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ТОП 

 

В Україні за добу - 7 925 випадків COVID-19 

В Україні за минулу добу, 13 січня, виявили 7 

925 нових випадків COVID-19, померли 162 

людини. 

 

У світі зафіксували понад 92,7 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 14 січня зафіксовано 

понад 92,7 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 66,2 млн 

осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170523-v-ukraini-za-dobu-7-925-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170523-v-ukraini-za-dobu-7-925-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170501-u-sviti-zafiksuvali-ponad-927-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170501-u-sviti-zafiksuvali-ponad-927-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170501-u-sviti-zafiksuvali-ponad-927-miljona-vipadkiv-covid19.html


 

В Іспанії стався рекордний добовий приріст 

COVID-19 - майже 39 тисяч випадків 

Протягом минулої доби в Іспанії підтвердили 

38 869 випадків зараження коронавірусом. 

 

У Британії за добу – більше 1500 смертей від 

коронавірусу 

У Великій Британії упродовж останньої доби 

зареєстрували 1 564 летальні випадки 

внаслідок пандемії COVID-19, що стало новим 

антирекордом. 

 

У США виявили два нові штами 

коронавірусу 

У США виявили два нові штами коронавірусу. 

Вони сформувалися на території США. 

 

В Японії виявили «американський» штам 

коронавірусу 

В Японії дослідники Університету Кейо 

виявили штам коронавірусу, який відрізняється 

від інших штамів, що поширюються у країні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170481-v-ispanii-stavsa-rekordnij-dobovij-pririst-covid19-majze-39-tisac-vipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170481-v-ispanii-stavsa-rekordnij-dobovij-pririst-covid19-majze-39-tisac-vipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170481-v-ispanii-stavsa-rekordnij-dobovij-pririst-covid19-majze-39-tisac-vipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170415-u-britanii-za-dobu-bilse-1500-smertej-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170415-u-britanii-za-dobu-bilse-1500-smertej-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170415-u-britanii-za-dobu-bilse-1500-smertej-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170433-u-ssa-viavili-dva-novi-stami-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170433-u-ssa-viavili-dva-novi-stami-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170433-u-ssa-viavili-dva-novi-stami-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170507-v-aponii-viavili-amerikanskij-stam-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170507-v-aponii-viavili-amerikanskij-stam-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170507-v-aponii-viavili-amerikanskij-stam-koronavirusu.html


 

Експерти ВООЗ прибули у Китай 

Команда з десяти міжнародних експертів 

Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ) прибула до китайського Уханя, щоб 

розслідувати походження COVID-19. 

 

Пелосі підписала статтю про імпічмент 

Трампа 

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі 

поставила підпис під статтею про імпічмент 

президента Трампа після того, як законодавці 

ухвалили цей документ більшістю голосів. 

 

Тихановська оголосила 7 лютого 

Міжнародним днем солідарності з Білоруссю 

Лідер білоруської опозиції Світлана 

Тихановська закликала 7 лютого провести акції 

солідарності з Білоруссю. 

 

Німецькі «Зелені» розкритикували 

створення фонду для добудови Nord Stream 

2 

Німецька партія «Зелені» розкритикувала 

рішення влади федеральної землі Мекленбург - 

Передня Померанія створити фонд сприяння 

добудові газопроводу Nord Stream 2. 

СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170519-eksperti-vooz-pribuli-u-kitaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170519-eksperti-vooz-pribuli-u-kitaj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170470-pelosi-pidpisala-stattu-pro-impicment-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170470-pelosi-pidpisala-stattu-pro-impicment-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170470-pelosi-pidpisala-stattu-pro-impicment-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170493-tihanovska-ogolosila-7-lutogo-miznarodnim-dnem-solidarnosti-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170493-tihanovska-ogolosila-7-lutogo-miznarodnim-dnem-solidarnosti-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170493-tihanovska-ogolosila-7-lutogo-miznarodnim-dnem-solidarnosti-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170485-nimecki-zeleni-rozkritikuvali-stvorenna-fondu-dla-dobudovi-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170485-nimecki-zeleni-rozkritikuvali-stvorenna-fondu-dla-dobudovi-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170485-nimecki-zeleni-rozkritikuvali-stvorenna-fondu-dla-dobudovi-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170485-nimecki-zeleni-rozkritikuvali-stvorenna-fondu-dla-dobudovi-nord-stream-2.html


 

Байден закликав Сенат не відкладати 

розгляд питання про імпічмент Трампу 

Обраний президент США Джо Байден 

закликав верхню палату Конгресу провести 

процес імпічменту 45-му президенту Дональду 

Трампу. 

