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ТОП 

 

У Китаї від коронавірусу вже вилікували 

понад 12,5 тисяч хворих 

Від початку спалаху захворювання, у Китаї від 

нового коронавірусу вилікували вже понад 

12,5 тисяч хворих. 

 

У Сенаті готові реагувати на звільнення 

Трампом свідків по справі імпічменту 

Гучні звільнення американських посадовців з 

Ради національної безпеки й 

Держдепартаменту США, які свідчили в 

процесі імпічменту проти президента Трампа в 

Конгресі США, викликали обурення серед 

впливових сенаторів. 
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Новий коронавірус менш смертельний, ніж 

його попередники — ВООЗ 

Новий китайський коронавірус COVID-19 не 

такий смертельний, як його попередники, 

наприклад SARS та MERS. 

 

Джуліані й Парнасу можуть висунути нові 

звинувачення в бізнес-шахрайстві – CNN 

Окружна прокуратура США у Нью-Йорку 

розглядає можливість висунення нових 

звинувачень ексадвокату Трампа Руді 

Джуліані, його бізнес-партнеру Леву Парнасу, 

а також ще одній особі у справі про 

шахрайство, пов'язаній з введенням в оману 

інвесторів. 

 

Власник Amazon дасть $10 мільярдів на 

боротьбу зі зміною клімату 

Засновник компанії Amazon і найбагатша 

людина світу Джефф Безос оголосив про 

створення багатомільярдного кліматичного 

фонду і початок виділення грантів. 

СВІТ 

 

Протестувальники у Канаді заблокували 

міст до США 

Унаслідок протестів прибічників корінних 

народів Канади, на кілька годин було 

заблоковано автомобільний рух одним із 

найбільш завантажених мостів між Канадою та 

США. 
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Офіційний Лондон приєднався до нових 

санкцій ЄС проти Асада 

Велика Британія приєдналася до нових санкцій 

ЄС проти режиму сирійського диктатора 

Башара Асада. 

 

В ООН назвали Лівію ―найбільшим у світі 

неконтрольованим складом боєприпасів‖ 

Постійні збройні сутички та порушення 

ембарго зробили Лівію “найбільшим у світі 

неконтрольованим складом боєприпасів”. 

 

Пелосі назвала "рецепт" для демократів, як 

перемогти Трампа на виборах 

Спікер Палати представників США, впливова 

конгресвумен від Демократичної партії Ненсі 

Пелосі закликала однопартійців "бути 

єдиними", щоби не дати Дональду Трампу 

переобратися на другий президентський 

термін. 

 

У Франції до проєкту пенсійної реформи 

внесли майже 22 тисячі поправок 

Парламент Франції у понеділок, 17 лютого, 

розпочинає розгляд контроверсійної пенсійної 

реформи. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878319-oficijnij-london-priednavsa-do-novih-sankcij-es-proti-asada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878319-oficijnij-london-priednavsa-do-novih-sankcij-es-proti-asada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878319-oficijnij-london-priednavsa-do-novih-sankcij-es-proti-asada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878389-v-oon-nazvali-liviu-najbilsim-u-sviti-nekontrolovanim-skladom-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878389-v-oon-nazvali-liviu-najbilsim-u-sviti-nekontrolovanim-skladom-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878389-v-oon-nazvali-liviu-najbilsim-u-sviti-nekontrolovanim-skladom-boepripasiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878358-pelosi-nazvala-recept-dla-demokrativ-ak-peremogti-trampa-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878358-pelosi-nazvala-recept-dla-demokrativ-ak-peremogti-trampa-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878358-pelosi-nazvala-recept-dla-demokrativ-ak-peremogti-trampa-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878356-u-francii-do-proektu-pensijnoi-reformi-vnesli-majze-22-tisaci-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878356-u-francii-do-proektu-pensijnoi-reformi-vnesli-majze-22-tisaci-popravok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2878356-u-francii-do-proektu-pensijnoi-reformi-vnesli-majze-22-tisaci-popravok.html


 

Пристайко розповів про пріоритети 

наступної "Нормандської зустрічі" 

Президент України Володимир Зеленський на 

наступній зустрічі лідерів "Нормандської 

четвірки"  наполягатиме на пріоритетності 

питання контролю над українсько-російським 

кордоном. 

 

Україна евакуює з Уханя громадян кількох 

країн, в тому числі й росіян — Аваков 

Разом з українцями літак доставить з Уханя 

громадян кількох країн, які також пройдуть 

карантин, перебування в якому оплатять їх 

держави. 

 

Пристайко про ―12 кроків‖: Документ не 

враховує вимоги до Росії піти з України 

Запропонований групою іноземних експертів 

документ “12 кроків до миру на Донбасі” не 

враховує погляду України на можливий 

розвиток подій, а також вимоги міжнародного 

права до Росії піти з  нашої території та віддати 

Крим. 

УКРАЇНА 

 

Рахманін розповів, що передбачає план 

"Голосу" із повернення Криму та Донбасу 

Депутатська фракція політичної партії "Голос" 

напрацювала власний план деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Криму та Донбасу. 
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Щомісяця на освітньому порталі "Дія" 

з'являтимуться нові курси — Федоров 

На освітній платформі "Дія" від Міністерства 

цифрової трансформації України щомісяця 

будуть з'являтися нові курси. 

 

В Україні за рік черга в дитсадки 

скоротилася майже на 20 тисяч місць 

В Україні за 2019 рік вдалося скоротити чергу 

в дитячі садки на 19,8 тисячі місць. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі вісім разів відкривали 

вогонь — із мінометів та гранатометів 

17 лютого збройні формування РФ 8 разів 

порушили режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

18 лютого. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 2014 році, в Україні розпочався 

найтрагічніший етап Революції Гідності. 
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Проєкт "28. Музика Гідності": в 

Укрінформі вручать скрипки для юних 

талантів 

У вівторок, 18 лютого, о 16:00 в залі №1 

Укрінформу відбудеться пресконференція, 

присвячена підбиттю підсумків гуманітарного 

проєкту "28. Музика гідності". 

 

Малюнок Сущенка на благодійному гала-

вечорі у Польщі продали за тисячу євро 

Репродукцію малюнка власного кореспондента 

Укрінформу, колишнього бранця Кремля 

Романа Сущенка "Маяк Ар-мен" продано на 

аукціоні під час благодійного гала-вечора на 

підтримку України в польському місті Тарнов 

за 4,2 тис. злотих (приблизно 1 тис. євро). 

 

Цього тижня в Україні прогнозують до +12° 

і трохи дощу зі снігом 

У вівторок, 18 лютого, в Україні переважно без 

опадів, вдень 4-12° тепла. (КАРТА) 

 

18 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні святої Агати; визираємо перших 

перелітних птахів і що очікувати від взаємодії 

Місяця з Марсом. 
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