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ТОП 

 

Коронавірус вже забрав понад 630 життів у 

Китаї, близько 30 тисяч осіб заразилися 

Станом на 7 лютого в Китаї кількість 

заражених пневмонією, яка викликана новим 

типом коронавірусу, склала 31 161 особу, а 

летальних випадків нарахували вже 636. 

 

Лікар, який першим повідомив про 

коронавірус, помер після реанімації 

Китайський лікар Лі Веньлянь, який ще в 

грудні минулого року розіслав повідомлення 

про зараження людей новим коронавірусом, 

помер у шпиталі в ніч проти суботи, після 

реанімаційних заходів, проведених його 

колегами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871329-koronavirus-vze-zabrav-ponad-630-zittiv-u-kitai-blizko-30-tisac-osib-zarazilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871329-koronavirus-vze-zabrav-ponad-630-zittiv-u-kitai-blizko-30-tisac-osib-zarazilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871329-koronavirus-vze-zabrav-ponad-630-zittiv-u-kitai-blizko-30-tisac-osib-zarazilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871338-likar-akij-persim-povidomiv-pro-koronavirus-pomer-pisla-reanimacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871338-likar-akij-persim-povidomiv-pro-koronavirus-pomer-pisla-reanimacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871338-likar-akij-persim-povidomiv-pro-koronavirus-pomer-pisla-reanimacii.html


 

На лайнері біля берегів Японії - вже понад 

60 хворих на коронавірус 

На круїзному лайнері Diamond Princess, який 

перебуває на карантині біля порту Йокогама в 

Японії, діагностували коронавірус 2019-

nCoV ще у 41-ї особи. 

 

Асад та Росія знову бомблять Ідліб: 15 

жертв за останню добу 

Жертвами атак авіації режиму Башара Асада і 

ВКС Росії в ідлібській зоні деескалації 

упродовж дня стали 15 мирних жителів. 

СВІТ 

 

Трамп оголосив про ліквідацію ватажка 

аль-Каїди на Аравійському півострові 

Білий дім офіційно підтвердив успішно 

проведену операцію щодо усунення лідера 

угруповання аль-Каїда на Аравійському 

півострові (AQAP) Касіма аль-Рімі. 

 

Трамп назвав імпічмент і розслідування 

Мюллера брудними процесами проти нього 

Президент США Дональд Трамп назвав процес 

імпічменту проти нього, а також розслідування 

спеціального прокурора США Роберта 

Мюллера щодо втручання Росії у вибори в 

США корумпованим переслідуванням, який 

ініціювали "брехуни". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871350-na-lajneri-bila-beregiv-aponii-vze-ponad-60-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871350-na-lajneri-bila-beregiv-aponii-vze-ponad-60-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871350-na-lajneri-bila-beregiv-aponii-vze-ponad-60-hvorih-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871311-asad-ta-rosia-znovu-bomblat-idlib-15-zertv-za-ostannu-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871311-asad-ta-rosia-znovu-bomblat-idlib-15-zertv-za-ostannu-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871311-asad-ta-rosia-znovu-bomblat-idlib-15-zertv-za-ostannu-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871315-tramp-ogolosiv-pro-likvidaciu-vatazka-alkaidi-na-aravijskomu-pivostrovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871315-tramp-ogolosiv-pro-likvidaciu-vatazka-alkaidi-na-aravijskomu-pivostrovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871315-tramp-ogolosiv-pro-likvidaciu-vatazka-alkaidi-na-aravijskomu-pivostrovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871272-tramp-nazvav-impicment-i-rozsliduvanna-mullera-brudnimi-procesami-proti-nogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871272-tramp-nazvav-impicment-i-rozsliduvanna-mullera-brudnimi-procesami-proti-nogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871272-tramp-nazvav-impicment-i-rozsliduvanna-mullera-brudnimi-procesami-proti-nogo.html


 

Штати подвоять зусилля для припинення 

диктатури Мадуро – Держдеп 

Сполучені Штати мають намір збільшити 

зусилля, спрямовані на повалення режиму 

Ніколаса Мадуро в Венесуелі, а також 

відновлення демократії в цій країні. 

 

Лідер демократів закликав перерахувати 

результати кокусів у Айові 

Голова Національного комітету Демократичної 

партії Том Перес закликав провести 

перерахунок підсумків кокусів в Айові, 

первинного голосування, яке відкриває процес 

виборів кандидатів у президенти США. 