 

Джонсону закидають нерішучість у протидії 

новим штамам коронавірусу 

Голову уряду Великої Британії звинуватили у 

тому, що він не вживає належних заходів для 

протидії поширенню нового штаму 

коронавірусу, виявленого у Бразилії. 

 

В Італії розпалась правляча коаліція - 

країна на межі політичної кризи 

Лідер партії Italia Viva експрем'єр-міністр 

Італії Маттео Ренці оголосив про відставку 

двох міністрів від своєї політсили, фактично 

залишивши правлячу коаліцію без більшості в 

парламенті. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Арешт ексглави Укравтодору Новака 

продовжили ще на три місяці 

Окружний суд у Варшаві продовжив термін 

арешту колишнього очільника Укравтодору, 

ексміністра транспорту Польщі Славомира 

Новака ще на три місяці, до 16 квітня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170515-bajden-zaklikav-senat-ne-vidkladati-rozglad-pitanna-pro-impicment-trampu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170515-bajden-zaklikav-senat-ne-vidkladati-rozglad-pitanna-pro-impicment-trampu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170515-bajden-zaklikav-senat-ne-vidkladati-rozglad-pitanna-pro-impicment-trampu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170479-dzonsonu-zakidaut-nerisucist-u-borotbi-z-novimi-stamami-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170479-dzonsonu-zakidaut-nerisucist-u-borotbi-z-novimi-stamami-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170479-dzonsonu-zakidaut-nerisucist-u-borotbi-z-novimi-stamami-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170435-v-italii-rozpalas-pravlaca-koalicia-kraina-na-mezi-politicnoi-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170435-v-italii-rozpalas-pravlaca-koalicia-kraina-na-mezi-politicnoi-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170435-v-italii-rozpalas-pravlaca-koalicia-kraina-na-mezi-politicnoi-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170439-arest-eksglavi-ukravtodoru-novaka-prodovzili-se-na-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170439-arest-eksglavi-ukravtodoru-novaka-prodovzili-se-na-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170439-arest-eksglavi-ukravtodoru-novaka-prodovzili-se-na-tri-misaci.html


 

У Польщі торік померли майже 650 

громадян України 

У 2020 році консульські установи України на 

території Польщі оформили 643 довідки про 

смерть громадян нашої держави. 

 

Консульства України у Польщі торік 

зареєстрували майже 3,5 тисячі 

новонароджених 

У 2020 році чотири консульські установи 

України на території Польщі зареєстрували 

3471 новонародженого. 

УКРАЇНА 

 

Шкільну програму для 5-9 класів винесли 

на громадське обговорення 

Міністерство освтіи та науки представило для 

громадського обговорення проєкт Типової 

освітньої програми для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти. 

 

Нафтогаз готовий забезпечити єдину ціну на 

газ під час карантину 

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» 

готова забезпечити природним газом 

побутових споживачів за регульованою ціною 

6,99 грн за куб. м до завершення карантину або 

опалювального сезону. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170456-u-polsi-torik-pomerli-majze-650-gromadan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170456-u-polsi-torik-pomerli-majze-650-gromadan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170456-u-polsi-torik-pomerli-majze-650-gromadan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170477-konsulstva-ukraini-u-polsi-torik-zareestruvali-35-tisaci-novonarodzenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170477-konsulstva-ukraini-u-polsi-torik-zareestruvali-35-tisaci-novonarodzenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170477-konsulstva-ukraini-u-polsi-torik-zareestruvali-35-tisaci-novonarodzenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170477-konsulstva-ukraini-u-polsi-torik-zareestruvali-35-tisaci-novonarodzenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170409-skilnu-programu-dla-59-klasiv-vinesli-na-gromadske-obgovorenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170409-skilnu-programu-dla-59-klasiv-vinesli-na-gromadske-obgovorenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170409-skilnu-programu-dla-59-klasiv-vinesli-na-gromadske-obgovorenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170426-naftogaz-gotovij-zabezpeciti-edinu-cinu-na-gaz-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170426-naftogaz-gotovij-zabezpeciti-edinu-cinu-na-gaz-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170426-naftogaz-gotovij-zabezpeciti-edinu-cinu-na-gaz-pid-cas-karantinu.html


 

Субсидія на електроопалення буде 

видаватися із січня - Корнієнко 

Кабінет Міністрів пропонує механізм субсидій 

для домогосподарств, які користуються 

електроопаленням. 

