
Єдина країна - Україна і світ 19.02.20 

 

ТОП 

 

Від коронавірусу у світі померли понад дві 

тисячі осіб 

Від коронавірусу COVID-19 у світі померли 

понад вже понад дві тисячі осіб. 

 

Літак для евакуації українців вилетів до 

китайського Уханя 

Наша країна отримала дозвіл на здійснення 

польоту спеціальним рейсом з китайського 

міста Ухань, який став епіцентром епідемії на 

коронавірус, аби доставити українців, які 

знаходяться там, додому. 
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Росія має вивести війська з Донбасу — заява 

НАТО щодо сьогоднішньої ескалації 

Північноатлантичний альянс занепокоєний 

сплеском насильства на Сході України, що 

стався сьогодні вранці, і розцінює дії 

підтримуваних Росією найманців як підрив 

Мінських угод та всіх зусиль із мирного 

врегулювання конфлікту. 

 

Країни ЄС у Радбезі ООН виступили із 

заявою на підтримку України 

Країни Євросоюзу — члени Ради безпеки ООН 

після засідання Радбезу, на якому 

обговорювалося виконання Мінських угод, 

виступили із заявою на підтримку України. 

СВІТ 

 

Британія про слова російського посла в 

ООН: Брехня, загорнута у казкову вигадку 

Постійний представник РФ у ООН Василь 

Небензя під час засідання Ради безпеки ООН 

говорив переважно неправду. 

 

Трамп звинуватив Блумберга в "підкупі" 

виборців 

Нинішній президент США Дональд Трамп 

звинуватив колишнього мера Нью-Йорка 

Майкла Блумберга, який може стати його 

головним суперником на виборах, у спробі 

незаконно купити номінацію на виборах від 

Демократичної партії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2879171-rosia-mae-vivesti-vijska-z-donbasu-zaava-nato-sodo-sogodnisnoi-eskalacii.html
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Генпрокурор США обмірковує свою 

відставку – ЗМІ 

Після скандалу, пов'язаного з втручанням 

президента США Дональда Трампа та 

генпрокурора Барра в процес обвинувачення 

соратника Трампа Роджера Стоуна, Вільям 

Барр обмірковує можливість свого звільнення 

під тиском громадськості. 

 

Трамп вважає, що Флінн, Манафорт і Стоун 

стали жертвами "афери" Мюллера 

Дональд Трамп вважає несправедливими 

вироки для його колишніх соратників Майкла 

Флінна й Пола Манафорта, а також 

звинувачення проти Роджера Стоуна, та 

називає "аферою" російське розслідування 

спецпрокурора Мюллера. 

 

В Мін'юсті Ізраїлю сказали, коли 

розпочнеться суд у справі Нетаньягу 

Судовий процес над прем'єр-міністром Ізраїлю 

Біньяміном Нетаньягу за обвинуваченням у 

корупції розпочнеться через два тижні після 

дострокових парламентських виборів. 

 

Євросоюз оновив список країн з непрозорою 

податковою політикою 

Рада міністрів ЄС з питань фінансів розширила 

у вівторок перелік юрисдикцій, які не 

співпрацюють повною мірою з відповідними 

органами Євросоюзу і є "неблагонадійними" у 

торговельних відносинах. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2879278-genprokuror-ssa-obmirkovue-svou-vidstavku-zmi.html
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Штати пообіцяли не знімати із Росії санкцій 

до повернення Криму Україні 

США не мають наміру скасовувати накладені 

на Росію санкції до повного повернення 

Україні контролю за усією її територією. 

 

МЗС Польщі закликає Росію припинити 

агресію проти України 

МЗС Польщі висловлює занепокоєння 

ескалацією ситуації на сході України та в 

черговий раз закликає Росію припинити 

агресію проти України. 

 

Україна візьме участь у європейському 

дослідженні розвитку відкритих даних 

Європейське дослідження щодо розвитку 

відкритих даних European Data Maturity Report 

цього року проведуть і в Україні. 

УКРАЇНА 

 

Державне оборонне замовлення цьогоріч 

більше, ніж минулого року — РНБО 

Державне оборонне замовлення підвищено у 

порівнянні з минулим роком на 16 відсотків, і 

цьогоріч на це планується витратити понад 

один мільярд доларів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2879212-stati-poobicali-ne-znimati-iz-rosii-sankcij-do-povernenna-krimu-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2879242-derzavne-oboronne-zamovlenna-cogoric-bilse-niz-minulogo-roku-rnbo.html
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Понад 1000 лікарень подали до НСЗУ понад 

5 тисяч пропозицій на укладення договорів 

До Національної служби здоров'я України 1077 

спеціалізованих закладів подали понад 5000 

пропозицій на укладення договорів за 

пакетами медичних послуг. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Ескалація на Донбасі: 22 ворожі обстріли, 

один боєць ЗСУ загинув, шестеро поранені 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 22 рази порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

 

Цього року на Донбасі вже загинули 27 

цивільних — ООН 

Унаслідок збройного конфлікту на Донбасі з 

початку цього року загинули 27 цивільних, ще 

140 отримали поранення. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 лютого. Пам’ятні дати 

Шість років тому, в ніч на 19 лютого 2014 

року, під час Революції Гідності відбувся 

штурм Майдану, захоплення і підпал будівлі 

Федерації профспілок України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2879240-ponad-1000-likaren-podali-do-nszu-ponad-5-tisac-propozicij-na-ukladenna-dogovoriv.html
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Роковини розстрілів на Майдані: у Києві - 

хода пам'яті та панахида 

У Києві 18 лютого відбулася Хода пам'яті на 

честь Героїв Небесної Сотні. Люди пройшли 

від Михайлівського монастиря, де знаходили 

прихисток учасники Революції гідності, до вул. 

Інститутської. 

 

Китай визнає померлих від коронавірусу 

медиків мучениками 

У Китаї офіційно визнають лікарів, які 

померли під час боротьби з коронавірусів, 

мучениками. 

 

До +12° і сонце: "весну" прогнозують майже 

по всій Україні 

В Україні у середу ймовірний туман, на Сході 

та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця, 

невеликий дощ очікується у Криму та 

південно-східних областях, температура вдень 

4-9° тепла. 

 

19 лютого: народний календар і астровісник 

Нині Вукола; кого обкурювати чебрецем, чи 

швидко згасне ранкова зірниця і до чого готує 

нас Сонце в Рибах. 
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