-situaciu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3410023-cervonimi-v-ukraini-zalisautsa-pat-oblastej-zovtimi-tri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3410023-cervonimi-v-ukraini-zalisautsa-pat-oblastej-zovtimi-tri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410028-za-dobu-covidseplenna-zrobili-majze-63-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410028-za-dobu-covidseplenna-zrobili-majze-63-tisaci-ukrainciv.html


 

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 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410544-koronavirus-v-ukraini-hvila-jde-na-spad-ale-ci-vona-ostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410544-koronavirus-v-ukraini-hvila-jde-na-spad-ale-ci-vona-ostanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410631-na-kordoni-ne-vimagatimut-kovidni-dokumenti-v-ukrainciv-aki-povertautsa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410631-na-kordoni-ne-vimagatimut-kovidni-dokumenti-v-ukrainciv-aki-povertautsa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410631-na-kordoni-ne-vimagatimut-kovidni-dokumenti-v-ukrainciv-aki-povertautsa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410631-na-kordoni-ne-vimagatimut-kovidni-dokumenti-v-ukrainciv-aki-povertautsa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410142-rada-prosit-rnbo-zaprovaditi-sankcij-proti-deputativ-derzdumi-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410142-rada-prosit-rnbo-zaprovaditi-sankcij-proti-deputativ-derzdumi-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410448-zelenskij-pro-oboronu-ukraini-a-citko-znau-ak-diatime-nasa-armia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410448-zelenskij-pro-oboronu-ukraini-a-citko-znau-ak-diatime-nasa-armia.html


 

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 ОПИТУВАННЯ  

Лідером президентського рейтингу є чинний 

глава держави Володимир Зеленський, якого 

готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з 

вибором та мають намір голосувати. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410521-ukraina-ne-zbiraetsa-vigotovlati-adernu-zbrou-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410521-ukraina-ne-zbiraetsa-vigotovlati-adernu-zbrou-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410385-so-oznacatime-zaprovadzenna-nadzvicajnogo-stanu-rozasnenna-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410385-so-oznacatime-zaprovadzenna-nadzvicajnogo-stanu-rozasnenna-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410214-risenna-pro-mobilizaciu-uhvalat-u-razi-neobhidnosti-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410214-risenna-pro-mobilizaciu-uhvalat-u-razi-neobhidnosti-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410618-rejting-doviri-do-politikiv-ocolue-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410618-rejting-doviri-do-politikiv-ocolue-zelenskij.html


 

Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт про цивільну вогнепальну 

зброю ФОТО 

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. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410253-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-civilnu-vognepalnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410253-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-civilnu-vognepalnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410253-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-civilnu-vognepalnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410253-rada-uhvalila-v-persomu-citanni-zakonoproekt-pro-civilnu-vognepalnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410559-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-odin-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410559-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-odin-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410719-bilsist-ukrainciv-vvazaut-so-vijna-navrad-ci-zakincitsa-u-najblizci-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410719-bilsist-ukrainciv-vvazaut-so-vijna-navrad-ci-zakincitsa-u-najblizci-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410719-bilsist-ukrainciv-vvazaut-so-vijna-navrad-ci-zakincitsa-u-najblizci-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3410719-bilsist-ukrainciv-vvazaut-so-vijna-navrad-ci-zakincitsa-u-najblizci-dva-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410309-britania-gotova-nadati-ukraini-kreditni-garantii-na-sumu-do-500-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410309-britania-gotova-nadati-ukraini-kreditni-garantii-na-sumu-do-500-miljoniv.html


 

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. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410320-ukraina-moze-otrimati-700-miljoniv-vid-mvf-u-berezni-getmancev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410320-ukraina-moze-otrimati-700-miljoniv-vid-mvf-u-berezni-getmancev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410336-na-bankivsku-sistemu-ne-vpline-mozlive-vvedenna-nadzvicajnogo-stanu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410336-na-bankivsku-sistemu-ne-vpline-mozlive-vvedenna-nadzvicajnogo-stanu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410378-ukraina-vihodit-se-z-odniei-ugodi-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410378-ukraina-vihodit-se-z-odniei-ugodi-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410106-kompania-ahmetova-splatit-1-milard-podatkiv-napered.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410106-kompania-ahmetova-splatit-1-milard-podatkiv-napered.html


 

