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ТОП 

 

Гончарук: У санаторії в Нових Санжарах усі 

здорові 

Усі евакуйовані з КНР українці, яких 

розмістили в номерах санаторію Національної 

гвардії в Нових Санжарах, здорові. 

 

В 11 американців із лайнера Diamond 

Princess виявили коронавірус 

В 11 американців, які були на круїзному 

лайнері Diamond Princess, діагностували 

коронавірус. 
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Міжнародний кримінальний суд 

задоволений розслідуваннями "справ 

Майдану" - ДБР 

У Міжнародному кримінальному суді 

задоволені результатами досудових 

розслідувань, проведених Україною у "справах 

Майдану". 

 

В Ідлібі загинули двоє турецьких 

військових, п’ятеро поранені 

В Ідлібі в результаті авіаатаки загинуло двоє 

військовослужбовців Збройних сил Туреччини. 

СВІТ 

 

Трамп вірить, що суд виправдає його 

соратника Стоуна 

Президент США назвав "несправедливим" 

рішення окружного суду в Вашингтоні 

ув'язнити його давнього соратника Роджера 

Стоуна. 

 

Технологія стелс та інтегровані дрони: 

Франція та Німеччина створять винищувач 

майбутнього 

Франція і Німеччина підписали контракт про 

створення та будівництво прототипу 

європейського багатофункціонального 

винищувача майбутнього покоління. 
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Туреччина відкриває безвіз для шести країн 

Європи 

Для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, 

Іспанії, Польщі та Великої Британії з 2 березня 

почне діяти безвізовий порядок в’їзду до 

Туреччини на 90 днів. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС в ООН підтвердив непорушну підтримку 

України 

Європейський Союз незмінно підтримує 

суверенітет й територіальну цілісність 

України. 

 

Генасамблея ООН: ЄС засудив 

мілітаризацію Криму 

Намагання Росії мілітаризувати незаконно 

окупований Крим негативно впливають на 

безпекову ситуацію, а також на довкілля в 

регіоні. 

 

Мін'юст США призначив прокурора у 

справах України 

Керівництво Міністерства юстиції США 

призначило прокурора з Нью-Йорка Річарда 

Доног'ю куратором справ, що стосуються 

України. 
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За час блокади Керченської протоки Росія 

затримала понад 2200 суден - експерт 

Від початку морської блокади у Керченській 

протоці Росія затримала 2249 суден, з яких 

кожне друге – європейське. Загальні втрати від 

їх вимушеного простою сягають $45 млн. 

 

Угорщина продовжить підтримувати 

Україну - Сіярто 

Угорщина готова й надалі надавати Україні 

різноманітну допомогу та підтримувати її 

суверенітет і територіальну цілісність. 

УКРАЇНА 

 

Прем'єр - про ситуацію в Нових Санжарах: 

Уряд дасть адекватну оцінку діям 

чиновників 

У зв'язку з подіями в Нових Санжарах Кабмін 

дасть належну оцінку діям чиновників - 

незалежно від посад. 

 

Аваков повідомив про затримання тих, хто 

кидав каміння в автобуси з евакуйованими 

Особи, які в Нових Санжарах кидали каміння в 

автобуси з громадянами, евакуйованими з 

Китаю, затримані. 
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Санаторій у Нових Санжарах 

охоронятимуть 300 нацгвардійців - 

Гончарук 

Охорону санаторію в Нових Санжарах, де 

розміщені евакуйовані з КНР громадяни, 

забезпечуватимуть 300 працівників Нацгвардії. 

 

Скалецька запевнила: поки вона буде на 

карантині, МОЗ без керівництва не 

залишиться 

Міністр охорони здоров’я  Зоряна Скалецька 

заявила, що в той час, поки вона перебуватиме 

на карантині разом з українцями, 

евакуйованими з Китаю, МОЗ без керівництва 

не залишиться. 

 

Рябошапка заявив, що знає, хто причетний 

до витоку у "справах Майдану" 

В Офісі генерального прокурора знають, хто 

може бути причетний до витоку інформації, 

яка стосується розслідування "справ Майдану". 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів 

та БМП, втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 10 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 
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21 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова громадськість відзначає 

Міжнародний день рідної мови. 

 

В Україні вперше відбудеться 10-годинний 

Освітній телемарафон 

У суботу, 22 лютого, в Києві відбудеться 

безперервний десятигодинний телевізійний 

Освітній марафон, під час якого 30 

професіоналів у різних галузях проведуть у 

прямому ефірі авторські майстер-класи. 

 

На кінець тижня прогнозують від -8° до 

+12°, місцями сніг із хуртовинами 

В Україні у п'ятницю опади ймовірні лише у 

західних та південно-східних областях, уночі 

та вранці туман, температура вдень 2-7° тепла. 

 

21 лютого: народний календар і астровісник 

Яким буде Захар, а яким — березень, що вже 

варто діставати з комори і до чого нині треба 

ставитися з розумінням. 
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