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ВАЖЛИВЕ
Під Києвом військові підірвали міст,
зупинивши колону російських танків з боку
Іванкова
Зокрема, в Офісі Президента Укрінформу
підтвердили інформацію, що колона танків РФ
прорвалася біля Іванківа і прямує на Київ з
боку Вишгорода.

Під Києвом сили ЗСУ збили російський
літальний апарат
У п'ятницю вранці, 25 лютого, у безпосередній
близькості від Києва силами ЗСУ було збито
літальний апарат супротивника.

Санкцій для зупинення Росії недостатньо –
Зеленський
Цим ранком ми захищаємо нашу державу
наодинці – як і вчора. Найпотужніші сили світу
спостерігають здалеку. Чи переконали Росію
вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і
бачимо на своїй землі, що цього недостатньо.
Чужі війська все ще намагаються
активізуватись на нашій території

Від російського нападу загинули 57
українців, 169 поранені – МОЗ
Лідер країни-агресора Володимир Путін
оголосив про початок спеціальної військової
операції на Донбасі. Близько 4 ранку 24 лютого
Росія завдала ударів по Україні та розпочала
війну.

На територію України введено понад 60
батальйонних тактичних груп РФ - Генштаб
На територію України введено понад 60
батальйонних тактичних груп російських
військ, основною метою операції є блокування
Києва і створення сухопутного коридора до
Криму.

На час воєнного стану чоловікам від 18 до 60
років заборонили виїзд з України
У зв’язку із введенням в Україні воєнного
стану тимчасово обмежено виїзд з України
окремою категорією громадян. Зокрема,
заборонено виїзд за межі України громадян
України чоловічої статі віком від 18 до 60
років

Перша доба війни. Що уже можна сказати –
2
Моя оцінка не дуже відрізняється від
офіційної, певно. Ворог перейшов до наземної
операції не досягши цілей МРАУ – наша
система управління військами збереглася, не
знищене ППО – тобто про панування в повітрі
не йдеться. Збройні сили чинять запеклий опір.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Зеленський утворив Ставку Верховного
головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський
підписав указ про утворення Ставки
Верховного головнокомандувача.

Українська ППО за добу знищила понад 15
літальних апаратів окупантів
О 5-тій ранку повітряні війська агресора
завдали масованих ракетно-бомбових ударів по
українських містах та військових об’єктах
Збройних сил України. Першими ці удари
прийняли на себе повітряні сили ЗСУ.

На острові Зміїний загинули 13 українських
прикордонників
Російський корабель пропонує гарнізону
острова Зміїний здатися. Був посланий … Далі
почався ракетний артилерійський удар. 13
українських прикордонників загинули...

Російські війська оточили Конотоп - голова
Сумської ОДА
На жаль, населені пункти Сумської області
взяті в облогу, техніка з міста Суми вийшла в
напрямку міста Києва.

Збройні сили України чинять опір
російським окупантам у Сумах
Українські ЗСУ чинять запеклий спротив
російським військам у Сумах.

Офіс Президента готує відповідь на
можливий шантаж Росії через Чорнобиль Арестович
"Чорнобиль захопили і, думаю, вони будуть
шантажувати цим Захід. Офіс Президента
готує відповідь на можливий шантаж через
Чорнобиль", - сказав Арестович

У Гостомелі ліквідували близько 200
спецпризначенців РФ – Арестович
Зараз дочищають останні осередки навколо
Гостомеля, тому що там висадилися дуже
підготовлені люди з російського боку, які
спеціалізуються на захопленні аеродромів, але
цих людей вже фактично всіх нема. Близько
200 людей

У Генічеську війська РФ – мер
Так, правда (у місті російські війська – ред.). Я
перейшов з міської ради в адміністрацію, з
головою районної ради ми тут знаходимося,
заступники мої у міській раді знаходяться…

Війська РФ захопили Каховську ГЕС та
переправи через Північно-Кримський канал
Війська РФ захопили Каховську ГЕС та
переправи через Північно-Кримський канал, у
Генічеському районі всі державні структури
перейшли під контроль загарбників.

Російський розвідувальний взвод здався у
полон під Черніговом
Російські окупанти, наразившись на тотальний
спротив українських захисників, здаються в
полон. Під Черніговом здався цілий
розвідувальний взвод 74 мотострілецької
бригади

Імовірність прориву на Миколаїв
знизилася: військові відстояли
Антонівський міст
"Ситуація щодо російського вторгнення.
Станом на 22.30. Херсонські колеги відстояли
міст в Антонівці. Ворог передислоковується.
Ймовірність прориву серйозно знизилася", написав Кім.

