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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.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412251-pid-kievom-vijskovi-pidirvali-mist-zupinivsi-kolonu-rosijskih-tankiv-z-boku-ivankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412251-pid-kievom-vijskovi-pidirvali-mist-zupinivsi-kolonu-rosijskih-tankiv-z-boku-ivankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412251-pid-kievom-vijskovi-pidirvali-mist-zupinivsi-kolonu-rosijskih-tankiv-z-boku-ivankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412251-pid-kievom-vijskovi-pidirvali-mist-zupinivsi-kolonu-rosijskih-tankiv-z-boku-ivankova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412218-pid-kievom-sili-zsu-zbili-rosijskij-litalnij-aparat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412218-pid-kievom-sili-zsu-zbili-rosijskij-litalnij-aparat.html


 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412284-sankcij-dla-zupinenna-rosii-nedostatno-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412284-sankcij-dla-zupinenna-rosii-nedostatno-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412007-vid-rosijskogo-napadu-zaginuli-57-ukrainciv-169-poraneni-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412007-vid-rosijskogo-napadu-zaginuli-57-ukrainciv-169-poraneni-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412026-rosia-prodovzue-nastup-na-ukrainu-de-trivaut-zapekli-boi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412026-rosia-prodovzue-nastup-na-ukrainu-de-trivaut-zapekli-boi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3412164-na-cas-voennogo-stanu-colovikam-vid-18-do-60-rokiv-zaboronili-viizd-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3412164-na-cas-voennogo-stanu-colovikam-vid-18-do-60-rokiv-zaboronili-viizd-z-ukraini.html


 

 

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...  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411854-persa-doba-vijni-so-uze-mozna-skazati-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411854-persa-doba-vijni-so-uze-mozna-skazati-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412176-zelenskij-utvoriv-stavku-verhovnogo-golovnokomanduvaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412176-zelenskij-utvoriv-stavku-verhovnogo-golovnokomanduvaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412174-ukrainska-ppo-za-dobu-znisila-ponad-15-litalnih-aparativ-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412174-ukrainska-ppo-za-dobu-znisila-ponad-15-litalnih-aparativ-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412088-na-ostrovi-zmiinij-zaginuli-13-ukrainskih-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412088-na-ostrovi-zmiinij-zaginuli-13-ukrainskih-prikordonnikiv.html


 

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

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412204-rosijski-vijska-otocili-konotop-golova-sumskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412204-rosijski-vijska-otocili-konotop-golova-sumskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412265-zbrojni-sili-ukraini-cinat-opir-rosijskim-okupantam-u-sumah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412265-zbrojni-sili-ukraini-cinat-opir-rosijskim-okupantam-u-sumah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3412076-ofis-prezidenta-gotue-vidpovid-na-mozlivij-santaz-rosii-cerez-cornobil-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3412076-ofis-prezidenta-gotue-vidpovid-na-mozlivij-santaz-rosii-cerez-cornobil-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3412076-ofis-prezidenta-gotue-vidpovid-na-mozlivij-santaz-rosii-cerez-cornobil-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3412076-ofis-prezidenta-gotue-vidpovid-na-mozlivij-santaz-rosii-cerez-cornobil-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412091-u-gostomeli-likviduvali-blizko-200-specpriznacenciv-rf-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412091-u-gostomeli-likviduvali-blizko-200-specpriznacenciv-rf-arestovic.html


 

 

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.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411698-u-genicesku-vijska-rf-mer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411698-u-genicesku-vijska-rf-mer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411768-vijska-rf-zahopili-kahovsku-ges-ta-perepravi-cerez-pivnicnokrimskij-kanal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411768-vijska-rf-zahopili-kahovsku-ges-ta-perepravi-cerez-pivnicnokrimskij-kanal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411820-rosijskij-rozviduvalnij-vzvod-zdavsa-u-polon-pid-cernigovom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411820-rosijskij-rozviduvalnij-vzvod-zdavsa-u-polon-pid-cernigovom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412184-imovirnist-prorivu-na-mikolaiv-znizilasa-vijskovi-vidstoali-antonivskij-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412184-imovirnist-prorivu-na-mikolaiv-znizilasa-vijskovi-vidstoali-antonivskij-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412184-imovirnist-prorivu-na-mikolaiv-znizilasa-vijskovi-vidstoali-antonivskij-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412184-imovirnist-prorivu-na-mikolaiv-znizilasa-vijskovi-vidstoali-antonivskij-mist.html


 

 

