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ТОП 

 

Іранські військові розповіли про обставини 

збиття українського літака 

Через кілька годин після ракетної операції в 

Іраку навколо кордонів Ірану зросла кількість 

військових польотів США, і військові 

посадовці Ірану повідомили, що помітили 

повітряні об’єкти, які рухаються до 

стратегічних центрів Ірану. 

 

Санкції проти Ірану завдадуть удару по його 

стратегічно важливих галузях економіки - 

ЗМІ 

Нові санкції проти Ірану, оголошені указом 

президента Дональда Трампа у п'ятницю, 

завдадуть удару по його стратегічно важливих 

галузях економіки. 
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Війська Асада продовжують наступ попри 

заяви про перемир'я у Сирії 

Військові уряду Башара Асада продовжують 

обстріли у сирійській провінції Ідліб попри 

заяви Москви про припинення вогню на 

північному заході Сирії. 

 

В Омані помер султан, який правив країною 

50 років 

В Омані помер султан Кабус Бен Саїд аль-Саїд, 

який правив країною 50 років. 

 

Матеріали щодо імпічменту Трампа 

надійдуть до Сенату наступного тижня 

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі 

заявила у п'ятницю наступного тижня надішле 

статті про імпічмент президента Дональда 

Трампа до Сенату. 

СВІТ 

 

Вбитий іранський генерал планував напади 

на чотири посольства – Трамп 

Президент США Дональд Трамп заявляє, що 

іранський генерал Касем Сулеймані готував 

напад на чотири посольства США. 
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Вашингтон не планує обговорювати з 

Багдадом виведення військових з Іраку 

В Державному департаменті США не мають 

наміру обговорювати з іракською стороною 

питання виведення американських військових з 

його території, натомість підтверджують 

відданість цілям міжнародної коаліції. 

 

Берлін скептично поставився до пропозиції 

Трампа розширити НАТО на Близький Схід 

У Берліні скептично поставилися до ініціативи 

президента США Дональда Трампа розширити 

НАТО за рахунок країн Близького Сходу. 

 

Регіон Близького Сходу не може дозволити 

собі ще одну війну – Боррель 

Криза, що розгортається навколо Іраку, 

загрожує регіону та світу новим витком 

насильства, але регіон Близького Сходу просто 

не може дозволити собі ще одну війну. 

 

Іспанія просить Європарламент позбавити 

Пучдемона недоторканності 

Верховний суд Іспанії 10 січня офіційно 

звернувся до Європарламенту з проханням 

скасувати депутатську недоторканність 

колишнього лідера Каталонії Карлеса 

Пучдемона та його соратника, каталонського 

політика Тоні Коміна. 
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Курц представив новий уряд парламенту 

Австрії 

Новий федеральний канцлер Австрії Себастіан 

Курц разом з членами очолюваного ним 

коаліційного уряду у п’ятницю виступив перед 

Національною радою Австрії, представивши 

депутатам урядову програму. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Для підтримки родичів загиблих у 

катастрофі МАУ створили міжнародну 

групу 

Члени міжнародної групи, покликаної 

забезпечити ретельне розслідування та 

допомогти родичам жертв катастрофи літака 

“Міжнародних авіаліній України”, провели 

першу телефонну розмову. 

УКРАЇНА 

 

В Україні 15 січня стартує реєстрація на 

сертифікацію вчителів 

У середу, 15 січня розпочнеться реєстрація на 

цьогорічну сертифікацію вчителів початкових 

класів. 

 

ВАКС розгляне апеляційну скаргу на 

виправдальний вирок у справі "Краяна" 

Вакс розгляне апеляційну скаргу на 

виправдальний вирок восьми фігурантам 

справи на чолі з міським головою Геннадієм 

Трухановим про заволодіння 

багатомільйонними бюджетними коштами при 

придбанні адмінбудівлі колишнього заводу 

"Краян". 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти стріляли із артилерії та 120 мм 

мінометів, поранені троє військових 

10 січня збройні формування РФ 13 разів 

порушили режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Всесвітній день слова 

«дякую». 

 

Харків'янин піднявся на найвищий вулкан 

у світі 

Під час експедиції до найвищого вулкану 

планети Охос-дель-Саладо, що в Південній 

Америці, відомий харківський альпініст 

Валентин Сипавін здійснив сходження на 

вулкан та встановив світовий рекорд - плавав 

на каяку на висоті 6377 метрів над рівнем 

моря. 

 

Українців у Мадриді запрошують на 

виставку вітчизняного художника Олега 

Шупляка 

Спілка Української Молоді в Іспанії та 

Посольство України в Королівстві Іспанія 

запрошують співвітчизників на виставку 

художника Олега Шупляка "Imaginarium". 
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Українці торік придбали понад 7,5 тисячі 

електрокарів 

У 2019 році в Україні було зареєстровано 7542 

одиниці електромобілів, з яких 7012 штук — 

легкові та 530 — комерційні. 

 

За 150 років у людей знизилась середня 

температура тіла 

Науковці зі Стенфордського університету 

США виявили, що, починаючи з 19 століття, у 

людей знижується середня температура тіла: 

зменшившись вже з 37°C до 36,6°C. 

 

Температурні гойдалки: синоптики 

прогнозують від +9° до -10° 

В Україні 11 січня невеликий дощ та мокрий 

сніг, температура вдень 1-6° тепла. 

 

11 січня: народний календар і астровісник 

Нині Марка Гробокопателя і святого 

Лаврентія; що накличуть галки і позбавляємося 

чар місячного затемнення. 
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