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ТОП 

 

Аварія літака в Стамбулі забрала життя вже 

трьох осіб 

Як мінімум три особи загинули в результаті 

аварії пасажирського Boeing 737-800 

бюджетної авіакомпанії "Pegasus Airlines" під 

час посадки в стамбульському аеропорту імені 

Сабіхи Гекчен. 

 

Вже 20 осіб підхопили коронавірус на 

заблокованому біля берегів Японії лайнері 

Кількість заражених коронавірусом 2019-

nCoV серед пасажирів круїзного лайнера 

Diamond Princess зросла до 20 осіб. 
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Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у 

відповідь на запуск вибухових куль 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала 

ракетного удару по позиціях членів 

угруповання руху ХАМАС. 

 

Радбез ООН проведе екстрене засідання 

щодо Сирії 

Представники Ради Безпеки ООН зберуться на 

надзвичайну сесію щодо Сирії після зіткнень 

між турецькими та сирійськими військовими. 

 

Сенат США повністю виправдав Дональда 

Трампа в процесі імпічменту 

Верхня палата американського Конгресу 

більшістю голосів визнала президента США 

Дональда Трампа невинуватим за двома 

статтями обвинувачень, офіційно висунутими в 

грудні за результатами розслідування Палати 

представників. 

СВІТ 

 

ВООЗ потребує $675 мільйонів для боротьби 

з коронавірусом 

Всесвітня організація охорони потребує 675 

мільйонів доларів для здійснення заходів проти 

поширення нового коронавірусу. 
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ФБР: Росія продовжує спроби втручання в 

американські вибори 

Директор ФБР Крістофер Рей підтвердив у 

середу в Конгресі США, що Росія продовжує 

свої спроби втручання у внутрішню політику 

США й становить загрозу для виборчих 

перегонів впродовж 24 години, сім днів на 

тиждень. 

 

Пелосі пояснила, чому порвала промову 

Трампа після його виступу в Конгресі 

Спікерка Палати представників Конгресу 

США Ненсі Пелосі порвала текст звернення до 

нації президента Дональда Трампа, тому що 

він у заяві "знищив правду". 

 

Угорщина ухвалила нову стратегію 

нацбезпеки 

В Угорщині ухвалили нову стратегію 

національної безпеки, нова військова стратегія 

ще розробляється. 

 

Євросоюз погодив заходи з підвищення 

якості питної води 

Рада ЄС на рівні постійних представників, 

засідання якої відбулося в Брюсселі, погодила 

заходи щодо підвищення якості питної 

водопровідної води у країнах Євросоюзу. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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В Україні стартує другий етап програми від 

Держдепу для ветеранів АТО/ООС 

В Україні стартує другий етап реінтеграційної 

програми для ветеранів АТО/ООС від 

Державного департаменту США, бюджет якої 

становить 5,1 млн доларів. 

 

До навчань Sea Breeze в Україні вперше 

приєднається Японія 

Сили самооборони Японії вперше візьмуть 

участь у цьогорічних військових навчаннях 

«Sea Breeze — 2020». 

 

Україна нагадала в ОБСЄ, що не виробляє і 

не використовує протипіхотні міни 

Україна не виробляє та не використовує 

протипіхотні міни. Усі ж успадковані з 

радянських часів міни зберігаються під 

національним та міжнародним контролем, і 

наразі Україна вже знищила всі протипіхотні 

міни типу ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6. 

 

Штати та Україна обговорили 

нерозповсюдження технологій подвійного 

використання 

США та Україна завершили раунд переговорів 

в рамках діалогу зі стратегічного контролю у 

торгівлі та обміну досвідом зі стримування 

товарів та технологій подвійного 

використання, які можуть використовуватися 

для виробництва зброї масового знищення. 

 

Канада добре розуміє суть Росії — Сенцов 

На відміну від керівництва деяких 

європейських держав, канадців немає потреби 

переконувати у необхідності продовження 

тиску на Росію. 
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У МВС стартував відбір кандидатів для 

миротворчих місій ООН 

У Міністерстві внутрішніх справ України 

почали відбір кандидатів для миротворчих 

місій Організації об'єднаних націй. 

 

На виставку Fruit logistica у Берлін приїхали 

майже 30 українських компаній 

Майже 30 українських компаній беруть участь 

у профільній виставці Fruit logistica 2020, яка 

проходить у Берліні 5-7 лютого. 

УКРАЇНА 

 

Нова структура ДБР та Рада громадського 

контролю при бюро — Зеленський підписав 

накази 

езидент України Володимир 

Зеленський затвердив організаційну структуру 

Державного бюро розслідувань та положення 

про Раду громадського контролю при ДБР. 

 

Підкупів голосів під час голосування за 

ринок землі не буде - Арахамія 

У "Слузі народу" активно працюють з 

депутатами як своєї, так і інших фракцій, щоб 

переконати їх підтримати законопроєкт щодо 

ринку землі, який можуть винести на 

голосування у другому читанні вже 6 лютого. 
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НСЖУ відреагувала на обшуки СБУ у 

приміщеннях телеканалу "1+1" 

Національна спілка журналістів України 

стурбована обшуками у приміщеннях 

“1+1media” (редакція програми "Секретні 

матеріали") та у помешканнях журналістів 

телеканалу 1+1. 

 

Мін’юст порахував, скільки маленьких 

українців народилися торік 

Упродовж минулого року в Україні народилося 

310 605 немовлят, кожне десяте — в Києві. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля 

Оріхового зі 120-мм міномета 

Російські окупаційні війська станом на 18.00 

середи, 5 лютого, 7 разів обстріляли позиції 

Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед 

українських військових немає. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1996 році, Україна стала 

антарктичною державою. 
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Під час бета-тесту застосунку "Дія" 

оцифрували 6 мільйонів водійських 

посвідчень 

В Україні за півтора місяця бета-тестування 

мобільного застосунку "Дія" було оцифровано 

шість мільйонів водійських посвідчень та п'ять 

мільйонів свідоцтв про реєстрацію 

транспортного засобу. 

 

У Штатах пішов з життя знаменитий актор 

Кірк Дуглас 

У США у віці 103 років пішов з життя 

визначний для Голлівуду актор Кірк Дуглас. 

 

Циклон приніс в Україну похолодання, у 

деяких областях до -17° 

В Україні у четвер, 6 лютого, сильний сніг 

очікується місцями у південних, східних та 

Дніпропетровській областях, на решті 

території - незначні опади. 

 

6 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні преподобної Ксенії; чому стрибає 

сорока, чи чують зайці мисливців і тримаємося 

в межах норми. 
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