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ТОП 

 

Коронавірус вже забрав 490 життів у Китаї, 

понад 24 тисячі осіб заразилися 

У Китаї жертвами нового коронавірусу стали 

490 осіб, понад 24 тисячі осіб заразилися. 

 

Ізраїль знову завдав удару по силах ХАМАС 

у відповідь на обстріли 

ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по 

військових об'єктах ХАМАС у відповідь на 

обстріл мирного населення. 
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Джуліані наполягає на розслідуванні проти 

Байдена після процесу імпічменту Трампа 

Колишній особистий адвокат Дональда Трампа 

Руді Джуліані заявив, що президент не 

повинен відмовлятися від ідеї провести 

розслідування в Україні проти Джо Байдена — 

навіть після завершення судового процесу з 

імпічменту в Сенаті. 

СВІТ 

 

Штати пригрозили Асаду і його 

прихильникам наслідками через атаки в 

Ідлібі 

Офіційний Вашингтон обурився й засудив 

смертельні атаки, вчинені напередодні силами 

Асада за підтримки Росії, Ірану й Хезболли на 

турецькі спостережні пункти в сирійській 

провінції Ідліб. 

 

Трамп хоче завершити участь США у 

війнах на Близькому Сході та Афганістані 

Нинішня адміністрація США працює над тим, 

щоб завершити участь американських військ у 

війнах на Близькому Сході й Афганістані. 

 

Попередній підрахунок на праймеріз в 

Айові: Бутіджич і Сандерс у лідерах 

Підрахунок більшої частини голосів на 

праймеріз у штаті Айова засвідчив впевнене 

лідерство на перегонах всередині 

Демократичної партії мера міста Саут-Бенд 

Піта Бутіджича, за яким впритул іде сенатор 

Берні Сандерс. 
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Пелосі порвала промову Трампа після його 

виступу в Конгресі 

Спікер Палати представників США Ненсі 

Пелосі демонстративно розірвала папір із 

промовою президента Дональда Трампа після 

його виступу в Конгресі зі щорічним 

зверненням "Про становище країни". 

 

Дуда підписав закон, який дозволяє уряду 

карати суддів 

Анджей Дуда, президент Польщі, у вівторок 

підписав зміни до законодавства, які 

дозволяють уряду карати суддів. 

 

Трамп пообіцяв "розчавити" 

диктаторський режим Мадуро 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

Сполучені Штати докладуть всіх зусиль, щоби 

усунути від влади главу режиму в Венесуелі 

Ніколаса Мадуро, який "жорстоко поводиться 

зі власним народом". 

 

Віцемаршалок польського сейму вважає, що 

з Росією зараз домовитись неможливо 

З Росією зараз домовлятися неможливо з 

огляду на її дії упродовж останнього 

десятиліття. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869668-pelosi-porvala-promovu-trampa-pisla-jogo-vistupu-v-kongresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869668-pelosi-porvala-promovu-trampa-pisla-jogo-vistupu-v-kongresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869668-pelosi-porvala-promovu-trampa-pisla-jogo-vistupu-v-kongresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869573-duda-pidpisav-zakon-akij-dozvolae-uradu-karati-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869573-duda-pidpisav-zakon-akij-dozvolae-uradu-karati-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869573-duda-pidpisav-zakon-akij-dozvolae-uradu-karati-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869630-tramp-poobicav-rozcaviti-diktatorskij-rezim-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869630-tramp-poobicav-rozcaviti-diktatorskij-rezim-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869630-tramp-poobicav-rozcaviti-diktatorskij-rezim-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869548-vicemarsalok-polskogo-sejmu-vvazve-so-z-rosieu-zaraz-domovitis-nemozlivo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869548-vicemarsalok-polskogo-sejmu-vvazve-so-z-rosieu-zaraz-domovitis-nemozlivo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2869548-vicemarsalok-polskogo-sejmu-vvazve-so-z-rosieu-zaraz-domovitis-nemozlivo.html


 

Меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn 

підпишуть сьогодні 

У середу, 5 лютого, уряд планує підписати 

меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn 

AG, це буде відбуватися в кілька етапів. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський закликав уряд і парламент 

активізувати свою роботу 

Президент України Володимир Зеленський 

провів нараду за участю представників 

Кабінету Міністрів і Верховної Ради, 

присвячену виконанню поставлених перед 

урядом завдань та планам на найближче 

майбутнє. 

