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ТОП 

 

Літак МАУ в Ірані збили ракетою "земля-

повітря" — канадська розвідка 

Розвідувальні дані свідчать, що літак 

“Міжнародних авіаліній України” після зльоту 

в Тегерані збила іранська ракета. 

 

Вашингтон посилив санкції проти Ірану 

США запровадили посилені санкції проти 

Ірану. 
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Британська Палата громад остаточно 

схвалила угоду про Brexit 

Палата громад парламенту Великої Британії 

остаточно завершила розгляд угоди про вихід 

країни з Євросоюзу і проголосувала за неї. 

 

Україна заявила протест через приїзд 

Путіна до окупованого Криму 

Україна передала російській стороні ноту 

протесту у зв'язку з неузгодженим візитом 

президента РФ Володимира Путіна до 

тимчасово окупованого Криму. 

СВІТ 

 

Літак МАУ могли збити ракетою із 

секретної бази - Bellingcat 

Ракету, яка могла збити літак МАУ в Тегерані, 

ймовірно, випустили з секретної іранської 

військової бази IRSG. 

 

Трамп заявив, що Сулеймані планував 

підірвати посольство США в Багдаді 

Президент Дональд Трамп наказав ліквідувати 

іранського генерала Касема Сулеймані, 

оскільки той планував підірвати посольство 

США в Багдаді. 
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Прем’єр Албанії назвав владу в Ірані 

"диктаторським режимом" 

Прем’єр-міністр, міністр з питань Європи та 

закордонних справ Албанії Еді Рама назвав 

владу в Ірані "диктаторським режимом". 

 

Палата представників США проголосувала 

за обмеження військових повноважень 

Трампа 

Палата представників ухвалила рішення, яким 

обмежила можливості президента Дональда 

Трампа вести війну з Іраном. 

 

Cейм Польщі засудив провокаційні 

висловлювання Путіна 

Нижня палата польського парламенту засудила 

"провокативні" висловлювання представників 

влади Росії, які намагалися звинуватити 

Польщу у відповідальності за початок Другої 

світової війни. 

 

Франція має покращити протидію корупції - 

GRECO 

У Раді Європи рекомендують Франції 

покращити протидію корупції у системах 

виконавчої влади та правоохоронних органів. 

 

Міжнародна контактна група не визнає 

повноваження "керівництва" парламенту 

Венесуели 

Члени Міжнародної контактної групи з 

врегулювання кризи у Венесуелі засудили тиск 

з боку діючого режиму на законно обрану 

Національну асамблею країни та підтвердили 

повноваження його законного президента 

Хуана Гуайдо. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна хоче отримати від Канади 

інформацію про можливе збиття літака 

МАУ - посол 

Україна прагне отримати доступ до канадської 

розвідувальної інформації стосовно 

ймовірного ураження ракетою літака МАУ 

поблизу Тегерана. 

 

Причиною посилення колективної оборони 

НАТО стала окупація Росією Криму – 

Столтенберг 

«Спусковим гачком» для адаптації Альянсу до 

нових викликів та посилення спроможностей 

колективної оборони стала незаконна анексія 

Криму Росією у 2014 році. 

 

Гончарук обговорив із британським послом 

співробітництво після Brexit 

У четвер, 9 січня, прем’єр-міністр України 

Олексій Гончарук зустрівся з послом 

Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії Меліндою Сімонс. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський зустрівся з родичами загиблих у 

Тегерані 

Президент Володимир Зеленський зустрівся із 

родичами українців, які загинули в 

авіакатастрофі літака Boeing-737 авіакомпанії 

"Міжнародні авіалінії України". 
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Зростання міжнародних резервів робить нас 

більш незалежними від МВФ — Милованов 

Міжнародні резерви у 2019 році зросли до 

семирічного максимуму – до $25,3 млрд, що, у 

свою чергу, робить українську економіку 

більш стійкою та незалежною, в тому числі й 

від кредитів МВФ. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти гатять із гранатометів 

і кулеметів, загинув боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу шість разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1951 року, у Нью-Йорку, відкрилась 

постійна штаб-квартира ООН. 

 

У Чернігові відкрився міжнародний АРТ-

проєкт, присвячений мистецтву 

Параджанова 

У Чернігівському музеї відкрилася виставка 

міжнародного АРТ-проєкту "Лицарі 

українського романтичного світосприйняття 

М. Коцюбинський і С. Параджанов", 

приурочена до дня народження відомого 

українського та вірменського кінорежисера. 
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Музей мадам Тюссо прибрав фігури принца 

Гаррі та Меган Маркл 

У лондонському Музеї мадам Тюссо прибрали 

з експозиції воскові фігури британського 

принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, 

оскільки вони висловили намір скласти з себе 

повноваження старших членів королівської 

родини. 

 

Лагідна зима триває: дощі, тумани та до +8° 

В Україні 10 січня пройде невеликий дощ, 

уранці в північних, центральних та південних 

областях туман, вдень до 5° тепла. 

 

10 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні третій день Святок і Никанора; хто 

куди наступатиме і чи варто боятися 

нинішнього місячного затемнення. 
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