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 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411850-u-rajoni-pisevika-znisili-cotiri-tanki-protivnika-sasta-pid-kontrolem-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411850-u-rajoni-pisevika-znisili-cotiri-tanki-protivnika-sasta-pid-kontrolem-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411966-vorog-zrujnuvav-sist-mostiv-i-obstrilav-32-civilni-obekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411966-vorog-zrujnuvav-sist-mostiv-i-obstrilav-32-civilni-obekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412214-prakticne-vklinenna-vijsk-rf-na-ukrainsku-teritoriu-stanovilo-v-serednomu-40-km-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412214-prakticne-vklinenna-vijsk-rf-na-ukrainsku-teritoriu-stanovilo-v-serednomu-40-km-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412214-prakticne-vklinenna-vijsk-rf-na-ukrainsku-teritoriu-stanovilo-v-serednomu-40-km-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412214-prakticne-vklinenna-vijsk-rf-na-ukrainsku-teritoriu-stanovilo-v-serednomu-40-km-arestovic.html


 

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.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411973-vijna-rosii-proti-ukraini-bajden-vistupae-zi-zvernennam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411973-vijna-rosii-proti-ukraini-bajden-vistupae-zi-zvernennam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3411870-lideri-g7-pro-napad-rosii-na-ukrainu-ce-dokorinno-zminilo-svitovu-bezpekovu-situaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3411870-lideri-g7-pro-napad-rosii-na-ukrainu-ce-dokorinno-zminilo-svitovu-bezpekovu-situaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3411870-lideri-g7-pro-napad-rosii-na-ukrainu-ce-dokorinno-zminilo-svitovu-bezpekovu-situaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3411870-lideri-g7-pro-napad-rosii-na-ukrainu-ce-dokorinno-zminilo-svitovu-bezpekovu-situaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3412222-lideri-evrosouzu-pogodili-masivnij-paket-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3412222-lideri-evrosouzu-pogodili-masivnij-paket-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3411834-kuleba-zaklikav-vidkluciti-rosiu-vid-swift.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3411834-kuleba-zaklikav-vidkluciti-rosiu-vid-swift.html


 

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.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3411798-kislica-zaklikav-usih-postprediv-pri-oon-dopomogti-zupiniti-vijnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3411798-kislica-zaklikav-usih-postprediv-pri-oon-dopomogti-zupiniti-vijnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412159-obse-evakuue-sposterigaciv-monitoringovoi-misii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412159-obse-evakuue-sposterigaciv-monitoringovoi-misii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3412180-hakeri-anonymous-stali-na-bik-ukraini-mi-pocinaemo-ataki-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3412180-hakeri-anonymous-stali-na-bik-ukraini-mi-pocinaemo-ataki-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411950-v-usij-ukraini-na-bazi-oda-stvoruut-vijskovi-administracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411950-v-usij-ukraini-na-bazi-oda-stvoruut-vijskovi-administracii.html


 

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.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411959-urad-vviv-u-diu-plan-civilnogo-zahistu-v-umovah-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411959-urad-vviv-u-diu-plan-civilnogo-zahistu-v-umovah-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411976-iz-zoni-bojovih-dij-evakuuvali-ponad-8-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411976-iz-zoni-bojovih-dij-evakuuvali-ponad-8-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412004-mista-de-vprovadzena-komendantska-godina-zakriti-lise-na-vizd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3412004-mista-de-vprovadzena-komendantska-godina-zakriti-lise-na-vizd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3411954-deaki-dokumenti-i-poslugi-u-dii-timcasovo-ne-budut-dostupni-zadla-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3411954-deaki-dokumenti-i-poslugi-u-dii-timcasovo-ne-budut-dostupni-zadla-bezpeki.html


 

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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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3411696-privat24-pracue-u-bezperebijnomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3411696-privat24-pracue-u-bezperebijnomu-rezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411918-policia-prosit-znisuvati-znaki-liseni-dla-vijsk-rf-na-dorogah-i-obektah-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411918-policia-prosit-znisuvati-znaki-liseni-dla-vijsk-rf-na-dorogah-i-obektah-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411918-policia-prosit-znisuvati-znaki-liseni-dla-vijsk-rf-na-dorogah-i-obektah-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3411918-policia-prosit-znisuvati-znaki-liseni-dla-vijsk-rf-na-dorogah-i-obektah-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3412095-na-antivoennih-akciah-u-riznih-mistah-rosii-zatrimali-ponad-1700-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3412095-na-antivoennih-akciah-u-riznih-mistah-rosii-zatrimali-ponad-1700-osib.html

