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ТОП 

 

Кількість жертв коронавірусу в Китаї 

перевищила 1110 осіб 

Від нового коронавірусу в Китаї померли вже 

1113 осіб, при цьому кількість хворих досягла 

38 800 осіб. 

 

На лайнері Diamond Princess коронавірусом 

заразилися вже 175 осіб 

На круїзному лайнері Diamond Princess з 25 

українцями на борту, який знаходиться 

на карантині в порту японського міста 

Йокогама, виявили 39 нових випадків 

зараження коронавірусом. 
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Окупанти продовжили арешт 14 фігурантам 

"справи Хізб ут-Тахрір" 

Чотирнадцятьом фігурантам другої 

сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" на 

місяць продовжили арешт у СІЗО. 

СВІТ 

 

На праймеріз в Нью-Гемпширі попередньо 

лідирує Берні Сандерс 

За результатами підрахунку 82% голосів на 

партійних праймеріз в американському штаті 

Нью-Гемпшир лідерство серед демократів 

впевнено утримує сенатор Берні Сандерс, 

якого ще може наздогнати молодий кандидат 

Піт Бутіджич. 

 

Розвідки Німеччини та США десятиліттями 

"слухали" уряди понад 100 країн — ЗМІ 

Німецька федеральна служба розвідки BND та 

американське Центральне розвідувальне 

управління щонайменше 23 роки 

прослуховували уряди понад 100 країн. 

 

Європарламент вкотре розкритикував 

Польщу за реформу судочинства 

У Європарламенті вкотре наголосили, що 

судова реформа у Польщі не відповідає 

вимогам принципів демократії та верховенства 

права ЄС. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874309-okupanti-prodovzili-arest-14-figurantam-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874309-okupanti-prodovzili-arest-14-figurantam-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2874309-okupanti-prodovzili-arest-14-figurantam-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2874368-na-prajmeriz-v-nugempsiri-poperedno-lidirue-berni-sanders.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2874368-na-prajmeriz-v-nugempsiri-poperedno-lidirue-berni-sanders.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2874368-na-prajmeriz-v-nugempsiri-poperedno-lidirue-berni-sanders.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2874280-rozvidki-nimeccini-ta-ssa-desatilittami-sluhali-uradi-ponad-100-krain-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2874280-rozvidki-nimeccini-ta-ssa-desatilittami-sluhali-uradi-ponad-100-krain-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2874280-rozvidki-nimeccini-ta-ssa-desatilittami-sluhali-uradi-ponad-100-krain-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2874325-evroparlament-vkotre-rozkritikuvav-polsu-za-reformu-sudocinstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2874325-evroparlament-vkotre-rozkritikuvav-polsu-za-reformu-sudocinstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2874325-evroparlament-vkotre-rozkritikuvav-polsu-za-reformu-sudocinstva.html


 

Парламент Лівану затвердив новий уряд 

Парламент Лівану підтримав новий кабінет 

міністрів і план фінансового порятунку уряду в 

результаті вотуму довіри, незважаючи на 

спроби протестувальників заблокувати його. 

 

У Трампа анонсували зустріч з королем і 

королевою Іспанії в Білому домі 

Король і королева Іспанії збираються відвідати 

США з державним візитом наприкінці квітня 

цього року, під час якого проведуть зустріч у 

Білому домі з президентом Дональдом 

Трампом і першою леді Меланією. 

 

Штати підтримують якнайскоріше членство 

Північної Македонії в НАТО – посол 

Сполучені Штати сподіваються, що рішення 

щодо запрошення Північної Македонії до 

набуття членства в Альянсі буде ухвалене 

навесні. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Разумков зустрівся з єврокомісаром Варгеї 

— про що говорили 

Підтримка Європейського Союзу сприяє 

розвитку України та імплементації нових 

напрямів міжнародного співробітництва. 
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У Комітеті Ради з євроінтеграції 

розраховують, що ЄС триматиме Росію під 

санкціями 

Російська Федерація не виконує 

домовленостей, взятих на себе під час зустрічі 

в Нормандському форматі, що відбулася у 

грудні 2019 року. 

 

За три роки Україна синхронізує свою 

енергетичну систему з ЄС — Гончарук 

До 2023 року Україна планує повністю 

синхронізувати українську енергетичну 

систему з Європейською мережею системних 

операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). 

 

Федоров розповів, на що витратять €25 

мільйонів від Євросоюзу 

Міжнародну технічну допомогу на підтримку 

проєктів цифрової трансформації витратять, 

зокрема, на оптимізацію адміністративних 

послуг та мобільний застосунок "Дія". 

 

Україна є пріоритетним партнером Естонії у 

"Східному партнерстві" - МЗС Естонії 

Україна є для Естонії одним з пріоритетних 

партнерів у програмі «Східне партнерство». 

УКРАЇНА 
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Президент про молодь на окупованих 

територіях: Україна має боротися за своїх 

громадян 

Президент України Володимир Зеленський 

провів нараду щодо забезпечення молоді, яка 

проживає на тимчасово окупованих територіях, 

можливостями отримання паспорта 

громадянина України та сприяння абітурієнтам 

у вступі до українських закладів вищої освіти. 

 

Держбюро розслідувань провело обшуки на 

двох митницях 

Слідчі Територіального управління Держбюро 

розслідувань провели обшуки на постах 

Подільської та Поліської митниць за фактом 

зловживання владою і службовим становищем. 

 

Мережко про призначення Єрмака: Мені 

імпонує, що ОП очолить юрист-

міжнародник 

Голова Комітету Верховної Ради з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва Олександр Мережко (фракція 

"Слуги народу") вважає правильним рішення 

щодо призначення Андрія Єрмака керівником 

Офісу Президента України. 

 

Вже відомо, хто очолив пресслужбу нового 

глави Офісу президента 

Прессекретаркою новообраного глави Офісу 

президента Андрія Єрмака стала колишня 

шеф-редакторка видання L’Officiel Online, 

засновниця нетворкінг-платформи Charitum та 

інтернет-журналу Vector Даша Зарівна. 

 

Уряд виділить на місця кошти на 

реконструкцію опорних шкіл — Новосад 

Уряд цього тижня виділить на місця кошти на 

Нову українську школу (НУШ) та 

реконструкцію опорних шкіл. 
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі - п'ять порушень "тиші", 

окупанти били із мінометів по Оріховому 

11 лютого збройні формування РФ 5 разів 

порушили режим припинення вогню. 

 

Бойовики готують провокації напередодні 

засідання в Мінську — Штаб ООС 

Напередодні Тристоронньої зустрічі 

контактної групи в Мінську збройні 

формування Російської Федерації 

цілеспрямовано здійснюють вогневі провокації 

на лінії зіткнення. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1939 році, на Закарпатті, 

відбулись перші вибори до Сойму Карпатської 

України. 

 

Безпека дитини в інтернеті пов’язана із 

ситуацією як у сім’ї, так і в країні - 

ЮНІСЕФ 

Безпека дитини в інтернеті тісно пов’язана із 

ситуацією як в сім'ї, так і в країні. 
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Онук королеви Єлизавети після 12 років 

шлюбу вирішив розлучитися 

Онук королеви Єлизавети Пітер Філліпс та 

його дружина Отем оголосили про розлучення. 

 

Синоптики прогнозують сніг з дощем і 

вітер, вдень прогріє до +9° 

В Україні 12 лютого очікуються пориви вітру 

15-20 м/с, температура вдень від 8° морозу до 

5° тепла. 

 

12 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Трьох Святих; у кого починається 

весільний сезон, чому не можна нині прясти і 

балансуємо разом із Терезами. 
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