 

Іспанський уряд цього місяця розпочне 

переговори з керівництвом Каталонії 

Уряд Іспанії цього місяця розпочне офіційні 

перемовини з регіональним урядом Каталонії, 

щоб покласти край тривалій політичній кризі в 

країні. 

 

У Штатах переконані, що розвиток 5G у 

Китаї несе загрози міжнародній безпеці 

Генеральний прокурор США Вільям Барр 

заявив, що розвиток технології 5G у Китаї 

загрожує міжнародній безпеці. 

 

 

 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871299-stati-podvoat-zusilla-dla-pripinenna-diktaturi-maduro-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871299-stati-podvoat-zusilla-dla-pripinenna-diktaturi-maduro-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871299-stati-podvoat-zusilla-dla-pripinenna-diktaturi-maduro-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871333-lider-demokrativ-zaklikav-pererahuvati-rezultati-kokusiv-u-ajovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871333-lider-demokrativ-zaklikav-pererahuvati-rezultati-kokusiv-u-ajovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871333-lider-demokrativ-zaklikav-pererahuvati-rezultati-kokusiv-u-ajovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871285-ispanskij-urad-cogo-misaca-rozpocne-peregovori-z-kerivnictvom-katalonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871285-ispanskij-urad-cogo-misaca-rozpocne-peregovori-z-kerivnictvom-katalonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2871285-ispanskij-urad-cogo-misaca-rozpocne-peregovori-z-kerivnictvom-katalonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2871345-u-statah-perekonani-so-rozvitok-5g-u-kitai-nese-zagrozi-miznarodnij-bezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2871345-u-statah-perekonani-so-rozvitok-5g-u-kitai-nese-zagrozi-miznarodnij-bezpeci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2871345-u-statah-perekonani-so-rozvitok-5g-u-kitai-nese-zagrozi-miznarodnij-bezpeci.html


 

Штати, Євросоюз та Україна в ОБСЄ: СММ 

має отримати доступ до Криму 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна 

отримати повний та безперешкодний доступ до 

окупованого Росією українського Криму. 

 

Українські регіони презентували себе на 

Східному ярмарку у Польщі 

Українські регіони, зокрема Тернопільська 

область та місто Трускавець на Львівщині, 

представили свій потенціал під час 

цьогорічного IV Східного ярмарку в Ряшеві на 

південному сході Польщі. 

УКРАЇНА 

 

Усі міністерства під одним дахом: в уряді 

знайшли 300 додаткових робочих місць 

У будівлі Кабінету міністрів знайшли 300 

додаткових робочих місць, майже всі для 

працівників Міністерства цифрової 

трансформації. 

 

У Раді сьогодні звітуватиме Гончарук 

У п'ятницю у Верховній Раді пройде година 

запитань до уряду, а потім народні депутати 

продовжать розгляд поправок до 

законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу 

земель сільськогосподарського призначення". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2871301-stati-evrosouz-ta-ukraina-v-obse-smm-mae-otrimati-dostup-do-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2871301-stati-evrosouz-ta-ukraina-v-obse-smm-mae-otrimati-dostup-do-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2871301-stati-evrosouz-ta-ukraina-v-obse-smm-mae-otrimati-dostup-do-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2871325-ukrainski-regioni-prezentuvali-sebe-na-shidnomu-armarku-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2871325-ukrainski-regioni-prezentuvali-sebe-na-shidnomu-armarku-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2871325-ukrainski-regioni-prezentuvali-sebe-na-shidnomu-armarku-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871247-usi-ministerstva-pid-odnim-dahom-v-uradi-znajsli-300-dodatkovih-robocih-misc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871247-usi-ministerstva-pid-odnim-dahom-v-uradi-znajsli-300-dodatkovih-robocih-misc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871247-usi-ministerstva-pid-odnim-dahom-v-uradi-znajsli-300-dodatkovih-robocih-misc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871354-u-radi-sogodni-zvituvatime-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871354-u-radi-sogodni-zvituvatime-goncaruk.html


 

Милованов розповів про запобіжники для 

перевірки коштів на купівлю землі 

Міністр економіки Тимофій Милованов 

розповів про запобіжники для перевірки 

походження коштів на купівлю землі. 

