
Єдина країна - Україна і світ 14.02.20 

 

ТОП 

 

Коронавірус у Китаї забрав життя вже 1380 

осіб 

Станом на п'ятницю, 14 лютого, в Китаї 

загинула ще 121 особа та виявлено 5090 нових 

випадків зараження коронавірусом COVID-19. 

 

Джонсон оновив склад уряду Британії 

Голова уряду Сполученого Королівства Борис 

Джонсон змінив склад свого кабінету, 

призначивши низку нових міністрів. 
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В Іраку знову обстріляли американську 

військову авіабазу 

В Іраку невідомі здійснили ракетний обстріл 

військової авіабази поблизу міста Кіркук, де 

базуються американські військовослужбовці. 

СВІТ 

 

Сенат США обмежив військові 

повноваження Трампа 

Сенат ухвалив резолюцію, яка обмежує 

військові повноваження президента США 

щодо воєнних дій проти Ірану. 

 

Генпрокурор США дорікнув Трампові за 

втручання у справи мін'юсту 

Генеральний прокурор США Вільям Барр 

зробив низку критичних зауважень на адресу 

Дональда Трампа, який вимагав від мін'юсту 

полегшити покарання у справі Роджера 

Стоуна. 

 

Сирія визнала геноцид вірмен 

На тлі напруженості у відносинах з 

Туреччиною парламент Сирії ухвалив 

резолюцію про визнання геноциду вірмен в 

Османській імперії під час Першої світової 

війни. 
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Серби хочуть вийти зі складу Боснії та 

Герцеговини 

Республіка Сербська, яка є складовою 

частиною Боснії та Герцеговини, взяла курс на 

вихід з цієї держави. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський їде на Мюнхенську безпекову 

конференцію 

Президент Володимир Зеленський 14-15 

лютого перебуватиме з робочим візитом у 

Німеччині, де візьме участь у Мюнхенській 

конференції з питань безпеки. 

 

Загороднюк розповів про хід переговорів з 

НАТО 

Україна продовжує переговори з НАТО щодо 

приєднання до програми Партнерства 

розширених можливостей, яка може відкрити 

для ЗСУ нові шляхи до опанування 

стандартами альянсу. 

 

В Укроборонпромі обговорили 

реформування концерну з американськими 

радниками 

Гендиректор Укроборонпрому Айварас 

Абромавичус провів зустріч зі стратегічним 

радником з питань реформування ОПК 

України Дональдом Чарльзом Вінтером та 

групою радників Інституту оборонного аналізу 

США. 
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В Україні можуть поєднатися капітали КНР 

і ЄС - Кулеба 

У зовнішній торгівлі України на країни ЄС 

припадає 43%, при цьому стрімко й без будь-

якої державної підтримки зростає торгівля з 

Китаєм. 

 

США обговорять у Мюнхені протидію 

російській агресії в Україні – Держдеп 

Адміністрація США має намір провести 

переговори із союзниками й партнерами під 

час Мюнхенської конференції безпеки цього 

тижня щодо протистояння російській агресії в 

Україні. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський — бізнесу: Ми "чистимо" 

Україну, щоб вона стала привабливішою 

для інвесторів 

Президент України Володимир Зеленський 

закликав провідні бізнес-асоціації країни 

долучатися до урядових програм для великих 

інвесторів. 

 

МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", 

розраховану до 2030 року - Скалецька 

МОЗ збирає робочу групу для розробки 

національної стратегії охорони здоров'я, яка 

буде розрахована до 2030 року. 
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Програма медгарантій на 20% перевищує 

торішні субвенції - в.о. голови НСЗУ 

Обсяг фінансування Програми медичних 

гарантій на 20% більший від медичної 

субвенції, яка виділялася минулого року. 

 

Справи Майдану: ДБР вже прийняло від 

Офісу генпрокурора 42 провадження 

Слідчий підрозділ ДБР, який веде "справи 

Майдану", прийняв 42 кримінальні 

провадження загальним обсягом понад 6,5 тис. 

томів. 

 

Суд продовжив Гримчаку цілодобовий 

домашній арешт 

Вищий антикорупційний суд продовжив на два 

місяці запобіжний захід у вигляді цілодобового 

домашнього арешту ексзаступнику міністра з 

питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти шість разів порушили ―тишу‖, 

втрат немає 

За минулу добу окупанти 6 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876090-programa-medgarantij-na-20-perevisue-torisni-subvencii-oksana-movcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876090-programa-medgarantij-na-20-perevisue-torisni-subvencii-oksana-movcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876090-programa-medgarantij-na-20-perevisue-torisni-subvencii-oksana-movcan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876076-spravi-majdanu-dbr-prijnalo-vid-ofisu-genprokurora-42-provadzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876076-spravi-majdanu-dbr-prijnalo-vid-ofisu-genprokurora-42-provadzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876076-spravi-majdanu-dbr-prijnalo-vid-ofisu-genprokurora-42-provadzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876059-sud-prodovziv-grimcaku-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876059-sud-prodovziv-grimcaku-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2876059-sud-prodovziv-grimcaku-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2876118-okupanti-sist-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2876118-okupanti-sist-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2876118-okupanti-sist-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html


 

Україна в ОБСЄ: Росія не дозволяє 

спостерігачам на кордоні навіть біноклі 

Росія забороняє спостерігачам місії ОБСЄ на 

російських пунктах пропуску "Гуково" і 

"Донецьк" використовувати будь-які 

інструменти спостереження, включаючи 

біноклі та безпілотники. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

14 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається День святого 

Валентина, або День усіх закоханих. 

 

Велике фото та ―сховані‖ дані - як може 

виглядати е-паспорт українця 

Віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової 

трансформації України Михайло Федоров 

оприлюднив декілька варіантів дизайну 

електронного паспорта, над якими працюють у 

Мінцифрі. 

 

З початку зими біженцями стали понад 800 

тисяч сирійців 

Понад 800 тисяч сирійців з початку року 

залишили свої домівки у провінції Ідліб через 

наступ військ президента Башара Асада, якого 

підтримує Москва. 
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Рекордне потепління в Антарктиді - 

температура піднялася до 20° тепла 

Науковці з Бразилії зафіксували новий 

температурний рекорд в Антарктиді — вперше 

за весь час спостережень повітря прогрілося до 

20°C. 

 

Вчені виявили молоду гігантську планету 

"недалеко" від Землі 

Астрономи з Рочестерського інституту 

технологій заявили про виявлення гігантської 

молодої планети на відстані 330 світлових 

років від Сонячної системи. 

 

На День закоханих прогнозують майже без 

опадів і до 10° тепла 

У п'ятницю, 14 лютого, в Україні без істотних 

опадів, температура вдень від 1 до 10° тепла. 

 

14 лютого: народний календар і астровісник 

Валентинимо на святого Трифона; чи буде в 

нинішньої весни довга дорога і уникаємо 

усамітнення. 
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