 

СБУ заблокувала нелегальний збут 

бурштину до Східної Азії 

На Житомирщині працівники Служби безпеки 

України заблокували нелегальний збут 

оптових партій бурштину-сирцю до країн 

Східної Азії. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба на Донбасі: окупанти шість разів 

зривали «тишу» 

Протягом минулої доби, 13 січня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил було 

зафіксовано 6 порушень режиму припинення 

вогню. 

 

На Донбасі окупанти два дні поспіль 

обстрілюють безпілотники ОБСЄ 

На окупованій території Донеччини бойовики 

російських збройних формувань обстріляли 

безпілотник ОБСЄ, про проліт якого завчасно 

повідомлялося. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170475-subsidia-na-elektroopalenna-bude-vidavatisa-iz-sicna-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170475-subsidia-na-elektroopalenna-bude-vidavatisa-iz-sicna-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170475-subsidia-na-elektroopalenna-bude-vidavatisa-iz-sicna-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170489-sbu-zablokuvala-nelegalnij-zbut-burstinu-do-shidnoi-azii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170489-sbu-zablokuvala-nelegalnij-zbut-burstinu-do-shidnoi-azii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170489-sbu-zablokuvala-nelegalnij-zbut-burstinu-do-shidnoi-azii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3170511-doba-na-donbasi-okupanti-sist-raziv-zrivali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3170511-doba-na-donbasi-okupanti-sist-raziv-zrivali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3170511-doba-na-donbasi-okupanti-sist-raziv-zrivali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3170491-na-donbasi-okupanti-dva-dni-pospil-obstriluut-bezpilotniki-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3170491-na-donbasi-okupanti-dva-dni-pospil-obstriluut-bezpilotniki-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3170491-na-donbasi-okupanti-dva-dni-pospil-obstriluut-bezpilotniki-obse.html


 

14 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні Новий рік за старим стилем, 

разом з тим християни східного обряду 

святкують Обрізання Господнє, а також 

вшановують пам'ять святого Василя. 

 

Кордон між Канадою та США залишиться 

закритим ще місяць 

Канада продовжила на місяць режим закритого 

кордону із США для поїздок з несуттєвою 

метою. 

 

Італія продовжить надзвичайний стан до 

кінця квітня - ЗМІ 

Уряд Італії вирішив продовжити до 30 квітня 

режим надзвичайного стану, запроваджений у 

країні у зв’язку з поширенням COVID-19. 

 

Google на тиждень відмовляється від 

політичної реклами 

Компанія Google вирішила припинити 

розміщення політичної реклами на своїх 

платформах щонайменше до 21 січня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170002-14-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170002-14-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170454-kordon-miz-kanadou-ta-ssa-zalisitsa-zakritim-se-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170454-kordon-miz-kanadou-ta-ssa-zalisitsa-zakritim-se-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170454-kordon-miz-kanadou-ta-ssa-zalisitsa-zakritim-se-misac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170495-italia-prodovzit-nadzvicajnij-stan-do-kinca-kvitna-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170495-italia-prodovzit-nadzvicajnij-stan-do-kinca-kvitna-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3170495-italia-prodovzit-nadzvicajnij-stan-do-kinca-kvitna-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3170465-google-na-tizden-vidmovlaetsa-vid-politicnoi-reklami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3170465-google-na-tizden-vidmovlaetsa-vid-politicnoi-reklami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3170465-google-na-tizden-vidmovlaetsa-vid-politicnoi-reklami.html


 

На Замковій горі знайшли 1000-літню 

монету з унікальною символікою 

На території Замкової гори в Ужгороді 

археологи знайшли монету, котру визнано 

найраннішою середньовічною нумізматичною 

памяткою, знайденою на території замку. 

 

Cargo Dragon повернувся на Землю 

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon 

американської компанії SpaceX Ілона Маска 

успішно повернувся на Землю та приводнився 

біля берегів Флориди. 

 

В Україну йде справжня зима – зі снігом та 

морозами 

В Україні 14 січня невеликий сніг очікується у 

північних та більшості центральних областей, 

уночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу. 

 

14 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Василя; засівайте, віншуйте, 

святкуйте – на добро і на здоров’я! 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3170437-na-zamkovij-gori-znajsli-1000litnu-monetu-z-unikalnou-simvolikou.html
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