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ТОП 

 

Жертвами коронавірусу стали вже понад 

1000 осіб, ще 42 тисячі інфіковані 

У Китаї кількість жертв коронавірусу зросла до 

1016 осіб, заражені понад 42 тисяч осіб. 

 

Ракетний удар Ірану по іракській базі США: 

поранених вже близько 100 

Згідно з оновленими даними, ракетний удар 

проіранських сил по базі США в Іраку 

спричинив легкі поранення понад 100 осіб, що 

значно відрізняється від раніше оприлюднених 

Пентагоном даних. 
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Шторм Ciara забрав щонайменше шість 

життів в Європі 

Потужний шторм Ciara, що прокотився 

Європою, призвів до загибелі щонайменше 

шести людей в Чехії, Польщі, Швейцарії, 

Швеції, Словенії та Великій Британії. 

 

Емісар США обговорить в Туреччині 

смертельні атаки Асада й росіян в Ідлібі 

Спецпредставник США з питань Сирії посол 

Джеймс Джеффрі відправляється до 

Туреччини, аби обговорити останню ескалацію 

в провінції Ідліб, де війська Асада за 

підтримки росіян атакують мирні поселення. 

 

Прокурори вимагають для ексрадника 

Трампа від 7 до 9 років ув'язнення 

Колишній близький радник Дональда Трампа 

Роджер Стоун може отримати максимальний 

термін до дев'яти років ув'язнення, якщо суд 

задовольнить запит сторони обвинувачення. 

СВІТ 

 

Туреччина заявляє, що "нейтралізувала" 

вже понад 100 військових Асада 

Туреччина заявляє, що "нейтралізувала" 101 

сирійського урядового солдата після 

артилерійського обстрілу по турецькому 

спостережному пункту в аеропорту Тафтаназ 

на сході провінції Ідліб з боку сил режиму 

президента Сирії Башара Асада, внаслідок 

якого загинули п'ятеро турецьких солдатів. 
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Президент Трамп вперше відвідає Індію 

наприкінці лютого – Білий дім 

Президент США Дональд Трамп наприкінці 

лютого планує здійснити перший візит до Індії, 

однієї з найбільших економік Азійського 

регіону. 

 

ФРН: учасники "Великої коаліції" 

сподіваються на стабільність 

Рішення глави Християнсько-демократичного 

союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер не 

балотуватися на посаду канцлера на виборах 

2021 року, а також піти з посади очільниці 

ХДС не повинно вплинути на роботу урядової 

коаліції. 

 

Дуда лідирує у президентських 

передвиборчих перегонах в Польщі 

Рівно за три місяці до президентських виборів 

в Польщі чинний глава держави Анджей Дуда, 

який нещодавно офіційно оголосив про свою 

участь у цьогорічних виборах, за 

соціологічними опитуваннями значно 

випереджає усіх своїх опонентів. 

 

Британський уряд планує знизити 

мінімальний рівень доходу для іммігрантів 

Уряд Великої Британії на чолі з Борисом 

Джонсоном планує знизити мінімальний рівень 

доходу для іммігрантів. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Україна сподівається домовитися про обмін 

у лютому-березні — Пристайко 

Домовленість щодо чергового обміну 

утримуваними особами на Донбасі може бути 

укладена протягом місяця або двох. 

 

Бюджетний запит Трампа на 2021 рік 

передбачає збереження допомоги Україні 

Бюджетний запит на 2021 рік, спрямований у 

понеділок адміністрацією президента Трампа 

Конгресу США, передбачає збереження 

допомоги Україні на рівні поточного 

фінансового року. 

 

Мін'юст США готовий розглянути 

інформацію Джуліані щодо України 

Міністерство юстиції США готове розглянути 

всю інформацію щодо України, включно з 

тією, що зібрав ексадвокат Трампа Руді 

Джуліані, але спочатку всі ці дані мають бути 

перевірені на достовірність. 

 

НАТО: Партнерство заради миру може бути 

платформою для набуття членства 

НАТО розглядає програму "Партнерство 

заради миру" (ПЗМ) як ефективний механізм 

співпраці з країнами, які не входять до цієї 

організації, однак вона також є платформою 

набуття повноправного членства в Альянсі, 

якщо країни-партнери мають таке бажання. 

УКРАЇНА 
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Розведення військ на Донбасі має виключно 

гуманітарне значення – Загороднюк 

Розведення військ на лінії розмежування на 

Донбасі не зупинить війну, однак воно має 

велике  гуманітарне значення, тому Україна 

погоджується на розведення у наступних трьох 

ділянках. 

 

Рішення у справі "Хізб ут-Тахрір"є 

порушенням права на справедливий суд — 

Денісова 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова засудила рішення 

окупаційного суду "Киевского райнного суда 

Симферополя" у справі "Хізб ут-Тахрір". 

 

Прокурори доручили слідству перевірити 

невинуватість фігурантів справи Шеремета 

Процесуальні керівники у справі вбивства 

журналіста Павла Шеремета доручили слідчим 

Нацполіції перевірити версії невинуватості 

фігурантів, про які заявляли їх адвокати. 

 

Закон про дезінформацію дозволить 

звернутися в суд з позовом проти РФ — 

Потураєв 

Законопроект про дезінформацію передбачає 

норми, згідно з якими Україна отримає право 

звертатися до міжнародного суду з позовом 

проти Росії за поширення дезінформації. 

 

Іслямов розповів, що відбувається з 

фінансуванням телеканалу АТR 

Кримськотатарський телеканал ATR 

представляє в Україні корінний народ, який 

чинить опір російській окупації. 
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Загороднюк: Ніякого обов’язкового призову 

з 18 років не буде 

Уряд затвердить нормативний акт, яким буде 

врегульоване питання строкової служби в армії 

юнаків 18-19 років, які отримають можливість 

служити в ЗСУ лише за наявності письмової 

заяви. 

 

Дитячий омбудсмен проведе брифінг щодо 

безпеки в Інтернеті — ОП 

Уповноважений Президента України з прав 

дитини Микола Кулеба у вівторок, 11 січня 

проведе брифінг до Дня безпечного Інтернету. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти п'ять разів порушили "тишу", 

втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу п'ять разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні світове співтовариство відзначає 

Всесвітній день безпечного Інтернету та 

Міжнародний день жінок та дівчат у науці. 
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У польському Сеймі відбудеться виставка 

робіт Романа Сущенка 

У польському Сеймі 12 лютого відкриється 

виставка малюнків кореспондента 

Укрінформу, колишнього бранця Кремля 

Романа Сущенка. 

 

У США запустили найбільший у світі 

феєрверк 

У США в суботу запустили найбільший у світі 

феєрверк вагою більше однієї тонни, запуск 

потрапив до Книги рекордів Гіннеса. 

 

На Україну чекає ―снігодощ‖, а потім 

ожеледиця 

В Україні у вівторок очікується мокрий сніг та 

дощ, пориви вітру до 20 м/с, температура вдень 

0-5° тепла. 

 

11 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Лаврентія; звідки йтиме дим 

коромислом, куди ховається свиня і чи можна 

нині сачкувати. 
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