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ТОП 

 

Військову базу США в Іраку обстріляли 

ракетами 

Іракська військова база Аль-Таджі на північ від 

Багдада, де базуються сили США піддали 

ракетному обстрілу. 

 

Єльченко не бачить необхідності скликати 

Радбез ООН через збиття літака МАУ 

Скликати позачергове засідання Раби безпеки 

ООН щодо збитого в Ірані українського літака 

недоцільно, оскільки Тегеран визнав свою 

провину. 
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Через лавини у Гімалаях загинули 70 осіб 

Кількість жертв лавин, викликаних сильним 

снігопадом, у пакистанському Кашмірі зросла 

до 55 осіб, в Афганістані загинуло 15. 

 

Вибух на хімзаводі в Іспанії: один загиблий, 

вісім постраждалих 

В результаті вибуху на нафтохімічному заводі 

в Каталонії загинула одна людина, вісім 

отримали поранення і ще одна зникла безвісти. 

 

У США склав присягу перший командувач 

Космічних сил 

У вівторок генерал Джон Реймонд склав 

присягу як перший командувач новостворених 

Космічних сил США. 

 

Штати розширили санкції проти КНДР 

США внесли у чорний список ще дві 

північнокорейські компанії, що займаються 

відправленням нелегальної робочої сили за 

кордон. 

СВІТ 
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Меркель скликає конференцію з питань 

мирного врегулювання в Лівії 

Міжнародна конференція з питань мирного 

врегулювання у Лівії має відбутися у Берліні 

19 січня. 

 

За передачу статей імпічменту Трампа в 

Сенат голосуватимуть у середу 

Спікер Палати представників США Ненсі 

Пелосі підтвердила, що голосування за 

призначення представників від Палати для 

судового розгляду справи імпічменту в Сенаті 

відбудеться в середу. 

 

Китай підриває світову систему захисту 

прав людини - Human Rights Watch 

Міжнародна правозахисна організація Human 

Rights Watch звинуватила Китай у 

використанні економічного та дипломатичного 

впливу, щоб підірвати світову систему захисту 

прав людини. 

 

ЄС прагне зберегти ядерну угоду з Іраном - 

Боррель 

Механізм врегулювання спорів, який 

передбачений Спільним всеохоплюючим 

планом дій і активований за ініціативою його 

західних учасників, має бути використаний з 

максимальними дипломатичними зусиллями 

для збереження ядерної угоди з Іраном. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Трамп зацікавлений у прискоренні візиту 

Зеленського до США - Єльченко 

Президент США Дональд Трамп зацікавлений 

у тому, щоб підготовка візиту Президента 

України Володимира Зеленського до 

Сполучених Штатів, а також їхньої зустрічі в 

Білому домі була прискорена. 

 

США підтримують позицію Києва щодо 

невтручання у справу імпічменту — 

Єльченко 

Американська сторона вважає правильною 

позицію України щодо невтручання у розгляд 

справи з імпічменту президента США 

Дональда Трампа попри те, що українське 

питання є одним із головних у цьому процесі. 

 

ВР ратифікувала договір між Україною та 

Бразилією про взаємну правову допомогу 

Верховна Рада ухвалила закон "Про 

ратифікацію Договору між Україною та 

Федеративною Республікою Бразилія про 

взаємну правову допомогу та правові 

відносини у цивільних справах". 

 

Рада ратифікувала угоду у сфері розвитку 

між урядами України та Туреччини 

Верховна Рада ухвалила закон "Про 

ратифікацію Угоди про співробітництво у 

сфері розвитку між урядом України та урядом 

Турецької Республіки". 
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Рада ратифікувала протокол про вільну 

торгівлю між Україною та Грузією 

Верховна Рада ухвалила закон "Про 

ратифікацію Протоколу про внесення змін до 

Угоди між урядом України і урядом Грузії про 

внесення змін до Угоди між урядом України та 

урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю 

від 9 січня 1995 року". 

