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ТОП 

 

Евакуйовані з Китаю почувають себе добре, 

причин для паніки немає — Гончарук 

Уряд максимально мобілізований, щоби не 

допустити розповсюдження коронавірусу в 

країні, а робота всіх служб скоординована. 

 

За добу від коронавірусу в Китаї померли 

150 осіб, усього жертв майже 2600 

Упродовж неділі у Китаї було зафіксовано 409 

нових випадків захворювання на коронавірус 

та 150 смертей від нього. 
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Протести в Іраку: два десятки поранених 

мітингарів та силовиків 

Унаслідок сутичок між правоохоронцями та 

демонстрантами, що тривали в неділю у 

столиці Іраку, отримали поранення 15 осіб. 

 

Ізраїль знову обстріляли із сектора Гази 

Ізраїльські військові 23 лютого зафіксували 

запуск 20 ракет з боку сектора Гази. 

 

Відсьогодні Штати ускладнюють правила 

видачі своїх Green Card 

Від 24 лютого Сполучені Штати ускладнюють 

правила видачі Green Card іноземцям — зміни 

торкнуться тих, хто сподівається на отримання 

державної допомоги. 

СВІТ 

 

Кількість заражених коронавірусом у 

Британії зросла до 13 осіб 

Чотири пасажири з круїзного лайнера Diamond 

Princess, які повернулися до Великобританії 

через Японію в ці вихідні, виявилися 

зараженими коронавірусом. 
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Афганістан закрив кордони з Іраном через 

коронавірус 

Уряд Афганістану тимчасово закрив повітряне 

і наземне сполучення з Іраном та припинив 

імпорт курячого м’яса та яєць із цієї країни 

через випадки зараження коронавірусом та 

зафіксовані смертельні випадки. 

 

Американський ракетний есмінець Ross 

знову прямує до Чорного моря 

Ескадрений міноносець USS Ross (DDG-71) 

ВМС США класу Arleigh Burke прямує в 

акваторію Чорного моря для проведення 

операції з забезпечення безпеки та стабільності 

в регіоні. 

 

Вибори президента Польщі: Туск підтримав 

опозиційного кандидата 

Експрезидент Європейської ради, голова 

Європейської народної партії Дональд Туск 

активно підтримуватиме кандидатку від 

ліберальної Громадянської коаліції, віце-

маршалка Сейму Малгожату Кідаву-Блонську 

на посаду президента Польщі. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Безпеку України забезпечать лише сильна 

армія та членство в НАТО — Огризко 

Анексія Криму та збройна агресія РФ проти 

України довели, що жодні меморандуми чи 

домовленості не можуть забезпечити її 

безпеку,  яка може бути гарантована лише за 

умови її членства в НАТО та наявності сильної 

армії. 
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Росія не хоче розширення "Будапештського 

формату" - Умланд 

Долучення до процесу мирного врегулювання 

підписантів Будапештського меморандуму, 

яким Україні були надані гарантії безпеки в 

обмін на відмову від ядерної зброї, могло б 

бути важливим для врегулювання ситуації на 

окупованих територіях України. 

 

Трамп заявив, що хотів би примирення між 

Україною та Росією 

Президент США Дональд Трамп заявив, що у 

відносинах України та Росії він хотів би 

примирення. 

 

Росія повинна забратися з України – 

канадський депутат 

Консервативна партія Канади, як і сам уряд 

країни, робитиме все для того, щоб Росія 

забралася з України. 

УКРАЇНА 

 

РНБО просить уряд відновити санітарно-

епідеміологічну службу – Данілов 

Рада національної безпеки і оборони України 

звернулася до Кабінету міністрів з 

пропозицією відновити діяльність санітарно-

епідеміологічної служби в Україні. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Доба в ООС: окупанти активно 

застосовують артилерію та 120-мм 

міномети, втрат немає 

За минулу добу окупанти 14 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні національне свято Естонської 

Республіки – День Незалежності. 

 

Тривалість життя пов'язана з рівнем освіти 

Рівень освіти впливає на тривалість життя 

більше, ніж раса. 

 

Зимовий ―реванш‖: в Україні днями — 

сильний вітер, хуртовини та ожеледиця 

У понеділок, 24 лютого, в Україні очікуються 

складні погодні умови - сильний вітер, значні 

опади, у Карпатах хуртовина.(КАРТА) 
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24 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні початок Масниці; обираємо між 

варениками і млинцями та чи скоро таємне 

стане явним. 

 

Масниця від Клопотенка: 7 начинок для 

млинців 

З унікальними рецептами святкування стане 

незабутнім 
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