 

Вбивство Шеремета: Слідство спростувало 

окремі заяви захисту Кузьменко 

Слідство у справі вбивства журналіста Павла 

Шеремета стверджує, що в окремих заявах 

захисту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко є 

невідповідності. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

один боєць ЗСУ поранений 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу чотири рази порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

 

В ЄС занепокоєні присутністю бойовиків на 

ділянках розведення 

Європейський Союз занепокоєний 

присутністю керованих Росією збройних 

формувань на ділянках розведення на Донбасі, 

включаючи бойовиків з нарукавними 

пов'язками з написом "СККК". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871323-milovanov-rozpoviv-pro-zapobizniki-dla-perevirki-kostiv-na-kupivlu-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871323-milovanov-rozpoviv-pro-zapobizniki-dla-perevirki-kostiv-na-kupivlu-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2871323-milovanov-rozpoviv-pro-zapobizniki-dla-perevirki-kostiv-na-kupivlu-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871268-vbivstvo-seremeta-slidstvo-sprostuvalo-okremi-zaavi-zahistu-kuzmenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871268-vbivstvo-seremeta-slidstvo-sprostuvalo-okremi-zaavi-zahistu-kuzmenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2871268-vbivstvo-seremeta-slidstvo-sprostuvalo-okremi-zaavi-zahistu-kuzmenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871344-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-odin-boec-zsu-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871344-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-odin-boec-zsu-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871344-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-odin-boec-zsu-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871348-v-es-zanepokoeni-prisutnistu-bojovikiv-na-dilankah-rozvedenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871348-v-es-zanepokoeni-prisutnistu-bojovikiv-na-dilankah-rozvedenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871348-v-es-zanepokoeni-prisutnistu-bojovikiv-na-dilankah-rozvedenna.html


 

Україна закликала Грау сприяти новій 

робочій групі ТКГ щодо кордону з Росією 

Україна наголошує на важливості створення 

нової робочої групи Тристоронньої контактної 

групи (ТКГ) щодо відновлення контролю 

українським урядом над неконтрольованими 

ділянками кордону з Росією. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Олег Антонов – 

прославлений авіаконструктор, ім’я якого 

носять найбільші у світі літаки – «Руслан» та 

«Мрія». 

 

Разумков розповів, чому охорона відбирає 

телефони у його відвідувачів 

Після публікації записів з прослуховування 

прем’єр-міністра Олексія Гончарука охорона 

спікера парламенту Дмитра Разумкова змінила 

правила відвідування його кабінету. 

 

Що буде із закритим Будинком учителя — 

Кличко розповів про майбутнє будівлі 

Столична влада готує проєкт з реконструкції 

Будинку учителя. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871295-ukraina-zaklikala-grau-spriati-novij-robocij-grupi-tkg-sodo-kordonu-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871295-ukraina-zaklikala-grau-spriati-novij-robocij-grupi-tkg-sodo-kordonu-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2871295-ukraina-zaklikala-grau-spriati-novij-robocij-grupi-tkg-sodo-kordonu-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2870943-7-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2870943-7-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871281-razumkov-rozpoviv-comu-ohorona-vidbirae-telefoni-u-jogo-vidviduvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871281-razumkov-rozpoviv-comu-ohorona-vidbirae-telefoni-u-jogo-vidviduvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2871281-razumkov-rozpoviv-comu-ohorona-vidbirae-telefoni-u-jogo-vidviduvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2871257-so-bude-iz-zakritim-budinkom-ucitela-klicko-rozpoviv-pro-majbutne-budivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2871257-so-bude-iz-zakritim-budinkom-ucitela-klicko-rozpoviv-pro-majbutne-budivli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2871257-so-bude-iz-zakritim-budinkom-ucitela-klicko-rozpoviv-pro-majbutne-budivli.html


 

В Україні сніжитиме та до 15° морозу, а 

наприкінці тижня потеплішає 

В Україні у п'ятницю очікується сніг, на 

дорогах ожеледиця, температура вдень 2-7° 

морозу. 

 

7 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Григорія; вслід за бабаками 

передбачаємо погоду на наступний рік, 

слухаємо синичок і що обіцяє нам Венера. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2871263-v-ukraini-snizitime-ta-do-15-morozu-a-naprikinci-tizna-poteplisae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2871263-v-ukraini-snizitime-ta-do-15-morozu-a-naprikinci-tizna-poteplisae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2871263-v-ukraini-snizitime-ta-do-15-morozu-a-naprikinci-tizna-poteplisae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2870945-7-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2870945-7-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

