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ТОП 

 

Обстріл військового табору в Ємені: понад 

80 загиблих, майже 150 поранених 

В результаті ракетного удару в єменській 

провінції Маріб 18 січня загинули 

щонайменше 83 військовослужбовців урядової 

армії, ще 148 осіб отримали поранення. 

 

На протестах у Лівані постраждали вже 

понад 400 осіб 

У Лівані в ході зіткнень між демонстрантами і 

поліцією в суботу постраждало понад 400 осіб, 

сотні маніфестантів продовжують 

протестувати і в неділю. 
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Секретар РНБО закликає ЗМІ зважено 

подавати інформацію про повернення 

"чорних скриньок" Іраном 

Перемовини щодо повернення в Україну 

бортових самописців збитого 8 січня в Ірані 

Boeing-737-800 компанії МАУ складні і 

напружені, тому поширення неперевіреної 

інформації з цього питання може негативно 

вплинути на результативність переговорів. 

 

Катастрофа літака МАУ: вже опізнані тіла 

169 жертв 

Ідентифікація 169-ти з 176 жертв катастрофи 

літака МАУ в Тегерані завершена. 

СВІТ 

 

Американці заблокували військових РФ, які 

прямували до нафтового родовища у Сирії 

Американські військові зупинили російських 

солдатів, які прямували до нафтового 

родовища Румейлан у Сирії. 

 

Міжнародна конференція щодо перемир'я в 

Лівії мала успіх – Помпео 

Міжнародні лідери, які взяли участь у 

міжнародній конференції в Берліні щодо 

ситуації в Лівії, досягли прогресу на шляху до 

встановлення сталого перемир'я в цій країні. 
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Війська Хафтара заблокували виробництво 

нафти в Лівії — ЗМІ 

У Лівії зупинила свою роботу практично вся 

нафтова промисловість країни. 

 

Джонсон - Путіну: Нормалізація відносин 

Британії з Росією поки неможлива 

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон під 

час зустрічі з президентом РФ Володимиром 

Путіним вказав йому на неможливість 

нормалізації відносин між двома державами, 

поки РФ не припинить ворожі дії стосовно 

Британії та її союзників.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський про відносини з Трампом: Я не 

робив нічого протизаконного 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що у відносинах з американським 

лідером Дональдом Трампом він не зробив 

нічого протизаконного. 

 

Зеленський переконаний, що в Україні 

немає антисемітизму 

В Україні немає антисемітизму, а в питанні 

назв вулиць треба шукати "спільних героїв". 
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Київ має говорити з ЄС не лише про 

тарифні квоти на аграрну продукцію - 

Мінекономіки 

Діалог між Україною та ЄС щодо торгівлі 

сільськогосподарською продукцією полягає не 

лише в обговоренні квот, він набагато 

ширший. 

 

Кожен п’ятий працівник у Чехії є українцем 

Українці становлять одну з найчисленніших 

груп іноземців, які працюють у Чехії. 

УКРАЇНА 

 

Гончарук анонсував нові призначення в 

уряді 

В уряді плануються нові призначення, зокрема 

Мінрозвитку громад і територій отримає 

нового очільника. 

 

Малюська без попередження навідався у 

Лук'янівське СІЗО 

Міністр юстиції Денис Малюська зі своїм 

заступником Віталієм Василиком у неділю, 19 

січня, відвідали Лук’янівське СІЗО. 
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При Мінветеранів створили робочу групу 

щодо захисту ув'язнених учасників війни з 

РФ 

При Міністерстві ветеранів стала діяти робоча 

група з питань дотримання прав та свобод 

ув'язнених УБД. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять зі 122 калібру та 

мінометів, загинув боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 11 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 5 років тому, завершились бої за 

Донецький аеропорт, оборона якого тривала 

242 дні. 

 

Як християни східного обряду 

відсвяткували Водохреща 

Християни східного обряду 19 січня святкують 

Хрещення Господнє або Богоявлення.(ФОТО, 

ВІДЕО) 
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У Китаї від нової вірусної пневмонії 

померли троє людей, кількість хворих 

перевищила 200 

У Китаї зафіксовані ще 139 випадків 

захворювання невідомої пневмонією, 

викликаної новим типом коронавіруса, а їхня 

загальна кількість вже перевищила 200. 

 

У роботі WhatsАpp стався глобальний збій 

У роботі WhatsApp стався глобальний збій: на 

роботу месенджера скаржаться користувачі по 

всьому світу. 

 

Температурні гойдалки тривають: 

синоптики прогнозують від 6° морозу до 3° 

тепла 

В Україні у понеділок туман, місцями 

паморозь, температура вдень від 2° морозу до 

3° тепла. 

 

20 січня: народний календар і астровісник 

Що забере собі на плечі Іван Предтеча; кому 

могорич ставити, кому сватів засилати та чи 

варто чекати чарівного штурхана. 
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