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ТОП  

 

Байден погодився на зустріч з Путіним - 

Білий дім 

Джо Байден і Володимир Путін можуть 

зустрітися найближчим часом, якщо Росія не 

розпочне вторгнення в Україну.

 

 

Джонсон у розмові з Макроном: Голос 

України має бути центральним у будь-яких 

дискусіях 

Президент Франції Еммануель Макрон і 

прем’єр-міністр Великої Британії Борис 
Джонсон провели телефонну розмову стосовно 

шляхів урегулювання напруженості, 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408057-bajden-pogodivsa-na-zustric-z-putinim-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408057-bajden-pogodivsa-na-zustric-z-putinim-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408041-dzonson-u-rozmovi-z-makronom-golos-ukraini-mae-buti-centralnim-u-budakih-diskusiah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408041-dzonson-u-rozmovi-z-makronom-golos-ukraini-mae-buti-centralnim-u-budakih-diskusiah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408041-dzonson-u-rozmovi-z-makronom-golos-ukraini-mae-buti-centralnim-u-budakih-diskusiah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408041-dzonson-u-rozmovi-z-makronom-golos-ukraini-mae-buti-centralnim-u-budakih-diskusiah.html


 

Санкції Заходу відріжуть Росію від світових 

ринків - фон дер Ляєн 

У разі нападу на Україну держави Заходу 
запровадять проти Росії санкції, які відріжуть її 

від міжнародних фінансових ринків.

 

 

Росія ніде поблизу України не сформувала 

ударних угруповань - Резніков 

Російська Федерація ніде поблизу України не 
сформувала ударних угруповань, тож говорити 

про повномасштабний напад "завтра-

післязавтра" недоречно.

 

 

За три дні з України вилетіли 60 чартерів, 

переважно з представниками ОПЗЖ - 

депутатка 

За три дні з України вилетіли 60 чартерних 

рейсів, левову частку пасажирів яких 
становили члени фракції «Опозиційна 

платформа - За життя» та їхні родичі.

 

СВІТ  

 

У Франції заявляють про суттєве зниження 

захворюваності на COVID-19 

У порівнянні з піковим періодом останньої 

хвилі коронавірусу, зумовленої штамом 

Омікрон, менш ніж за місяць захворюваність у 

Франції впала на 77%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408068-sankcii-zahodu-vidrizut-rosiu-vid-svitovih-rinkiv-fon-der-laen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408068-sankcii-zahodu-vidrizut-rosiu-vid-svitovih-rinkiv-fon-der-laen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408015-rosia-nide-poblizu-ukraini-ne-sformuvala-udarnih-ugrupovan-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408015-rosia-nide-poblizu-ukraini-ne-sformuvala-udarnih-ugrupovan-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408046-za-tri-dni-z-ukraini-viletili-60-carteriv-perevazno-z-predstavnikami-opzz-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408046-za-tri-dni-z-ukraini-viletili-60-carteriv-perevazno-z-predstavnikami-opzz-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408046-za-tri-dni-z-ukraini-viletili-60-carteriv-perevazno-z-predstavnikami-opzz-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3408046-za-tri-dni-z-ukraini-viletili-60-carteriv-perevazno-z-predstavnikami-opzz-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408063-u-francii-zaavlaut-pro-sutteve-znizenna-zahvoruvanosti-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408063-u-francii-zaavlaut-pro-sutteve-znizenna-zahvoruvanosti-na-covid19.html


 

Кількість жертв повені у Бразилії зросла до 

146 

Кількість жертв повені та зсувів ґрунту в 
бразильському штаті Ріо-де-Жанейро зросла до 

146, майже 200 осіб вважаються зниклими 

безвісти. 

 

У світі виявили понад 425 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 

425 071 562 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Байден провів засідання Ради нацбезпеки 

США: говорили про російську ескалацію 

Джозеф Байден провів засідання Ради 

національної безпеки Сполучених Штатів, на 
якому обговорювалася ситуація навколо 

України. 

 

Уряд Австрії створив «кризовий кабінет» 

для реагування на російську ескалацію 

Федеральний уряд Австрії створив "кризовий 

кабінет" щодо "російсько-українського 

конфлікту", у який увійшли канцлер та 

очільники ключових міністерств. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408066-kilkist-zertv-poveni-u-brazilii-zrosla-do-146.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408066-kilkist-zertv-poveni-u-brazilii-zrosla-do-146.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408087-u-sviti-viavili-ponad-425-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408087-u-sviti-viavili-ponad-425-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408028-bajden-proviv-zasidanna-radi-nacbezpeki-ssa-govorili-pro-rosijsku-eskalaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3408028-bajden-proviv-zasidanna-radi-nacbezpeki-ssa-govorili-pro-rosijsku-eskalaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408037-urad-avstrii-stvoriv-krizovij-kabinet-dla-reaguvanna-na-rosijsku-eskalaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408037-urad-avstrii-stvoriv-krizovij-kabinet-dla-reaguvanna-na-rosijsku-eskalaciu.html


 

Глава МЗС Канади перервала візит до 

Європи через загострення на сході України 

Міністр закордонних справ Канади Мелані 
Жолі скоротила офіційний візит до Європи 

через посилення російської ескалації на 

кордоні України.

