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ТОП 

 

Данілов сказав, в якому випадку Україна 

ініціюватиме засідання ООН щодо Ірану 

Наразі керівництво України розглядає 

можливість скликання засідання Ради безпеки 

Організації Об'єднаних Націй у тому випадку, 

якщо буде доведено, що Boeing 737 був збитий 

умисно. 

 

Американські ЗМІ розповіли, що 

передуватиме розгляду імпічменту Трампа в 

Сенаті 

Слуханню судової справи щодо імпічменту 

президента США, які розпочнуться на початку 

наступного тижня, мають передувати кілька 

процедурних кроків. 
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Хакери РФ зламали сайт Burisma заради компромату на 

Байдена - NYT 
HTTPS://WWW.UKRINFORM.UA/RUBRIC-WORLD/2855165-

HAKERI-RF-LAMALI-SAJTI-UKRAINSKIH-KOMPANIJ-ZADLA-

KOMPROMATU-NA-BAJDENA-NYT.HTML 

РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ХАКЕРИ ЗЛАМАЛИ САЙТ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЗОВОЇ 

КОМПАНІЇ BURISMA, ЩОБ ЗНАЙТИ КОМПРОМАТ НА КОЛИШНЬОГО 

ВІЦЕПРЕЗИДЕНТА США ДЖО БАЙДЕНА, ЯКИЙ Є СУПЕРНИКОМ ТРАМПА 

НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2020 РОКУ. 

 

Російські хакери намагалися зламати сайт 

"Кварталу 95" - NYT 

Російські військові хакери намагалися зламали 

сайт приватного акціонерного товариства 

«Студія Квартал-95». 
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Вчені отримали неспростовні підтвердження 

постійного нагрівання планети 

Підвищення температури світового океану у 

2019 році досягло нового рекордного рівня, 

засвідчивши неспростовне й зростальне 

нагрівання планети. 

СВІТ 

 

У Туреччині порахували майбутні прибутки 

від каналу "Стамбул" 

Канал "Стамбул" приноситиме на першому 

етапі майже $1 млрд чистого прибутку на рік, а 

за 20 років цифра досягне 60 млрд, тоді як 

кошторис проєкту складе 15 млрд, з яких 10 

піде безпосередньо на будівництво. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС допоможе Україні розбудовувати 

відновлювальну енергетику — Міненерго 

Євросоюз надасть Україні допомогу в розвитку 

відновлюваної енергетики та 

енергоефективності. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти випустили 30 мін по позиціях 

ЗСУ під Оріховим 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу шість разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 
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Ватикан обговорює ідею скасування 

целібату 

У жовтні 2019 року на синоді католицької 

церкви в Бразилії було висунуто пропозицію 

відмовитися від практики целібату й дозволити 

проповідувати одруженим чоловікам. 

 

У Північній Ірландії узаконили одностатеві 

шлюби 

У Північній Ірландії офіційно з 13 січня 

одностатеві пари можуть зареєструватися для 

вступу в шлюб. 

 

Франція пропонує включити Ніццу до 

Світової спадщини ЮНЕСКО 

Франція просуває кандидатуру міста Ніцца до 

включення до Світової спадщини ЮНЕСКО. 

 

Microsoft офіційно припинила технічну 

підтримку Windows 7 

Корпорація Microsoft офіційно припинила 

технічну підтримку Windows 7. 
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14 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Василя; ощедрюємо посівальників, 

чи буде в полі урода та все множимо на три. 
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