
Єдина країна - Україна і світ 13.01.20 

 

ТОП 

 

Рухані заявив, що Штати відповідальні за 

неспокій в Ірані 

Президент Ірану Хасан Рухані наголосив, що 

Сполучені Штати Америки є відповідальними 

за неспокій у регіоні. 

 

Меркель, Макрон і Джонсон знову 

закликали Іран повернутися до ядерної 

угоди 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, 

президент Франції Еманнуель Макрон та 

прем'єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон знову закликали Іран повернутись до 

виконання ядерної угоди. 
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Глава Корпусу вартових Ісламської 

революції вибачився за збитий український 

літак 

Головний командир елітного військово-

політичного формування Ірану "Корпус 

вартових Ісламської революції" Хосейн Саламі 

вибачився за збитий український пасажирський 

літак МАУ. 

 

Група з розслідування катастрофи в Ірані 

збереться до 14 січня – глава МЗС Канади 

Група швидкого реагування на місці (Standing 

Rapid Deployment Team, SRDT) збереться в 

Ірані у повному складі до 14 січня. 

 

У Тегерані сили безпеки знову розганяють 

протести 

Сили безпеки Ісламської республіки почали 

жорстоке придушення протестів. 

 

У Таїланді протестували проти влади 

військових 

Щонайменше 10 тисяч людей взяли участь у 

"Марафоні проти диктатури" в Таїланді, що 

відбувся у столиці країни Бангкоку. 

СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854341-glava-korpusu-vartovih-islamskoi-revolucii-vibacivsa-za-zbitta-ukrainskogo-litaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854341-glava-korpusu-vartovih-islamskoi-revolucii-vibacivsa-za-zbitta-ukrainskogo-litaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854341-glava-korpusu-vartovih-islamskoi-revolucii-vibacivsa-za-zbitta-ukrainskogo-litaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854341-glava-korpusu-vartovih-islamskoi-revolucii-vibacivsa-za-zbitta-ukrainskogo-litaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854422-grupa-svidkogo-reaguvanna-na-misci-v-irani-zberetsa-do-14-sicna-glava-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854422-grupa-svidkogo-reaguvanna-na-misci-v-irani-zberetsa-do-14-sicna-glava-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854422-grupa-svidkogo-reaguvanna-na-misci-v-irani-zberetsa-do-14-sicna-glava-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854348-u-tegerani-sili-bezpeki-znovu-rozganaut-protesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854348-u-tegerani-sili-bezpeki-znovu-rozganaut-protesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854348-u-tegerani-sili-bezpeki-znovu-rozganaut-protesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854335-u-tailandi-protestuvali-proti-vladi-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854335-u-tailandi-protestuvali-proti-vladi-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2854335-u-tailandi-protestuvali-proti-vladi-vijskovih.html


 

Трамп: Мене абсолютно не хвилює, чи піде 

Іран на переговори 

Американський президент Дональд Трамп 

заявив, що йому все одно, чи піде Іран на 

переговори, і поклав відповідальність за діалог 

на Тегеран. 

 

У Трампа нагадали умови виводу своїх 

військ з Іраку 

Помічник президента США Дональда Трампа з 

національної безпеки Роберт О'Брайен 

розповів, за яких умов Вашингтон може 

вивести американські війська з Іраку. 

 

Нетаньягу: Іран із самого початку брехав 

про катастрофу літака МАУ 

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 

закликав західні держави посилити санкції 

проти Ірану, а також висловив співчуття через 

катастрофу українського літака авіакомпанії 

«Міжнародні авіалінії України» поблизу 

Тегерана. 

 

Пелосі закликала сенат дозволити нові 

свідчення щодо імпічменту 

Спікер Палати представників США Ненсі 

Пелосі заявила, що сенатори "поплатяться", 

якщо не дозволять новим свідкам дати 

свідчення у справі про імпічмент президента 

Дональда Трампа. 
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Посла Британії викликали до МЗС Ірану 

після затримання під час акції протесту 

Міністерство закордонних справ Ірану 12 січня 

викликало посла Великої Британії в Тегерані, 

якого іранські силовики затримали під час 

антиурядових демонстрацій 11 січня. 

 

Лондон побоюється втратити США як 

військового союзника 

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 

побоюється, що його країна може залишитися 

без свого ключового військового союзника 

США у майбутніх військових конфліктах. 

 

Австрія хоче діалогу з РФ попри анексію 

Криму та війну на Донбасі - Шалленберг 

Австрія виступає за діалог з Росією 

попри незаконну анексію нею Криму та війну 

на Сході України. 

 

Главу Human Rights Watch не пустили до 

Гонконга 

Виконавчому директору правозахисної 

організації Human Rights Watch Кенету Роту 

заборонили в'їзд до Гонконгу. 

 

Блумберг готовий витратити мільярд 

доларів для перемоги над Трампом 

Претендент на кандидата у президенти від 

Демократичної партії, колишній мер Нью-

Йорка мільярдер Майкл Блумберг готовий 

витратити на перемогу над Дональдом 

Трампом не більше 1 мільярда доларів. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Вітренко - про купівлю газу у РФ: Немає ні 

контрактів, ні переговорів 

Контрактів і переговорів щодо купівлі газу у 

Росії немає. 

УКРАЇНА 

 

ДБР затримало слідчого Нацполіції під час 

продажу амфетаміну 

Працівники Державного бюро розслідувань 

затримали слідчого Чернівецького відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Чернівецькій області під час збуту 

наркотичних речовин. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти чотири рази порушили "тишу" - 

під Оріховим і Новотошківським 

працювали міномети 

12 січня збройні формування РФ 4 рази 

порушили режим припинення вогню. 

 

У розвідці сказали, скільки окупантів 

знищили ЗСУ з початку року 

За даними військової розвідки Об'єднаних сил, 

втрати російсько-окупаційних військ за перші 

10 днів нового року становлять 33 особи: 12 

окупантів загинули, ще 21 особа — поранена 

та травмована. 

СУСПІЛЬСТВО 
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13 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні українці святкують Щедрий вечір або 

свято Меланки. 

 

Без опадів і з "плюсами": синоптики дали 

прогноз на тиждень 

В Україні у понеділок, 13 січня, утримається 

мінлива хмарність, без опадів, денна 

температура становитиме 1-6° тепла, у 

Карпатах - 0-5° морозу. 

 

13 січня: народний календар і астровісник 

Щедрий вечір — добрий вечір; водимо 

Маланку, опановуємо техніку новітніх 

ворожінь і що робити, коли здох кінь. 
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