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 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410531-mininfrastrukturi-priznacilo-kerivnika-dunajskogo-paroplavstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410531-mininfrastrukturi-priznacilo-kerivnika-dunajskogo-paroplavstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410426-urad-priznaciv-andria-lordkipanidze-zastupnikom-golovi-derzspozivsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410426-urad-priznaciv-andria-lordkipanidze-zastupnikom-golovi-derzspozivsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410546-oficijnij-kurs-dolara-na-24-lutogo-perevisiv-29-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410546-oficijnij-kurs-dolara-na-24-lutogo-perevisiv-29-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410568-zbilsenna-podatku-na-elitni-avto-ta-strafiv-u-radi-zareestruvali-dva-novih-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410568-zbilsenna-podatku-na-elitni-avto-ta-strafiv-u-radi-zareestruvali-dva-novih-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410568-zbilsenna-podatku-na-elitni-avto-ta-strafiv-u-radi-zareestruvali-dva-novih-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3410568-zbilsenna-podatku-na-elitni-avto-ta-strafiv-u-radi-zareestruvali-dva-novih-zakonoproekti.html


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. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410324-pomer-eksgolova-pravlinna-ukrainskoi-gelsinskoi-spilki-z-prav-ludini-mikola-kozirev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410324-pomer-eksgolova-pravlinna-ukrainskoi-gelsinskoi-spilki-z-prav-ludini-mikola-kozirev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410324-pomer-eksgolova-pravlinna-ukrainskoi-gelsinskoi-spilki-z-prav-ludini-mikola-kozirev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410324-pomer-eksgolova-pravlinna-ukrainskoi-gelsinskoi-spilki-z-prav-ludini-mikola-kozirev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410158-policia-viizdzala-do-maetku-medvedcuka-cerez-povidomlenna-pro-vivezenna-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410158-policia-viizdzala-do-maetku-medvedcuka-cerez-povidomlenna-pro-vivezenna-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410387-antonenko-zaavlae-ne-moze-stati-na-zahist-ukraini-cerez-sfalsifikovani-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410387-antonenko-zaavlae-ne-moze-stati-na-zahist-ukraini-cerez-sfalsifikovani-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410387-antonenko-zaavlae-ne-moze-stati-na-zahist-ukraini-cerez-sfalsifikovani-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410387-antonenko-zaavlae-ne-moze-stati-na-zahist-ukraini-cerez-sfalsifikovani-obvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410115-policia-zatrimala-organizatoriv-proplacenogo-mitingu-ruskogo-mira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410115-policia-zatrimala-organizatoriv-proplacenogo-mitingu-ruskogo-mira.html


 

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 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410622-pisla-masstabnoi-ddosataki-deaki-vebresursi-ta-banki-pracuut-z-pereboami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410622-pisla-masstabnoi-ddosataki-deaki-vebresursi-ta-banki-pracuut-z-pereboami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410294-nadzvicajnij-stan-proponuetsa-vvesti-na-vsij-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410294-nadzvicajnij-stan-proponuetsa-vvesti-na-vsij-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409527-volodimir-ogrizko-eksministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409527-volodimir-ogrizko-eksministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409527-volodimir-ogrizko-eksministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3409527-volodimir-ogrizko-eksministr-zakordonnih-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410702-23-lutogo-2022-roku-den-ednosti-i-vidkidanna-agresora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3410702-23-lutogo-2022-roku-den-ednosti-i-vidkidanna-agresora.html


 

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 ФОТО 

Українські медики готові створити єдиний 

медичний простір з надання громадянам усієї 

необхідної допомоги в разі масштабного 

вторгнення агресора.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3409199-pro-pesika-gufi-plastikovi-ostrovi-i-pravila-poratunku-vid-smitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3409199-pro-pesika-gufi-plastikovi-ostrovi-i-pravila-poratunku-vid-smitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410128-so-poklasti-aptecku-na-vipadok-nadzvicajnoi-situacii-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410128-so-poklasti-aptecku-na-vipadok-nadzvicajnoi-situacii-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410128-so-poklasti-aptecku-na-vipadok-nadzvicajnoi-situacii-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410128-so-poklasti-aptecku-na-vipadok-nadzvicajnoi-situacii-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410415-ak-filtruvati-informaciu-u-krizovij-cas-poradi-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3410415-ak-filtruvati-informaciu-u-krizovij-cas-poradi-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410637-ukrainski-mediki-pered-zagrozou-vijni-proponuut-stvoriti-edinij-medicnij-prostir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410637-ukrainski-mediki-pered-zagrozou-vijni-proponuut-stvoriti-edinij-medicnij-prostir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410637-ukrainski-mediki-pered-zagrozou-vijni-proponuut-stvoriti-edinij-medicnij-prostir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3410637-ukrainski-mediki-pered-zagrozou-vijni-proponuut-stvoriti-edinij-medicnij-prostir.html


 

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.
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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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