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ТОП 

 

Від коронавірусу в Китаї померли вже 80 

осіб - ЗМІ 

За минулу добу кількість заражених 

коронавірусом у Китаї зросла більш ніж на 700 

осіб. 

 

Кількість жертв землетрусу в Туреччині 

зросла до 38 

Унаслідок землетрусу на сході Туреччини 

загинули 38 осіб, 104 потерпілих залишаються 

в лікарнях. 
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Посольство США в Іраку знову зазнало 

ракетного обстрілу 

Унаслідок ракетного обстрілу посольству 

США в Іраку завдано незначної шкоди, місцеві 

ЗМІ повідомляють про кількох поранених. 

 

У Страсбурзі збирається сесія ПАРЄ — 

обговорюватимуть Brexit, Близький Схід і 

Польщу 

У понеділок, 27 січня, у Страсбурзі 

розпочинається зимова сесія Парламентської 

асамблеї Ради Європи. 

СВІТ 

 

В Афганістані авіація знищила 16 талібів 

У результаті ударів військової авіації на 

півночі Афганістану ліквідовано 16 бойовиків 

руху "Талібан". 

 

У Росії пройшли акції проти безстрокового 

перебування Путіна при владі 

У Петербурзі під час акції протесту проти дій 

президента Росії Володимира Путіна щодо 

змін до конституції затримано п'ять 

пікетувальників.
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Японія хоче створити в армії космічний 

підрозділ 

Міністерство оборони Японії планує подати до 

парламенту законопроєкт про створення 

космічного підрозділу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Річницю визволення в Аушвіці відзначать 

понад 200 його колишніх в'язнів 

27 січня у Польщі на високому міжнародному 

рівні відзначать 75-річчя визволення 

концтабору Аушвіц-Біркенау. Україну 

представлятиме Президент Володимир 

Зеленський. 

 

У Польщі Зеленський зустрівся з 

колишніми бранцями концтабору Аушвіц-

Біркенау 

Президент України Володимир Зеленський під 

час робочого візиту до Польщі зустрівся з 

колишніми бранцями нацистського концтабору 

Аушвіц-Біркенау. 

 

Болтон підтвердив, що Трамп затримав 

допомогу Україні через справу Байдена – 

NYT 

Експомічник Трампа з питань національної 

безпеки Болтон підтвердив, що глава Білого 

дому особисто пов'язував призупинення 

оборонної допомоги Україні з розслідуванням 

проти Байдена. 
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Сенцов у Нью-Йорку пообіцяв, що 

наступного разу приїде відзначити падіння 

Путіна 

Український режисер Олег Сенцов провів 

зустріч із представниками української громади 

Нью-Йорка. 

УКРАЇНА 

 

Треба зі ще більшими зусиллями 

намагатися завершити війну - Зеленський 

Війна на Донбасі триває, і щоб завершити її, 

треба докладати ще більших зусиль, 

переконаний Президент України Володимир 

Зеленський. 

 

Це ще один термін: адвокат розповіла про 

вирок фігурантам "севастопольської 

справи" 

Фігуранти севастопольської «справи Хізб ут-

Тахрір» Рустем Ваітов та Нурі Прімов після 

звільнення з ув'язнення отримали ще один 

тюремний термін - 8 років. 

 

Україна обов’язково матиме павільйон на 

"Зеленому тижні" - заступник міністра 

У Берліні в неділю завершила роботу 85 

міжнародна сільськогосподарська виставка 

"Зелений тиждень", яка побила рекорд за 

кількістю учасників. 
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Малюська без попередження відвідав СІЗО 

в Одесі 

Міністр юстиції Денис Малюська у неділю, 26 

січня, відвідав СІЗО в Одесі. 

 

Бородянський: Держава завинила перед 

спортом у будівництві інфраструктури 

Міністерство культури, молоді та спорту 

отримує з регіонів ініціативи щодо об'єктів 

спортивної інфраструктури, які зокрема 

враховують потреби людей з інвалідністю. 

 

Уряд посилює заходи безпеки для захисту 

українців від коронавірусу 

В Україні не зареєстровано жодного випадку 

коронавірусу.

 

На Донеччині відкрили перший молодіжний 

артмедіацентр 

У Мирнограді на Донеччині відкрили перший в 

області молодіжний артмедіацентр MED. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти застосовують 120-мм міномети та 

БМП, двоє бійців ООС загинули 

За минулу добу окупанти 12 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

Окупанти знову не пропустили 

спостерігачів ОБСЄ в ОРДЛО 

Представники збройних формувань Російської 

Федерації не пропустили патруль СММ ОБСЄ 

на тимчасово окуповану територію на 

блокпостах біля населених пунктів Староласпа, 

Заїченко, Приморське та Соснівське. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні і світі відзначають 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 

 

В Україні стартує акція "Шість мільйонів 

сердець" пам’яті жертв Голокосту 

У понеділок, 27 січня, по всій Україні 

відбудуться масові заходи вшанування жертв 

Голокосту. 
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Легендарний баскетболіст Кобі Браянт 

загинув в авіакатастрофі 

41-річний баскетболіст перебував на борту 

свого приватного вертольота, серед загиблих 

донька Кобі - 13-річна Джанна-Марія. 

 

У Британії презентували монету, 

присвячену Brexit 

Першу партію спеціальних монет, присвячених 

виходу Великої Британії з ЄС, представив 

міністр фінансів країни Саджид Джавід. 

 

У Лос-Анджелесі вручили "Греммі" 

У лос-анджелеському Staples Center пройшла 

62-а церемонія вручення нагород Академії 

звукозапису США «Греммі». 

 

Мокрий сніг і 6° тепла: синоптики дали 

прогноз на кінець січня 

В Україні у понеділок, 27 січня, вдень 

очікується від 1 до 6° тепла. 
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27 січня: народний календар і астровісник 

Нині святої рівноапостольної Ніни; до чого 

сидить ворона на верхівці дерева і бережімо 

вуха. 
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