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ТОП 

 

У Франції через страйк заблоковані кілька 

портів 

У Франції внаслідок масового страйку проти 

запланованої урядом пенсійної реформи 

заблоковані кілька портів. 

 

Трамп та Ердоган обговорили збитий в 

Ірані літак МАУ 

Президенти США і Туреччини Дональд Трамп 

та Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної 

розмови обговорили збитий Іраном 

український літак авіакомпанії МАУ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856689-u-francii-cerez-strajk-zablokovani-kilka-portiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856689-u-francii-cerez-strajk-zablokovani-kilka-portiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856689-u-francii-cerez-strajk-zablokovani-kilka-portiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856758-tramp-ta-erdogan-obgovorili-zbitij-v-irani-litak-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856758-tramp-ta-erdogan-obgovorili-zbitij-v-irani-litak-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856758-tramp-ta-erdogan-obgovorili-zbitij-v-irani-litak-mau.html


 

У Сенаті США оголосили розклад перших 

днів слухань з імпічменту 

Лідер республіканської більшості в Сенаті 

США Мітч Макконнел офіційно оголосив 

розклад заходів в контексті проведення 

судового процесу в справі імпічменту глави 

Білого дому в верхній палаті Конгресу США. 

 

Американський експерт пояснив, навіщо 

Путін змінює Конституцію РФ 

Оголосивши про зміну Конституції Росії, 

президент РФ дав знати, що має намір 

залишитися при владі пожиттєво. 

 

Форум у Давосі назвав кліматичні 

катастрофи найбільшим ризиком для 

світової економіки 

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) назвав 

кліматичні катастрофи і вимирання видів 

флори і фауни одними з найсерйозніших загроз 

для світової економіки. 

СВІТ 

 

Штати відновили спільні військові 

навчання з Іраком 

У середу, 15 січня, США відновили спільні 

операції з Іраком, незважаючи на вимоги 

парламенту вивести американські війська з 

території країни. 
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Ситуація з правами людини в Росії 

продовжує погіршуватися - Human Rights 

Міжнародна правозахисна організація Human 

Rights  Watch відзначає погіршення ситуації із 

захистом прав людини в Росії. 

 

В Євросоюзі занепокоєні мілітаризацією 

Росією Криму 

Європейський Союз глибоко занепокоєння з 

приводу широкомасштабної мілітаризації 

Росією окупованого Кримського півострова. 

 

Папа Римський вперше призначив жінку на 

високий дипломатичний пост 

Папа Франциск уперше призначив італійську 

жінку-юристку на впливову посаду в 

Державному секретаріаті Ватикану. 

 

Польща готується до відзначення 75-річчя 

визволення концтабору в Освенцимі 

До Польщі на 75-річчя визволення колишнього 

гітлерівського концтабору в Освенцимі 27 

cічня приїдуть делегації понад 30-ти країн, а 

також понад 200 колишніх в’язнів цього 

табору смерті. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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НАТО не буде напряму залучатися до 

розслідування катастрофи літака МАУ — 

Кулеба 

НАТО дотримується політичної солідарності з 

Україною щодо розслідування збиття в Ірані 

пасажирського літака МАУ, притягнення 

винних до відповідальності та виплати 

компенсацій відповідно до міжнародних 

вимог. 

 

Вітренко розповів, яку роль відіграв 

Стокгольмський арбітраж у переговорах з 

Газпромом 

Газпром не міг відмовитися від виконання 

рішення Стокгольмського арбітражу, бо під 

загрозою опинилися б його активи за кордоном 

Росії, і це було використано як аргумент у 

перемовинах щодо транзиту газу. 

 

Кулеба висловив "обережний оптимізм" 

щодо налагодження відносин з Угорщиною 

Україна із оптимізмом дивиться у майбутнє 

відносин з Угорщиною і розраховує на 

досягнення компромісів задля врегулювання 

ситуації з урахуванням інтересів обох країн. 

УКРАЇНА 

 

В уряді спростовують заяви про відставку 

Гончарука 

Інформація щодо можливої відставки Прем'єр-

міністра Олексія Гончарука не відповідає 

дійсності. 
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У "Слузі народу" кажуть, що злита в 

Мережу "розмова Гончарука" склеєна — 

ЗМІ 

Запис розмови нібито прем'єр-міністра Олексія 

Гончарука, міністра фінансів Оксани 

Маркаровой і заступника голови 

Національного банку України Катерини 

Рожкової є компонуванням. 

 

Уряд затвердив порядок фінансування 

програми психологічної реабілітації 

учасників АТО\ООС 

Кабінет міністрів затвердив порядки 

використання коштів за програмою щодо 

заходів із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації 

постраждалих під час Революції Гідності і 

захисників суверенітету України в АТО/ООС. 

 

Червоний Хрест допоможе Донеччині з 

водопостачанням 

Міжнародний комітет Червоного Хреста 

допоможе Донеччині з водопостачанням, у 

тому числі допоможе провести аудит КП 

«Компанія «Вода Донбасу». 

 

У МОЗ розповіли, що входить в пріоритетні 

напрямки Програми медичних гарантій 

З 1 квітня 2020 року Програма медичних 

гарантій запрацює у повному обсязі, у які 

визначено п’ять пріоритетних послуг, які 

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) 

оплатить за підвищеним тарифом. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти гатять зі 152 калібру та 

мінометів, загинув боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 11 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 1919 році Директорія Української 

Народної Республіки оголосила війну 

більшовицькій Росії. 

 

МАУ відкрила цілодобову "гарячу лінію" 

трьома мовами для родичів загиблих 

Компанія "Міжнародні авіалінії України" 

відкрила цілодобову "гарячу лінію" трьома 

мовами для родичів загиблих у катастрофі 

літака МАУ в Ірані. 

 

Українці зможуть користуватися 

Інтернетом під час польоту в літаку - 

Гончарук 

Уряд забезпечив можливість підключення до 

мережі Інтернет під час польоту в літаку на 

всіх етапах: від посадки до висадки. 
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Біля затопленого Ocean Plaza 

поремонтували трубу й відновили рух 

У Голосіївському районі Києва, де внаслідок 

прориву тепломережі гаряча вода підмила 

асфальтове покриття та затопила ТЦ Ocean 

Plaza, відремонтували трубу та відновили 

транспортний рух. 

 

Останнє десятиліття стало найтеплішим в 

історії Землі 

Останнє десятиліття стало найтеплішим на 

Землі за весь час ведення кліматичних 

спостережень. 

 

До +9°, туман і паморозь: синоптики дали 

"лагідний" прогноз до кінця тижня 

В Україні у четвер вночі та вранці у більшості 

областей місцями очікують туман, паморозь, 

уночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° 

тепла. 

 

16 січня: народний календар і астровісник 

Що можна і чого не можна було робити на 

Святки, чи будуть повні комори в наступному 

році та що задумав Меркурій. 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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