 

Зеленський вирішив, куди направити $2,9 

мільярда Газпрому 

Президент України Володимир Зеленський 

запропонував направити 2,9 мільярда доларів, 

які "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" у 

рамках виконання рішення Стокгольмського 

арбітражу, на реалізацію інфраструктурних 

проєктів та розвиток медицини. 

 

Уряд створить Міністерство з питань 

окупованих територій 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 

заявив, що в Кабміні було прийнято рішення 

про створення Міністерства з питань 

окупованих територій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869563-memorandum-pro-spivpracu-z-deutsche-bahn-pidpisut-vze-zavtra-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869563-memorandum-pro-spivpracu-z-deutsche-bahn-pidpisut-vze-zavtra-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2869563-memorandum-pro-spivpracu-z-deutsche-bahn-pidpisut-vze-zavtra-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869588-prezident-okresliv-persocergovi-zavdanna-dla-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869588-prezident-okresliv-persocergovi-zavdanna-dla-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869588-prezident-okresliv-persocergovi-zavdanna-dla-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869618-zelenskij-virisiv-kudi-napraviti-29-milarda-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869618-zelenskij-virisiv-kudi-napraviti-29-milarda-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869618-zelenskij-virisiv-kudi-napraviti-29-milarda-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869626-urad-stvorit-ministerstvo-z-pitan-okupovanih-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869626-urad-stvorit-ministerstvo-z-pitan-okupovanih-teritorij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2869626-urad-stvorit-ministerstvo-z-pitan-okupovanih-teritorij.html


 

Українських морпіхів готують за 

програмою курсу НАТО 

Інструктори Збройних Сил Канади навчають 

українських морських піхотинців за 

програмою курсу НАТО TLP на базі 198-го 

навчального центру ВМС ЗС України у 

Миколаєві. 

 

Гончарук прокоментував затримання 

чиновника Кабміну на хабарі 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав про 

спільний успішний захід оперативників 

Департаменту стратегічних розслідувань 

Нацполіції та ДБР, які затримали начальника 

управління Секретаріату Кабінетів міністрів за 

вимагання та отримання від підприємця 2 

мільйонів гривень хабаря. 

 

Вбивство Шеремета: Суд залишив 

Кузьменко під вартою ще на 2 місяці 

Печерський районний суд Києва продовжив 

термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під 

вартою ще на 2 місяці. 

 

У Дніпрі триває форум єврейських громад 

України 

У Дніпрі триває "Форум єврейських громад 

України на честь 70-річчя лідерства 

Любавицького ребе Менахема-Мендела 

Шнеєрсона". 

 

Управління та фінанси: Шумілін розповів 

про суть спортивної реформи 

Основною суттю Стратегії розвитку спорту та 

фізичної активності до 2032 року є зміцнення 

принципів управління та фінансування спорту. 
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МОН перегляне критерії відбору та 

експертизи підручників 

Український інститут розвитку освіти (УІРО) 

перегляне критерії відбору та експертизи 

підручників. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 12 разів порушили "тишу", втрат 

немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 12 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Костянтин Калінін - 

український авіаційний конструктор, фундатор 

української цивільної авіації, льотчик. 

 

Дубілет сказав, коли чекати на проєкт 

єдиної лінії "112" для всіх екстрених служб 

Пілотний проєкт єдиної лінії "112" для всіх 

екстрених служб запустять у лютому. 
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Маркарова сказала, коли запрацює 

електронна акцизна марка 

Сервіс перевірки акцизних марок запрацює в 

режимі сканування телефоном з 14 лютого. 

 

Православна церква оцінить доцільність 

впровадження календарної реформи 

Православна церква України створила 

Синодальну календарну комісію для оцінки 

доцільності переходу на григоріанський 

календар. 

 

Книжковий Арсенал закінчив прийом 

заявок з приголомшливим результатом 

Х Міжнародний фестиваль “Книжковий 

Арсенал”, що відбудеться 20-24 травня, 

закінчив прийом заявок з приголомшливим 

результатом. 

 

На Україну насувається штормовий циклон 

Petra — чого чекати 

У середу, 5 лютого, циклон Petra спричинить 

складну погоду в Україні - дощі зі снігом та 

хуртовини. 
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5 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Саламана мовчальника; як у давнину 

боролися з вітрянкою, кором і віспою та що 

день прийдешній нам готує. 
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