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ТОП 

 

Коронавірус у Китаї забрав уже понад 1700 

життів 

У Китаї кількість підтверджених випадків 

зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб, з 

них 1 770 осіб померли, 10 844 вилікувались. 

 

Росія назвала умови проведення 

Нормандського саміту 

Для проведення нової зустрічі 

"нормандському" форматі необхідно побачити 

результати попередніх домовленостей. 
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Рухані заявив, що Іран не піде на 

переговори зі Штатами під тиском 

Іран ніколи не піде на переговори зі 

Сполученими Штатами Америки під тиском чи 

з позиції слабкості. 

 

У Штатах вимагають відставки 

генпрокурора Барра 

Колишні співробітники Міністерства юстиції 

США вимагають відставки генерального 

прокурора Вільяма Барра, який, на їхню думку, 

виявив упередженість щодо одного з 

обвинувачених у справі про можливі зв'язки 

Трампа з Кремлем. 

 

Сили Асада захопили нові населені пункти в 

Ідлібі та пішли у наступ 

Військові уряду Башара Асада за підтримки 

авіації РФ захопили нові населені пункти у 

провінції Ідліб на півночі Сирії. 

СВІТ 

 

Поліція розігнала акцію опозиції в Баку, 

затримавши лідерів опозиції 

Поліція в Баку в неділю розігнала акцію проти 

фальсифікацій на парламентських виборах. 
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Протести в Канаді: Трюдо скасував поїздку 

на міжнародний саміт 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 

відмовився від участі у зустрічі Карибської 

співдружності, аби дати раду протестам 

усередині країни. 

 

Держдеп хотів приховати зустріч Помпео з 

Лавровим 

Американська влада намагалася уникнути 

розголошення факту зустрічі держсекретаря 

США Майка Помпео та очільника МЗС РФ 

Сергія Лаврова. 

 

Ле Дріан пояснив, навіщо Франція 

шукатиме канали для діалогу з Росією 

Франція шукає канали для діалогу з Росією, 

адже усвідомлює свою роль як члена НАТО. 

 

ЄС має фінансувати створення 

прикордонного корпусу – віцепрезидент 

Єврокомісії 

Створення спільного, постійного корпусу ЄС з 

охорони кордонів та берегової лінії буде 

безпрецедентним кроком, який дозволить 

зменшити тиск на «прифронтові» держави та 

«федералізувати» спільну систему охорони 

зовнішніх кордонів Євросоюзу. 
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Передвиборна кампанія президента Дуди 

стартувала у Варшаві 

Президент Польщі Анджей Дуда розпочав 

свою передвиборну кампанію 15 лютого на 

мітингу у Варшаві. 

 

Двері ЄС для Північної Македонії та Албанії 

мають бути відчиненими — МЗС Італії 

Північна Македонія й Албанія мають отримати 

сигнал про початок переговорів з ними щодо 

членства в ЄС. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Виступ Зеленського на Мюнхенській 

безпековій конференції 

Не зовсім коректно говорити "війна в Україні". 

Це – війна в Європі. І вона разом з анексією 

Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова 

війна 

 

Аргентина подякувала Україні за допомогу 

в евакуації своїх громадян з Уханя 

Міністерство закордонних справ Аргентини 

висловило подяку Україні за те, що наша 

країна погодилась разом зі своїми громадянами 

евакуювати й громадян Аргентини з епіцентру 

поширення коронавірусу — китайського 

Уханя. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2877510-peredviborna-kampania-prezidenta-dudi-startuvala-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2877510-peredviborna-kampania-prezidenta-dudi-startuvala-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2877510-peredviborna-kampania-prezidenta-dudi-startuvala-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2877563-dveri-es-dla-pivnicnoi-makedonii-ta-albanii-maut-buti-vidcinenimi-mzs-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2877563-dveri-es-dla-pivnicnoi-makedonii-ta-albanii-maut-buti-vidcinenimi-mzs-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2877563-dveri-es-dla-pivnicnoi-makedonii-ta-albanii-maut-buti-vidcinenimi-mzs-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877222-vistup-zelenskogo-na-munhenskij-bezpekovij-konferencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877222-vistup-zelenskogo-na-munhenskij-bezpekovij-konferencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877222-vistup-zelenskogo-na-munhenskij-bezpekovij-konferencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877512-argentina-podakuvala-ukraini-za-dopomogu-v-evakuacii-svoih-gromadan-z-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877512-argentina-podakuvala-ukraini-za-dopomogu-v-evakuacii-svoih-gromadan-z-uhana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2877512-argentina-podakuvala-ukraini-za-dopomogu-v-evakuacii-svoih-gromadan-z-uhana.html


 

Українсько-американська ракета "Antares" 

вивела в космос корабель з вантажем для 

МКС 

У суботу, 15 лютого, з космодрому Воллопс 

(штат Вірджинія) успішно запустили 

українсько-американську ракету-носій 

"Antares" з космічним кораблем Cygnus. 

УКРАЇНА 

 

"Слуга народу" оновила склад Вищої ради: 

хто і за які напрямки відповідає 

Політична партія "Слуга народу" на з'їзді в 

суботу оновила склад Вищої ради. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу дев'ять разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня народився патріарх Української 

греко-католицької церкви Йосиф Сліпий. 
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Фаворити нацвідбору. За кого вболіває 

культурний істеблишмент 

Україна визначила виконавців, які пройшли до 

фіналу нацвідбору на міжнародний пісенний 

конкурс «Євробачення-2020» 

 

Українська збірна "Нескорених" 

познайомилася з новими видами 

спортивних змагань 

На семінарі з адаптивних видів спорту для 

ветеранів Invictus Unite, який сьогодні 

пройшов у Києві, українські учасники "Ігор 

Нескорених" (Invictus Games) познайомилися з 

новими для себе видами спортивних змагань. 

 

Британія введе нові вимоги для трудових 

мігрантів з країн ЄС 

Велика Британія вимагатиме від трудових 

мігрантів з країн спільноти наявність 

попередньої угоди з працедавцем та 

проходження перевірки на знання англійської. 

 

У Бурунді знайшли масові поховання з 

останками шести тисяч осіб 

В Бурунді знайшли нові масові поховання, де 

виявлені останки більше шести тисяч осіб, 

убитих під час етнічних чисток проти 

народності хуту в 1972 році. 
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В Україну йде суха тепла погода, вдень 

прогріє до +15° 

На понеділок, 17 лютого, синоптики обіцяють 

мінливу хмарність, без опадів. (КАРТА) 

 

17 лютого: народний календар і астровісник 

Чиїм сватом був Микола Студит; де знайти 

іній для бульби і гречки та які послання чекати 

від Гермеса. 
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