У районі Піщевика знищили чотири танки
противника, Щастя під контролем ЗСУ
Російські окупаційні війська станом на 18.00
24 лютого здійснюють обстріли українських
територій по всій лінії зіткнення. У районі
Щастя українські захисники знищили 4 танки
противника.

Ворог зруйнував шість мостів і обстріляв 32
цивільні об’єкти
За сьогоднішню добу зафіксовано 393 обстріли
нашої території російськими окупантами.
Російські окупанти говорять, що вони не
стріляють по цивільних об’єктах, а лише по
військових.

Практичне вклинення військ РФ на
українську територію становило в
середньому 40 км - Арестович
Увага. Різні джерела пишуть, що очікуються
ракетні удари по Києву, посилаються на CNN.
Наразі такі удари розглядаються як "ймовірні",
- зазначив він.

УКРАЇНА І СВІТ

США вводять потужні санкції проти Росії,
які дадуть негайний ефект – Байден
Сьогодні я ухвалив додаткові потужні санкції,
а також нові обмеження на те, що може
експортуватися до Росії. Це створить тяжку
ціну для російської економіки - як у негайній,
так і в майбутній перспективі

Лідери G7 про напад Росії на Україну: Це
докорінно змінило світову безпекову
ситуацію
Приголомшені та засуджуємо
широкомасштабну військову агресію
Російської Федерації проти територіальної
цілісності, суверенітету та незалежності
України, спрямовану частково з білоруської
землі

Лідери Євросоюзу погодили «масивний»
пакет санкцій проти Росії
Лідери Європейського Союзу погодили
масивний пакет санкцій проти Російської
Федерації за її неспровоковане вторгнення в
Україну, який охоплює найважливіші сфери
російської економіки за п’ятьма напрямками

Кулеба закликав відключити Росію від
SWIFT
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба закликає відключити Російську
Федерацію від системи міжнародних
фінансових розрахунків SWIFT.

Кислиця закликав усіх постпредів при ООН
допомогти зупинити війну
Постійний представник України при ООН
Сергій Кислиця звернувся до свої колег –
постпредів усіх країн при Організації із
закликом відкласти всі засідання в ООН, що не
є життєво важливими, і зосередитися над
зупиненням путінської війни.

ОБСЄ евакуює спостерігачів
моніторингової місії в Україні
Керівництво ОБСЄ прийняло рішення
якнайшвидше тимчасово евакуювати всіх
міжнародних співробітників з України

Хакери Anonymous стали на бік України:
Ми починаємо атаки проти РФ
Міжнародна анонімна хакерська група
Anonymous заявила, що розпочинає атаки
проти уряду Російської Федерації, але
постраждати може і російський приватний
сектор.

СУСПІЛЬСТВО
В усій Україні на базі ОДА створюють
військові адміністрації
Президент Зеленський підписав указ про
створення на базі обласних державних
адміністрацій військових адміністрацій, тобто
спротив, відсіч будуть наростати. Логістичні
рішення , які потрібні, будуть прийняті.

Уряд ввів у дію план цивільного захисту в
умовах воєнного стану
Рішення ухвалено для максимально ефективної
оборони держави, захисту населення в умовах
бойових дій проти російського агресора", –
сказав очільник уряду.

Із зони бойових дій евакуювали понад 8
тисяч осіб
Зі східних регіонів продовжуються евакуаційні
рейси, для цього мобілізовано максимум
підготовлених і не задіяних у регулярних
рейсах вагонів з усієї країни

Міста, де впроваджена комендантська
година, закриті лише на в’їзд
На в’їздах/виїздах з населених пунктів
встановлені блок-пости. Поліцейські
перевіряють документи осіб, зупиняють
транспортні засоби, проводять огляд речей та
автомобілів.

Деякі документи і послуги у «Дії» тимчасово
не будуть доступні – задля безпеки
Наша команда робить усе, щоб захистити всі
базові реєстри. Тимчасово в Дії не будуть
доступні деякі документи та послуги. Все це
робиться в цілях безпеки», - заявив Федоров.

Приват24 працює у безперебійному режимі
В умовах воєнного стану відділення
ПриватБанку в тих населених пунктах, де
немає загроз здоров’ю та життю працівників і
клієнтів, працюють безперебійно.

Поліція просить знищувати знаки, лишені
для військ РФ на дорогах і об’єктах
інфраструктури
Поліцейські просять громадян знищувати
знаки, лишені для російських військ на дорогах
і об’єктах інфраструктури.

На антивоєнних акціях у різних містах Росії
затримали понад 1700 осіб
Після початку війни з Україною по всій Росії
небайдужі люди виходять на протест. На 23:03
(мск) поліція затримала 1702 особи у 53 містах
країни, від Петербурга до Владивостока.
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