 

 

Індія закликала своїх громадян тимчасово 

залишити Україну 

Індія закликала своїх громадян тимчасово 
залишити територію України через загострення 

та невизначеність ситуації на російсько-

українському кордоні. 

 

УКРАЇНА 

 

Резніков назвав фарсом «масову евакуацію» 

жителів ОРДЛО до Росії 

Інформація окупантів про нібито масову 

евакуацію з ОРДЛО не відповідає дійсності, а 

люди, яких показово вивезли до РФ, 

самостійно повертаються додому. 

 

У МВС хочуть суворіше карати 

організаторів проплачених «протестів» 

У Міністерстві внутрішніх справ наполягають 
на необхідності ухвалення закону про 

кримінальну відповідальність за організацію та 

фінансування проплачених акцій протесту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408061-glava-mzs-kanadi-perervala-vizit-do-evropi-cerez-zagostrenna-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408061-glava-mzs-kanadi-perervala-vizit-do-evropi-cerez-zagostrenna-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408091-india-zaklikala-svoih-gromadan-timcasovo-zalisiti-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408091-india-zaklikala-svoih-gromadan-timcasovo-zalisiti-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3408021-reznikov-nazvav-farsom-masovu-evakuaciu-ziteliv-ordlo-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3408021-reznikov-nazvav-farsom-masovu-evakuaciu-ziteliv-ordlo-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408059-u-mvs-hocut-suvorise-karati-organizatoriv-proplacenih-protestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408059-u-mvs-hocut-suvorise-karati-organizatoriv-proplacenih-protestiv.html


 

#UAРазом: графік усіх брифінгів в 

оперативному пресцентрі 21 лютого 

У понеділок, 21 лютого, о 17:30 в 
оперативному пресцентрі проєкту #UAРазом в 

Укрінформі відбудеться брифінг голови 

Державної служби з надзвичайних ситуацій 

України Сергія Крука.  

 

 

Нацбанк послабив курс гривні до 28,34 за 

долар 

Національний банк України на понеділок, 21 

лютого 2022 року, послабив офіційний курс 

гривні на 4 копійки - до 28,3428 грн за долар.

 

 

В Україні за добу – 13,5 тисячі випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявлено 13 562 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли Луганськ з важкого 

озброєння ВІДЕО 

Російсько-окупаційні війська вчинили чергову 
провокацію - відкрили вогонь з важкого 

озброєння по Луганську. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408009-uarazom-grafik-vsih-brifingiv-v-operativnomu-prescentri-21-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3408009-uarazom-grafik-vsih-brifingiv-v-operativnomu-prescentri-21-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3408093-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2834-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3408093-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2834-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408096-v-ukraini-za-dobu-135-tisaci-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3408096-v-ukraini-za-dobu-135-tisaci-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3408019-okupanti-obstrilali-lugansk-z-vazkogo-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3408019-okupanti-obstrilali-lugansk-z-vazkogo-ozbroenna.html


 

З початку доби окупанти 74 рази порушили 

«тишу», поранений український воїн 

Станом на 22:00 20 лютого зафіксовано 74 
порушення режиму припинення вогню з боку 

збройних формувань РФ, 68 з яких - із 

застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння. 

 

За чотири дні окупанти пошкодили 104 

будинки біля лінії розмежування 

Поблизу лінії розмежування на сході України 

за останні чотири дні окупанти обстрілами 
пошкодили 104 домоволодіння мирних 

жителів.  

 

Російські найманці минулої доби 80 разів 

порушили «тишу» 

Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку 

збройних формувань Російської Федерації 

зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із 
застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 лютого: народний календар і астровісник 

Зірки радять присвятити час фізичному 

загартуванню

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3408024-okupanti-z-pocatku-dobi-74-razi-porusili-tisu-poranenij-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3408024-okupanti-z-pocatku-dobi-74-razi-porusili-tisu-poranenij-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3408034-za-cotiri-dni-okupanti-poskodili-104-budinki-bila-linii-rozmezuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3408034-za-cotiri-dni-okupanti-poskodili-104-budinki-bila-linii-rozmezuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3408069-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-80-raziv-porusili-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3408069-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-80-raziv-porusili-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3407048-21-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3407048-21-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Продовжить літати до Львова: Austrian 

Airlines призупиняє рейси до двох міст 

Австрійський національний авіаперевізник 
Austrian Airlines тимчасово припиняє з 

понеділка і до кінця лютого регулярні рейси до 

Києва та Одеси через загострення ситуації 

навколо ймовірного російського вторгнення.

 

 

У Харкові вшанували пам'ять загиблих 

учасників Революції Гідності ФОТО 

Пам'ять загиблих учасників Революції Гідності 
вшанували харків'яни, які зібралися на площі 

Героїв Небесної Сотні.

 

21 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова громадськість відзначає 

Міжнародний день рідної мови.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3408073-prodovzit-litati-do-lvova-austrian-airlines-prizupinae-rejsi-do-dvoh-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3408073-prodovzit-litati-do-lvova-austrian-airlines-prizupinae-rejsi-do-dvoh-mist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3408042-u-harkovi-vsanuvali-pamat-zagiblih-ucasnikiv-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3408042-u-harkovi-vsanuvali-pamat-zagiblih-ucasnikiv-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406975-21-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3406975-21-lutogo-pamatni-dati.html

