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ТОП 

 

Кількість жертв шторму "Глорія" в Іспанії 

зросла до 13 осіб 

Улюблені туристами місця в Іспанії дуже 

сильно постраждали від руйнівного шторму 

"Глорія", який й досі лютує над Іспанією. 

 

Людство оголосило війну природі, яка "б’є" 

дуже жорстоко - генсек ООН 

Кліматичні зміни швидші за нас, і у війні, яку 

людство оголосило природі, природа б'є дуже 

жорстоко. 
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США ввели санкції проти нафтових 

компаній чотирьох країн за бізнес з Іраном 

Офіційний Вашингтон запровадив санкції 

проти міжнародних компаній з чотирьох країн 

через порушення ними попередніх обмежень 

США, якими забороняли вести бізнес з 

Іранською національною нафтовою компанією. 

 

Сорос хоче інвестувати мільярд в боротьбу з 

авторитаризмом та зміною клімату 

Американський фінансист і мільярдер Джордж 

Сорос на Всесвітньому економічному форумі в 

Давосі заявив, що виділить 1 мільярд доларів 

на створення глобального університету для 

боротьби з авторитарними урядами та змінами 

клімату. 

СВІТ 

 

Штати знову призупинили операції коаліції 

проти ІДІЛ в Іраку 

Спецпредставник Держдепу по Сирії та 

зв’язків із міжнародною коаліцією Джеймс 

Джеффрі заявив про призупинення 

антитерористичних операцій проти ІДІЛ в 

Іраку. 

 

Пенс запросив до Вашингтона прем'єра 

Ізраїлю та лідера опозиції 

Віцепрезидент США Майк Пенс запросив 

прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та його 

головного суперника від опозиції Бенні Ганца 

до Білого дому для обговорення перспектив 

досягнення миру на Близькому сході. 
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Канада готова вивести війська з Іраку в разі 

отримання запиту Багдада 

Якщо влада Іраку офіційно звернеться до 

Канади із запитом на виведення з країни військ 

— це рішення буде виконано. 

 

Євросоюз виявився не готовим до 

геополітичних змін у світі – Лайчак 

Євросоюз виявився не готовим до 

геополітичних змін, які пройшли попередніми 

роками у світі. 

 

Рішення не їхати до Єрусалиму було 

правильним — Дуда 

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що 

рішення не їхати до Єрусалиму на 

міжнародний захід з нагоди 75-річчя 

визволення концтабору Аушвіц-Біркенау було 

слушним. 

 

Меркель розповіла про акценти німецького 

головування у ЄС 

Німеччина ставить перед собою низку завдань 

під час свого головування у ЄС у другому 

півріччі, серед яких - проведення саміту ЄС-

Африка у Брюсселі та ЄС-Китай у німецькому 

місті Лейпциг. 

 

Харарі у Давосі: Розвиток штучного 

інтелекту може призвести до "зламу" 

людського мозку 

Найбільшою загрозою для людства 

найближчим часом може стати штучний 

інтелект. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Гончарук про Давос: Довіра міжнародних 

партнерів до України посилюється 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 

переконаний в тому, що довіра міжнародних 

партнерів до України посилюється. 

 

Коболєв у Давосі назвав переваги, які 

Європа може отримати від української ГТС 

Європейські споживачі можуть отримати 

переваги, використовуючи українську 

газотранспортну систему (ГТС) та підземні 

сховища газу. 

 

Сенцов виступить під час "круглого столу" 

в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 

24 січня штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку 

відвідає український режисер, письменник і 

сценарист, колишній бранець Кремля Олег 

Сенцов. 

УКРАЇНА 

 

Укрзалізниця залишається під повним 

контролем держави — Гончарук 

Прем'єр Олексій Гончарук переконаний, що 

співпраця нашої країни з Deutsche Bahn — 

позитивний сигнал європейському бізнесу 

щодо України, однак при цьому мова лише про 

стратегічне партнерство, а не про продаж чи 

концесію Укрзалізниці. 
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Рада почала приймати пропозиції фракцій 

щодо кандидатів на посаду судді КС 

Верховна Рада розпочала приймання 

пропозицій депутатських фракцій та груп щодо 

кандидатів на посаду судді Конституційного 

Суду. 

 

Вже відомо, хто став заступником глави 

Вищої ради правосуддя 

Заступником голови Вищої ради правосуддя за 

допомогою таємного голосування обрали 

Олексія Маловацького. 

 

Бородянський сказав, яка відповідальність 

передбачена за дезінформацію 

Законопроєкт про дезінформацію не 

передбачає ув'язнення, а кримінальна 

відповідальність наступає після висновку 

ЄСПЛ та передбачає лише суспільно-корисні 

роботи. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 11 разів порушили "тишу", 

поранений боєць ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 11 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 
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24 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні день пам’яті загиблих під 

час обстрілу терористами мікрорайону 

«Східний» у Маріуполі, а в світі відзначають 

Міжнародний день освіти. 

 

У Китаї через коронавірус "закрили" вже 

вісім міст 

У Китаї закликали жителів вже восьми міст в 

провінції Хубей не залишати межі населених 

пунктів у зв'язку зі спалахом смертельного 

коронавірусу в Ухані. 

 

У Трампа вирішили обмежити "пологовий 

туризм": нові правила запрацюють вже 

завтра 

Адміністрація президента США Дональда 

Трампа запровадила нові правила для 

отримання туристичної візи з метою обмежити 

"пологовий туризм". 

 

У Німеччині заборонили неонацистське 

угруповання 

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст 

Зеегофер 23 січня заборонив 

правоекстремістське угруповання Combat 18. 

 

"Радіо Свобода" зареєструвалося в Росії за 

законом про ЗМІ-іноагентів 

Медіахолдинг "Радіо Свобода", що працює в 

Росії, надіслав у податкову службу РФ 

документи для реєстрації юридичної особи для 

виконання вимог закону, який запровадив 

додаткове регулювання діяльності ЗМІ-

іноземних агентів. 
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Боротьба з дезінформацією є пріоритетом 

Youtube – президент компанії 

Боротьба з дезінформацією в мережі Youtube є 

основним викликом, з яким бореться сьогодні 

компанія, і ставка тут робиться на правдивість 

та аналітичну роботу щодо видалення 

неправдивого контенту. 

 

"Ядерна опівніч" все ближче: годинник 

Судного дня перевели на 20 секунд вперед 

Годинник Судного дня переведено на 20 

секунд вперед, він тепер показує дві хвилини 

до настання "ядерної опівнічі". 

 

У Tinder з’явиться кнопка виклику поліції 

— на випадок невдалих побачень 

Додаток для знайомств Tinder оголосив про 

впровадження «кнопки тривоги» для виклику 

поліції, якою можна буде скористатися в разі, 

якщо на побаченні ви відчуєте небезпеку. 

 

До + 9° і трохи снігу: синоптики дали 

"лагідний" прогноз на вихідні 

В Україні у п'ятницю, 24 січня, невеликий сніг 

ймовірний лише у східних та північних 

областях, на дорогах подекуди ожеледиця, 

температура вдень від 1° морозу до 4° тепла. 
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24 січня: народний календар і астровісник 

Чи провістить про весну Феодосій, кому треба 

бути пильним і зустрічаємо новий рік за 

місячним календарем. 
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