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ТОП 

 

Кількість жертв коронавірусу в Китаї 

перевищила 1300 осіб 

У середу кількість хворих на новий 

коронавірус у Китаї зросла на 14 840 осіб, а 

загиблих — на 242 особи, що є найбільшим 

добовим зростання досі. 

 

ДТП у Псковській області забрало життя 8 

українців 

Вісім українців загинули у ДТП, що трапилася 

у ніч на 13 лютого в Псковській області Росії – 

мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. 
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На лайнері Diamond Princess в Японії - вже 

218 заражених коронавірусом 

На круїзному лайнері Diamond Princess, який 

перебуває на карантині в порту Йокогами, 

виявили 44 нові випадки 

зараження коронавірусом. 

 

У США представили концепцію 

футуристичного е-літака 

Нью-йоркський дизайнер Джо Дусет розробив 

концепт моделі електричного реактивного 

літака Her0 Zero Emissions Airplane. 

СВІТ 

 

Єврокомісія і Рада ЄС разом шукатимуть 

відповідь на загрозу коронавірусу 

Два єврокомісари у четвер візьмуть участь у 

надзвичайному засіданні Ради ЄС з питань 

працевлаштування, соціальної політики, 

охорони здоров’я та захисту споживачів, 

присвяченому пошуку відповіді на загрозу 

поширення в країнах ЄС коронавірусу COVID-

19. 

 

НАТО вимагає від режиму Асада 

припинити вбивство мирного населення в 

Ідлібі 

Ситуація, що склалася у сирійській провінції 

Ідліб, є наслідком жахливого насильства проти 

мирного населення з боку режиму Башара 

Асада, якого підтримує Росія, і є 

неприйнятною. 
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Штати та Саудівська Аравія посилять 

взаємодію проти Ірану 

Державний секретар США Майкл Помпео 

провів у середу переговори в Вашингтоні з 

міністром закордонних справ Саудівської 

Аравії Файсалом Аль Саудом, зокрема, щодо 

посилення взаємодії проти розхитування 

Іраном безпеки в регіоні. 

 

Трамп просить Сенат не обмежувати його 

військових повноважень 

Президент США Дональд Трамп звернувся до 

республіканської більшості в Сенаті з 

проханням не підтримувати резолюції про 

обмеження його військових повноважень, 

зокрема, в ситуації з Іраном. 

 

У Трампа планують укласти мирову угоду з 

Талібаном 

Нинішня адміністрація США планує укласти 

мирову угоду з афганськими талібами цього 

тижня, що може стати додатковим кроком для 

виведення американського військового 

контингенту з Афганістану. 

 

Німецькі ЗМІ назвали можливого 

кандидата на посаду голови партії Меркель 

Новим главою німецької партії Християнсько-

демократичний союз (ХДС), лідером якої є 

канцлер Ангела Меркель, може стати 

колишній голова парламентської фракції ХДС 

Фрідріх Мерц. 

 

"Космічні" країни НАТО надаватимуть 

союзникам свої супутники для зв’язку 

Чотири країни НАТО — Франція, Італія, 

Великобританія і США — у середу в 

брюссельській штаб-квартирі Альянсу 

підписали Меморандум про порозуміння, який 

відкриває можливість розширення 

супутникового зв’язку в інтересах всіх 

союзників. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

До Києва вирушає делегація Сенату США, 

щоб підтвердити підтримку Україні 

Троє сенаторів США, демократ Кріс Мерфі та 

двоє республіканців — Рон Джонсон і Джон 

Баррассо, які представляють Комітету з питань 

зовнішніх зв'язків Сенату США, вирушають в 

Україну для зустрічі з президентом 

Володимиром Зеленським. 

 

Генконсул України зустрівся в 

ростовському СІЗО з фігурантами "справи 

Хізб ут-Тахрір" 

Генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас 

Малишевський зустрівся з ялтинськими 

фігурантами "справи Хізб ут-Тахрір" у СІЗО-3 

у м.Новочеркаську. Йому вдалося відвідати 

Мусліма Алієва, Емір-Усеїна Куку і Вадима 

Сірука в день, коли виповнилося 4 роки, як 

вони втратили волю. 

УКРАЇНА 

 

Профілактика та боротьба з раком: 

Скалецька представила стратегію МОЗ 

Міністерство охорони здоров’я представило на 

парламентських слуханнях проєкт Стратегїї з 

профілактики та боротьби з онкологічними 

захворюваннями. 

 

Державні та приватні нотаріуси зможуть 

реєструвати шлюби та розлучення — 

Малюська 

Право реєструвати шлюби та розлучення 

українців можуть передати державним і 

приватним нотаріусам. 
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Умеров про фінансування телеканалу ATR: 

Зараз вирішуються технічні питання 

Наразі вирішуються технічні питання щодо 

фінансування кримськотатарського телеканалу 

ATR, ситуація на контролі народних депутатів 

та відповідних міністерств. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти тричі порушили "тишу", втрат 

немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу тричі порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

13 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова громадськість відзначає 

Всесвітній день радіо. 

 

У Нью-Йорку показали український фільм 

"Земля блакитна, ніби апельсин" 

У Нью-Йорку відбувся показ документального 

фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» 

української режисерки Ірини Цілик про життя 

у прифронтовій зоні на Донбасі. 
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Користувачів месенджера WhatsApp вже 

понад два мільярди 

Кількість активних користувачів месенджера 

WhatsApp перевищила два мільярди — за 

останні два роки його щомісячна аудиторія 

зросла на 500 мільйонів. 

 

Майбутнє поруч: Airbus показав модель 

футуристичного літака 

Airbus показав на авіасалоні в Сінгапурі 

модель економічного літака майбутнього. 

 

В Україні за кілька днів істотно потеплішає 

— прогріє до +13° 

В Україні у четвер невеликий мокрий сніг 

ймовірний у східних та північно-східних 

областях, у західних областях сильний вітер, 

температура вдень 0-5° тепла. 

 

13 лютого: народний календар і астровісник 

Нині Микити; чи не рано ще ―добрі чоботи 

ховати‖, куди подіти лінощі та що робити з 

марнославством. 
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