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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,

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 "завтрапіслязавтра" 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%.

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.

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 російськоукраїнському 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.

#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.

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

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.
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