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ТОП 

 

МОЗ: коронавірус виявили у п'ятьох 

українців, усі - за кордоном 

Зараження коронавірусом COVID-19 

підтверджено у п'ятьох громадян України, усі 

вони перебувають за межами нашої держави. 

 

В Італії від коронавірусу померли 17 осіб, 

650 - інфіковані 

Ще троє людей померли в Італії від пневмонії, 

викликаної коронавірусом, в результаті чого 

кількість загиблих від спалаху хвороби в країні 

сягнула 17 осіб, а загальна кількість 

інфікованих складає 650. 
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Італія по-новому підраховуватиме хворих 

Після закликів Всесвітньої організації охорони 

здоров’я Італія змінює спосіб ведення 

статистики щодо інфікування коронавірусом. 

 

У Нідерландах зафіксували перший випадок 

зараження коронавірусом 

У Нідерландах виявили перший випадок 

зараження коронавірусом COVID-19. 

 

ЄС підтвердив, що не визнає видані Росією в 

Криму паспорти 

Євросоюз не визнає російські паспорти, видані 

жителям окупованого Криму після його 

анексії, та закликає до цього всіх членів ОБСЄ. 

 

Кількість загиблих турецьких військових у 

Сирії зросла до 33 

Кількість турецьких військових, які загинули у 

Сирії внаслідок авіаатаки сил режиму, зросла 

до 22. 

СВІТ 
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ООН закликає негайно припинити 

ескалацію в Сирії 

В ООН закликали до негайного припинення 

вогню в Сирії, де в результаті авіанальоту 

загинули 33 турецьких військових. 

 

Берлін звинуватив Росію у військових 

злочинах у Сирії 

Німеччина закликає владу Башара Асада та 

російських військових як сторони конфлікту 

припинити бомбардування об’єктів цивільної 

інфраструктури в Сирії, що є військовим 

злочином. 

 

У Британії назвали умови для торговельних 

перемовин з ЄС 

Британський уряд заявив, що може припинити 

переговори з ЄС щодо майбутніх торговельних 

відносин, якщо до червня на них не буде 

досягнуто прогресу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз: Анексія Криму - акт, якого ми 

ніколи не визнаємо 

Євросоюз залишається цілковито відданим 

політиці невизнання анексії Росією Криму, у 

тому числі шляхом обмежувальних заходів. 
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Ігнорування Радою Європи агресії РФ проти 

України тільки погіршить ситуацію – 

Тарасюк 

Рада Європи не повинна самоусуватися від 

примушення Росії до припинення військової 

агресії проти України та дотримання прав 

людини на тимчасово окупованих територіях. 

 

США в ОБСЄ: Для миру на Донбасі Росія 

мусить проявити таку ж політичну волю, як 

Україна 

Для врегулювання конфлікту на Донбасі Росія 

повинна проявити політичну волю, як це вже 

зробила Україна. 

УКРАЇНА 

 

Для перевезення хворих готовий 

спеціальний вертоліт - Аваков 

Осіб із підозрою на зараження коронавірусом 

доправлятимуть до медзакладів спеціальним 

гелікоптером Мі-8, який вже заступив на 

цілодобове чергування у ДСНС. 

 

Данілов не виключає, що в Україні будуть 

поодинокі випадки коронавірусу 

Секретар РНБО вважає, що інфекція COVID-19 

Україну не омине, але випадки захворювання 

будуть поодинокими. 
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РНБО нагадала 8 правил, як уникнути 

зараження коронавірусом 

Рада національної безпеки та оборони нагадала 

про правила безпеки, яких слід дотримуватися, 

щоби уникнути зараження коронавірусом. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти шість разів зірвали “тишу”, під 

двома населеними пунктами працювали 

міномети 

27 лютого внаслідок ворожих обстрілів один 

військовослужбовець Об'єднаних силзагинув 

та ще один отримав поранення. 

 

Бойовики на Донбасі не мають права носити 

пов’язки СЦКК - Євросоюз 

Бойовики російських збройних формувань на 

Донбасі носять нарукавні пов'язки з написом 

"СЦКК", не маючи на це права, і незаконно 

перебувають на ділянках розведення сил. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

28 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні день п’амяті Олександра Шалімова - 

українського хірурга і вченого, лікаря зі 

світовим ім’ям. 
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МОЗ закликає українців не легковажити 

профілактикою грипу 

Грип і надалі забиратиме життя українців, 

якщо вони будуть легковажно ставитися до 

профілактики цього захворювання. 

 

Бій Усик – Чісора відбудеться 23 травня в 

Лондоні 

ЗМІ повідомили нову дату бою українського 

боксера у суперважкій вазі. 

 

Українська книга цьогоріч буде 

представлена на шістьох міжнародних 

виставках 

Програма популяризації української літератури 

у світі передбачає протягом 2020 року участь у 

шістьох міжнародних книжкових виставках і 

ярмарках. 

 

До 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки видадуть повне зібрання її творів 

З нагоди 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки, яке відзначатиметься 25 лютого 2021 

року, Український інститут книги планує 

запустити амбітний проєкт видання повного 

зібрання її творів. 

 

Від -9° до +17°: Україну чекають 

температурні "гойдалки" 

В Україні 28 лютого вдень буде до 10° тепла, 

проте очікується сильний вітер. 
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28 лютого: народний календар і астровісник 

Нині Онисима-Зимобора і п’ятий день 

Масниці; у кого сьогодні не болітиме горло, та 

що робитиме Тілець із овнячою 

імпульсивністю. 
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