 

Україна витратила 3-4 мільярда на 

підготовку до "нульового транзиту" газу 

За останні два роки Україна інвестувала 3-4 

млрд грн в українську газотранспортну 

систему для підготовки до можливого 

припинення транзиту російського газу. 

 

Суми підписали меморандум про співпрацю 

вже з третім китайським містом 

Суми підписали меморандум про співпрацю з 

китайським містом Харбін. Це вже третє місто-

партнер, з яким планується тісна співпраця у 

різних галузях. 

УКРАЇНА 

 

Президент підписав указ про лікування 

українців у "Феофанії" 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ "Про забезпечення доступності для 

громадян медичної допомоги, що надається 

клінічною лікарнею "Феофанія" Державного 

управління справами". 
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Гончарук — про зарплати міністрів: Прошу 

не спекулювати цифрами, а розбиратися до 

кінця 

Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати 

гідну зарплату, щоб у них не було спокуси 

зловживати своїм службовим становищем. 

 

Рада схвалила рекомендації слухань щодо 

безпеки діяльності журналістів 

Верховна Рада ухвалила постанову "Про 

рекомендації парламентських слухань на тему: 

"Безпека діяльності журналістів в Україні: 

стан, проблеми і шляхи їх вирішення" (№2541). 

 

Україна закупила ліки проти розсіяного 

склерозу 

На замовлення Міністерства охорони здоров’я 

України UNDP Ukraine / ПРООН в Україні 

закупила препарат для лікування розсіяного 

склерозу. 

 

Програма "Доступні ліки" діє в 7,4 тисяч 

аптек по всій країні 

Ліки за державною програмою реімбурсації 

«Доступні ліки» можна отримати у 7 430 

аптеках країни. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855915-goncaruk-pro-zarplati-ministriv-prosu-ne-spekuluvati-ciframi-a-rozbiratisa-do-kinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855915-goncaruk-pro-zarplati-ministriv-prosu-ne-spekuluvati-ciframi-a-rozbiratisa-do-kinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855915-goncaruk-pro-zarplati-ministriv-prosu-ne-spekuluvati-ciframi-a-rozbiratisa-do-kinca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855903-rada-shvalila-rekomendacii-sluhan-sodo-bezpeki-dialnosti-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855903-rada-shvalila-rekomendacii-sluhan-sodo-bezpeki-dialnosti-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855903-rada-shvalila-rekomendacii-sluhan-sodo-bezpeki-dialnosti-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855944-ukraina-zakupila-liki-proti-rozsianogo-sklerozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855944-ukraina-zakupila-liki-proti-rozsianogo-sklerozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855944-ukraina-zakupila-liki-proti-rozsianogo-sklerozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855952-programa-dostupni-liki-die-v-74-tisac-aptek-po-vsij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855952-programa-dostupni-liki-die-v-74-tisac-aptek-po-vsij-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855952-programa-dostupni-liki-die-v-74-tisac-aptek-po-vsij-kraini.html


 

Окупанти 10 разів порушили "тишу" - під 

Оріховим і Кримським працювали 

міномети 

14 січня збройні формування РФ 10 разів 

порушили режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1992 році, Верховна Рада України 

затвердила музичну редакцію Державного 

гімну - «Ще не вмерла України» (автор 

Михайло Вербицький). 

 

Американська компанія звинуватила Apple 

у крадіжці технологій 

Американська компанія Masimo, яка 

спеціалізується на технологіях моніторингу 

здоров'я, звинуватила Apple в крадіжці 

технологій. 

 

Hubble зробив знімок галактики із сузір'я 

Живописця 

Телескоп "Хаббл" зробив знімок галактики 

NGC 1803, яка знаходиться на відстані 200 

мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї 

Живописця. 
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Зима не поспішає: синоптики прогнозують 

сонячні дні та до +9° 

У середу, 15 січня, в Україні вдень 1-6° тепла, 

в західних областях та на крайньому півдні до 

9° тепла. 

 

15 січня: народний календар і астровісник 

Нині святого Сильвестра; даруємо півників, 

ріжемо цибулю, а ще згадуємо про норовливу 

Венеру. 
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