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ТОП 

 

Кількість жертв коронавірусу в Китаї 

перевищила сотню 

У Китаї пневмонією, викликаною 

коронавірусом 2019-nCoV, заразилися вже 

понад 4500 осіб, 106 з них померли. 

 

У МОЗ підтвердили, що виявлений у Києві 

коронавірус - не китайський 2019-nCoV 

В Україні позитивні результати, у тому числі 

на коронавіруси, дають близько 10% 

досліджень зразків на ГРВІ та грип, а 

виявлений у Києві коронавірус перебуває на 

території нашої країни вже кілька років. 
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Військові США підтвердили катастрофу 

свого літака в Афганістані 

Літак військово-повітряних сил США розбився 

в Афганістані, однак свідчень того, що його 

було збито, немає. 

 

Помпео пригрозив Росії та Ірану санкціями 

за вбивства мирних сирійців 

Держсекретар США засудив режим Асада, 

який за підтримки Росії, Ірану й "Хезболли" 

знищує мирне населення Ідлібу на північному 

заході Сирії, та пригрозив їм потужними 

санкціями в разі продовження насильства. 

 

Болгарський суд арештував на 40 діб 

підозрюваного у нападі на Гандзюк 

У Болгарії суд заарештував на 40 діб фігуранта 

справи про вбивство Катерини Гандзюк 

Олексія Москаленка (Левіна). 

СВІТ 

 

Посли ЄС погодили нові санкції за російські 

“вибори” в окупованому Криму – ЗМІ 

Посли країн ЄС у понеділок у Брюсселі 

погодили запровадження нових санкцій проти 

Росії за проведення восени 2019 року “виборів” 

в окупованому Криму. 
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Ядерна програма з Іраном: спільна комісія 

домовилась про зустріч у лютому 

Сторони-учасниці Спільного всеосяжного 

плану дій навколо ядерної програми Ірану 

погодилися приділити більше часу 

консультаціям щодо врегулювання суперечок в 

рамках цієї угоди, наступна зустріч Спільної 

комісії експертів відбудеться у лютому. 

 

Суд дозволив адміністрації Трампа 

обмежити видачу грін-карт 

Верховний суд США дозволив адміністрації 

Дональда Трампа ускладнити процедуру 

видачі іммігрантам дозволів на проживання, 

відомих як грін-карти. 

 

Німеччина прагне бачити Албанію членом 

ЄС - Меркель 

Позицію Берліна щодо підтримки перспективи 

набуття членства ЄС Албанією та іншими 

Балканськими країнами є незмінною. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

“Україна – це лінія фронту": експосол 

Тейлор відповів Помпео 

Посол США в Україні у 2006-2009 рр. Вільям 

Тейлор відреагував розгорнутою публікацією 

на висловлювання держсекретаря США 

Майкла Помпео щодо того, чи мають 

американці перейматися щодо України. 
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Кабмін і НАТО проведуть тренінги для 

держслужбовців - Кулеба 

Службовці 52 державних інституцій у рамках 

Програми Україна - НАТО вперше пройдуть 

курс професійного розвитку, під час якого їх 

навчатимуть навичок публічних виступів, 

аналітичного мислення, стратегічного 

планування та проєктного менеджменту. 

 

Новий посол України Василь Кирилич 

розпочав дипмісію в Хорватії 

Новопризначений посол України в Хорватії 

Василь Кирилич вручив копії вірчих грамот у 

міністерстві закордонних справ цієї країни. 

УКРАЇНА 

 

Торік на дорогах загинули майже 4 тисячі 

українців - Криклій 

Протягом 2019 року на українських дорогах 

сталося 160 тисяч ДТП, у яких загинули 

близько 4 тисяч осіб. 

 

Працю жінок на шкідливому виробництві 

слід урегулювати законами – експерти 

В Україні необхідно розробити 

недискримінаційні положення, які б 

регулювали залучення жінок до роботи на 

виробництві зі шкідливими умовами праці. 
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Милованов розповів про чотири програми 

підтримки інвесторів 

Кабмін підготував чотири програми підтримки 

інвесторів, котрі будуть доступні як для 

іноземного, так і для українського бізнесу. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Розвідники на Донбасі взяли в полон 

диверсанта "ДНР" 

Група українських розвідників на Донбасі 

захопила у полон найманця російсько-

окупаційних військ. 

 

Окупанти порушили "тишу" на ділянці 

розведення обстрілом з гранатомета 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 10 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

28 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1992 році, національний синьо-

жовтого прапор було затверджено Державним 

прапором України. 
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Українці вже отримали понад 4,3 млн ID-

карток 

Державна міграційна служба упродовж 

чотирьох років видала громадянам України 

понад 4,3 мільйона ID-карток. 

 

Кіпіані: Інтерес до книги про Стуса 

величезний, продали вже 9000 примірників 

Інтерес до книги "Справа Василя Стуса", 

заборонити розповсюдження якої домагається 

Віктор Медведчук, просто величезний: вже 

продано близько 9 тис. примірників 

документальної книги об’ємом у 700 сторінок. 

 

Активний циклон несе в Україну мокрий 

сніг та сильний вітер 

В Україні опади 28 січня ймовірні у південній 

частині, більшості центральних областей, на 

Донеччині та крайньому заході країни, 

температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, 

вдень 2-7° тепла. 

 

28 січня: народний календар і астровісник 

Нині Павла; кому молитися під час проблем із 

нерухомістю, що віщують райдужні кола 

навколо сонця і занурюємося у Водолія. 

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864161-ukrainci-vze-otrimali-ponad-43-mln-idkartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864161-ukrainci-vze-otrimali-ponad-43-mln-idkartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2864161-ukrainci-vze-otrimali-ponad-43-mln-idkartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2864107-kipiani-interes-do-knigi-pro-stusa-veliceznij-prodali-vze-9000-primirnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2864107-kipiani-interes-do-knigi-pro-stusa-veliceznij-prodali-vze-9000-primirnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2864107-kipiani-interes-do-knigi-pro-stusa-veliceznij-prodali-vze-9000-primirnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2864084-aktivnij-ciklon-nese-v-ukrainu-mokrij-snig-ta-silnij-viter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2864084-aktivnij-ciklon-nese-v-ukrainu-mokrij-snig-ta-silnij-viter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2864084-aktivnij-ciklon-nese-v-ukrainu-mokrij-snig-ta-silnij-viter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2863615-28-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2863615-28-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

