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ТОП 

 

Коронавірус у Китаї: хворих уже понад 40 

тисяч 

Від пневмонії, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV, у Китаї померли вже 908 осіб, 

кількість інфікованих сягнула 40 171. 

 

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 

понад $10 мільярдів 

Понад 70 мільярдів юанів (більш як 10 

мільярдів доларів) виділено на діагностику та 

лікування вірусу 2019-nCoV у Китаї. 
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Розділення міністерств і новий віцепрем'єр: 

Гончарук розповів про зміни в уряді 

Уряд може посилити економічний блок новим 

віцепрем’єром. 

 

У Лос-Анджелесі оголосили переможців 92 

―Оскара‖ 

Ввечері у неділю в Лос-Анджелесі журі 

Академії кінематографічних мистецтв і наук 

США оголосило лауреатів 92-ї церемонії однієї 

з найпрестижніших кінопремій світу “Оскар”. 

СВІТ 

 

Російські літаки обстріляли школу в Сирії 

— правозахисники 

Російські літаки 9 лютого обстріляли школу в 

селі Кафр Норан поблизу Алеппо. 

 

Ізраїль з повітря обстріляв позиції руху 

ХАМАС 

Повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали 

ударів по позиціях членів угруповання руху 

ХАМАС у секторі Гази. 
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Туреччина відправила до Ідлібу гаубиці 

Туреччина зміцнює свої спостережні пункти, 

розташовані в зоні деескалації на північному 

заході Сирії. 

 

Нова міграційна політика Польщі: чого 

чекати українцям 

Уряд Польщі планує розробити й затвердити 

засади нової міграційної політики впродовж 

пів року. 

 

У владній партії Азербайджану заявляють 

про перемогу на виборах 

За попередніми даними, партія "Єні 

Азербайджан", очолювана президентом 

Алієвим, забезпечує собі абсолютну більшість 

у новообраному парламенті. 

 

Білорусь диверсифікує політику, але не 

змінює союзників – експерт 

Унаслідок російського тиску Білорусь 

диверсифікує свою зовнішню торгівлю та 

політику, але не буде віддалятися від Москви. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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У Києві представили Асоціацію 

кримськотатарських підприємців TURKSİD 

У Києві представили Асоціацію 

кримськотатарських підприємців Туреччини, 

України та Румунії TURKSİD. 

 

Троє українців претендують на престижні 

нагороди International Opera Awards 

Престижна міжнародна премія The International 

Opera Awards оголосила цьогорічних 

номінантів. На головну оперну нагороду 

претендують троє українців. 

УКРАЇНА 

 

Гончарук розповів, з ким радиться щодо 

призначень у Кабміні 

З приводу призначень в уряді Прем'єр-міністр 

Олексій Гончарук намагається радитися з усіма 

ключовими людьми в команді, у тому числі з 

Андрієм Богданом і Андрієм Єрмаком. 

 

Загороднюк повідомляє про підготовку 

трьох нових точок для розведення військ 

Україна веде переговори про три нові точки 

для розведення військ на Донбасі. 
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У НБУ розповіли, на що найбільше 

скаржаться українці 

Торік до Національного банку України 

надійшло майже 17 тис. звернень громадян зі 

скаргами на роботу банків, близько третини з 

них стосуються відносин у сфері кредитів. 

 

Україну назвали одним із провідних 

виробників овочів і фруктів у Європі 

Україна є одним з провідних виробників 

фруктів і овочів у своєму регіоні, а по деяких 

позиціях – і в глобальному вимірі. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти дев'ять разів порушили "тишу", 

під Оріховим працювали міномети та 

артилерія 

9 лютого збройні формування РФ дев’ять разів 

порушили режим припинення вогню. Внаслідок 

ворожих обстрілів один український захисник 

отримав поранення. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні день народження Богдана Гориня, 

українського політичного та громадського 

діяча, журналіста, мистецтвознавця, 

організатора самвидаву, колишнього 

дисидента. 
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На пожежах з початку року в Україні 

загинули понад 200 осіб 

В Україні протягом поточного року вже 

сталося понад 5 тис. пожеж, у яких загинули 

більше 200 людей. 

 

Вода забрала понад 40 життів з початку 

року - ДСНС 

Від початку року українські рятувальники 

зафіксували більш як 40 випадків загибелі 

людей на водоймах. 

 

В Україні оголосили штормове 

попередження 

За прогнозами УкрГідрометцентру, 10 лютого, 

вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в 

Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини 

( I рівень небезпечності, жовтий). 

 

На День святого Валентина в Україні буде 

майже "весна" 

В Україні 10 лютого очікується сильний вітер, 

вночі місцями до 19° морозу, вдень до 7° 

тепла. 

 

10 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні лютого Юхима; кому бджілка, а кому 

корівка і розбираємося з петлею Меркурія. 
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