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ТОП 

 

Україна перевірятиме всіх, хто приїжджає з 

країн, де зафіксували коронавірус — 

Гончарук 

Усі пасажири, які прибувають в Україну з 

країн, де зафіксовано випадки захворювання 

коронавірусом COVID-19, будуть ретельно 

перевірятися. 

 

Коронавірус на Diamond Princess: українці 

вирішили залишитися на борту лайнера 

Майже всі українці, що перебувають на 

круїзному лайнері Diamond Princess, не 

збираються евакуюватися в Україну. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883319-ukraina-pereviratime-vsih-hto-priizdzae-z-krain-de-zafiksuvali-koronavirus-goncaruk.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2883354-karantin-na-diamond-princess-ukrainci-virisili-zalisitisa-na-bortu-lajnera.html


 

За добу коронавірус забрав понад 70 життів 

у Китаї 

За останню добу в Китаї 71 особа померла від 

пневмонії, яку викликає новий тип 

коронавірусу COVID-19. 

 

Від коронавірусу помер четвертий пасажир 

лайнера Diamond Princess 

Від коронавірусу помер четвертий пасажир 

круїзного лайнера Diamond Princess, що 

перебуває на карантині в порту Йокогами. 

 

В Україні понад 500 населених пунктів - без 

світла через негоду 

Через ускладнення погодних умов (пориви 

вітру) станом на ранок вівторка в Україні 

залишаються без електропостачання 504 

населені пункти у 12 областях. 

СВІТ 

 

Наїзд авто на глядачів карнавалу: число 

постраждалих у Німеччині зросло до 30 

Число постраждалих унаслідок наїзду авто на 

глядачів карнавалу у західнонімецькому 

містечку Фолькмарсен зросло до 30. 
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Боротьба з терором не повинна відбуватися 

за рахунок населення Сирії – МЗС ФРН 

У Сирії продовжують діяти терористичні 

угрупування, але боротьба з ними не повинна 

відбуватися за рахунок населення країни. 

 

У Лондоні розпочалися слухання щодо 

екстрадиції Ассанжа 

Лондонський суд розпочав слухання стосовно 

можливої видачі засновника WikiLeaks 

Джуліана Ассанжа США. 

 

У Малайзії подав у відставку 94-річний 

прем'єр Махатхір 

Прем'єр-міністр Малайзії Мохамад Махатхір 

подав королю країни заяву щодо своєї 

відставки. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Разумков у Латвії зустрівся з 

представниками української діаспори 

На завершення першого дня офіційного візиту 

до Латвійської Республіки Голова Верховної 

Ради України Дмитро Разумков поклав квіти 

до пам’ятника Тарасу Шевченку в Ризі та 

поспілкувався з представниками української 

громади Латвії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2883360-borotba-z-terorom-ne-povinna-vidbuvatisa-za-rahunok-naselenna-sirii-mzs-frn.html
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Госєвська: Росія не шанує слабких та тих, 

хто поступається 

З Росією потрібно вести твердий діалог, 

оскільки Кремль зневажає слабких і тих, хто 

поступається. 

 

Польща занепокоєна ситуацією з правами 

людини у Криму – Чапутович 

Варшава занепокоєна ситуацією з правами 

людини у Криму і репресивною політикою 

Росії на півострові. 

 

Голова ЦВК обговорив зміни до Виборчого 

кодексу з делегацією Венеціанської комісії 

Голова ЦВК Олег Діденко провів робочу 

зустріч із делегацією Венеційської комісії та 

деяких структур Ради Європи на чолі із 

секретарем Венеціанської комісії Томасом 

Маркертом. 

 

Штати передали ЗСУ наметове містечко 

вартістю $1,5 мільйона 

Сполучені Штати Америки передали 

навчально-тренувального центру Сил 

спеціальних операцій Збройних сил України 

наметове містечко вартістю у $1,5 мільйона. 

УКРАЇНА 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2883394-polsa-zanepokoena-situacieu-z-pravami-ludini-u-krimu-caputovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2883394-polsa-zanepokoena-situacieu-z-pravami-ludini-u-krimu-caputovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883321-golova-cvk-obgovoriv-zmini-do-viborcogo-kodeksu-z-delegacieu-venecianskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883321-golova-cvk-obgovoriv-zmini-do-viborcogo-kodeksu-z-delegacieu-venecianskoi-komisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2883321-golova-cvk-obgovoriv-zmini-do-viborcogo-kodeksu-z-delegacieu-venecianskoi-komisii.html
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Коляда розповіла про роботу Мінветеранів 

зі звільненими з полону в'язнями РФ 

З наступного понеділка звільнені полонені 

почнуть отримувати матеріальну допомогу в 

розмірі 100 тисяч гривень. 

 

У Мінекономіки поки не бачать негативних 

наслідків від коронавірусу для України 

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства моніторять ситуацію 

щодо спалаху коронавірусу у світі та його 

впливу на світову економіку, однак поки не 

вбачають жодних негативних наслідків для 

економіки України. 

 

Кабмін відновить посаду головного 

державного санітарного лікаря — Ляшко 

Кабінет міністрів України відновить посаду 

головного державного санітарного лікаря, 

однак про відновлення СЕС не йдеться. 

 

Мін'юст оскаржить рішення апеляційного 

суду щодо Насірова 

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував 

подачу касаційної скарги на рішення Шостого 

апеляційного адміністративного суду, який 

підтвердив незаконність звільнення Романа 

Насірова з посади голови Державної 

фіскальної служби України. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883348-kabmin-vidnovit-posadu-golovnogo-derzavnogo-sanitarnogo-likara-lasko.html
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Пашинський заявив, що його будинок 

обшукали детективи НАБУ 

Колишній народний депутат України Сергій 

Пашинський заявив, що в його 

будинку провели обшуки детективи 

Національного антикорупційного бюро 

(НАБУ). 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти п'ять разів порушили "тишу", 

втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу п'ять разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

 

ОБСЄ нарахувала 360 вибухів біля краю 

ділянки розведення в Золотому 

СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала у неділю у 

межах 5 км від краю ділянки розведення сил у 

Золотому приблизно 360 вибухів, а також 

орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької 

зброї та великокаліберного кулемета. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні день народження Леся Курбаса – 

режисера, актора, реформатора українського 

театру. 
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Просто слухай: Леся Українка. Листи 1903–

1913 

Пропонуємо послухати один із листів Лесі 

Українки, де  вона ділиться думками про 

тогочасну Росію. 

 

В Мінсоцполітики нарахували понад 1,4 

мільйона переселенців в Україні 

За даними Єдиної інформаційної бази даних 

про внутрішньо переміщених осіб, станом на 

24 лютого обліковано 1 442 940 переселенців з 

тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей та АР Крим. 

 

Сніг із дощем і "весняні" +15°: якими 

будуть останні дні лютого 

В Україні у вівторок вдень дощ пройде у 

західних, Житомирській і Вінницькій областях, 

пориви вітру до 20 м/с, температура 3-8° тепла. 

 

25 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Міжнародний день млинця; як козаки 

колись вареником божились, сподіваємося на 

урожай зернових і відкриваємо купальний 

сезон. 
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