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ТОП 

 

Євросоюз закликав до звільнення 

затриманих в Криму українців 

Євросоюз закликає до продовження зусиль із 

звільнення усіх інших незаконно затриманих 

українських громадян, включаючи кримських 

татар. 

 

Розведення сил на Донбасі: українська 

сторона наполягає на чотирьох ділянках 

Українська сторона запропонувала 

представникам Тристоронньої контактної 

групи у Мінську щодо врегулювання ситуації 

на Донбасі чотири нові ділянки для розведення 

військ. 
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Пентагон приховував інформацію про 

постраждалих від ракетного удару Ірану 

Попри заяви Пентагону про відсутність жертв і 

постраждалих внаслідок ракетного удару про-

іранських сил по військових базах на території 

Іраку 8 січня, принаймні 11 військових, за 

нововиявленою інформацією, отримали 

поранення. 

 

Рухані заявив, що Іран збагачує урану 

більше, ніж до ядерної угоди 

Іран більше не дотримується зобов’язань, 

накладених ядерною угодою зі світовими 

державами, продовжує збагачення урану й 

робить це в більших обсягах, ніж до 

підписання угоди. 

 

У Палаті представників США з'явилася 

нова резолюція на підтримку України 

Співголова Українського Кокусу в Конгресі 

США конгресвумен Марсі Каптур внесла на 

розгляд Палати представників двопартійну 

резолюцію на підтримку України та проти 

російської агресії. 

 

Пристайко: Я не довіряю заявам Парнаса 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко заявив, що не вірить жодному слову 

Лева Парнаса - соратника адвоката президента 

Трампа Руді Джуліані, який стверджує про 

наявність доказів щодо обізнаності Трампа про 

діяльність Джуліані в Україні. 

 

Президент Європейської ради нагадав 

Путіну про територіальну цілісність 

України 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 

провів першу телефонну розмову з 

президентом РФ Володимиром Путіним, під 

час якої обговорив загострення ситуації у Лівії 

і на Близькому Сході та нагадав позицію 

Євросоюзу щодо підтримки суверенітету й 

територіальної цілісності України. 
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СВІТ 

 

Ізраїль завдав удару по сектору Гази 

Ізраїльські військові завдали удару по об'єктах 

палестинського угруповання «Хамас» в секторі 

Гази. 

 

Туреччина відправляє війська в Лівію - 

Ердоган 

Туреччина відправляє своїх військових до Лівії 

на підтримку уряду національної єдності, який 

розміщується в Триполі. 

 

Президент Європарламенту анонсував 

зустріч уряду і опозиції Лівії у Берліні 

Президент Європарламенту Девід Сассолі 

привітав участь прем’єр-міністра уряду 

національної згоди Фаїза аль-Сараджа та 

генерала Халіфи Хафтара у конференції з 

врегулювання в Лівії, яка має відбутися у 

Берліні 19 січня, та назвав це «успіхом 

європейської дипломатії». 

 

Франція відправить на Близький Схід 

атомний авіаносець 

Франція у січні направить атомний авіаносець 

«Шарль де Голль» в близькосхідний регіон. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Катастрофа літака МАУ: Україна 

звернулась до 6 країн щодо створення 

слідчої групи 

Офіс Генерального прокурора повторно 

звернувся до компетентних органів 6 країн 

щодо спільної слідчої групи для розслідування 

авіакатастрофи рейсу PS 0752. 

 

США в ОБСЄ: Вибори в ОРДЛО – лише 

після виведення російських військ 

Вибори на території ОРДЛО мають проходити 

під українським контролем, в безпечному 

середовищі та після відновлення Україною 

контролю над кордоном і виведення з її 

території російських збройних формувань. 

 

Трамп може обговорити з Путіним 

хакерську атаку росіян на Burisma – Білий 

дім 

Президент США Дональд Трамп під час 

наступної розмови з російським лідером 

Володимиром Путіним може порушити 

питання щодо хакерської атаки російських 

спецслужб на українську компанію Burisma. 

УКРАЇНА 

 

Рада з питань свободи слова при 

Президентові підтримала ратифікацію 

Тромської конвенції 

Рада з питань свободи слова та захисту 

журналістів при Президентові України 

підтримала ратифікацію Тромської конвенції. 
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Комітет Ради у п'ятницю розгляне відставку 

Бабак 

Комітет Верховної Ради з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

планує у п'ятницю, 17 січня, розглянути 

питання про звільнення Альони Бабак з посади 

міністра розвитку громад і територій України. 

 

Гончарук: Маємо всі передумови для 

економічного зростання 

Зараз Україна має всі передумови для 

економічного зростання в наступні декілька 

років. 

 

В Україні створили пошуковий портал з 

документами про загиблих під час Другої 

світової 

В Україні створили пошуковий портал, який 

акумулює відомості про радянських 

військовослужбовців з України, які загинули і 

зникли безвісти, а також поховані на її 

території. 

 

Кабмін затвердив перелік опорних лікарень 

в усіх регіонах країни 

Кабінет Міністрів України прийняв 

розпорядження «Про затвердження переліку 

опорних закладів охорони здоров’я у 

госпітальних округах на період до 2023 року». 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти на Донбасі гатять із артилерії і 

120-мм мінометів, загинув військовий 

16 січня збройні формування РФ 12 разів 

порушили режим припинення вогню. 

 

ЄС занепокоєний повідомленнями ОБСЄ 

про порушення “тиші” на Донбасі 

Європейський Союз занепокоєний 

повідомленнями СММ ОБСЄ про присутність 

бойовиків керованих Росією збройних 

формувань на ділянці розведення сил у 

Петрівському. 

 

Україна закликала збільшити бюджет місії 

ОБСЄ на Донбасі 

Україна закликає посилити технічний 

потенціал Спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ для цілодобового моніторингу, 

забезпечивши адекватне збільшення бюджету 

Місії. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1921 року було засновано 

Український Вільний Університет – єдиний 

університет поза межами України з 

українською мовою викладання, з правом 

присвоєння вчених ступенів магістра та 

доктора наук. 
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В Україну після Водохреща прийде 

похолодання 

В Україні у п’ятницю, 17 січня, збережеться 

хмарна, але без опадів погода, вночі та вранці 

туман, вдень температура становитиме 0-5° 

тепла, на заході місцями 6-9° тепла. 

 

17 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Ахіли й останній день 

Святок; кого нині проти ночі не варто 

згадувати і чи стануть обіцянки цяцянками. 
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