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ТОП 

 

Коронавірус у Китаї: кількість жертв зросла 

до 132 

Загальна кількість інфікованих коронавірусом 

2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них 

померли. 

 

Майже 40 тисяч сирійців стали біженцями 

за останню добу - ЗМІ 

У провінції Ідліб на північному заході Сирії 

через безперервні обстріли армії Асада й 

авіації РФ за одну добу свої домівки залишили 

близько 40 тисяч мирних мешканців. 
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Канада вимагає від Ірану якомога швидше 

розшифрувати “чорні скриньки” літака 

МАУ 

Канада закликає Іран щонайшвидше 

розшифрувати “чорні скриньки” зі збитого 

літака МАУ й готова допомогти у цьому. 

 

Імпічмент Трампа: республіканці впевнені, 

що заблокують слухання Болтона 

Республіканці у Сенаті США впевнені, що 

демократам не вдасться набрати 51 голос для 

виклику додаткових свідків, насамперед Джона 

Болтона, в судовому процесі щодо імпічменту 

Трампа. 

СВІТ 

 

Трамп представив план врегулювання 

конфлікту між Ізраїлем і Палестиною 

Президент США Дональд Трамп представив 

план мирного врегулювання Палестино-

Ізраїльського конфлікту, який передбачає 

встановлення миру, розширення 

палестинських територій і побудову тунелю 

між Західним берегом та сектором Гази. 

 

Переїзд родини принца Гаррі вже приніс 

Канаді $28 мільйонів - експерти 

Підвищена увага світових ЗМІ до Канади після 

переїзду принца Гаррі з родиною вже принесла 

бренду країни щонайменше 28 млн дол. 
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ЄС і Британія почнуть переговори про 

відносини 3 березня - ЗМІ 

Переговори між ЄС та Великою Британією про 

подальші відносини у зв'язку з Brexit 

розпочнуться 3 березня. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна готова поглиблювати взаємодію з 

ЄС в усіх галузях - Гончарук 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, 

що Україна готова активно співпрацювати є 

Європейським Союзом для поглиблення 

взаємодії у всіх галузях. 

 

Асоціація відкриває Україні шлях до участі 

у "зеленій угоді" ЄС - Боррель 

Угода про асоціацію Україна-ЄС, зокрема, 

зміни, що були внесені в її енергетичні 

додатки, відкриває для України можливості 

участі у "зеленій угоді" ЄС, з якою в Європі 

пов’язують майбутній технологічний та 

соціальний розвиток. 

 

ПАРЄ відзначила конструктивний підхід 

України до захисту журналістів 

Парламентська асамблея Ради Європи 

відзначила конструктивний підхід України у 

реагуванні на випадки загроз безпеці 

журналістів. 
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Данилюк - про затримку допомоги США: 

Зеленський був упевнений, що це помилка 

Команда Зеленського, від початку налаштована 

на поглиблення відносин зі США, була 

шокована рішенням Білого дому припинити 

оборонну допомогу Україні. 

 

Єльченко нагадав про проблему Криму 

перед візитом Помпео в Україну 

Росія створила багато викликів глобальній 

безпеці, окупувавши Крим, серед яких – 

нарощування військ РФ на території 

українського півострова та блокування 

міжнародного моніторингу, що потребує 

посиленої реакції з боку США й інших країн 

Заходу. 

УКРАЇНА 

 

Слідчі у справі Шеремета хочуть 

продовжити розслідування на чотири місяці 

Слідчі, які ведуть справу про вбивство 

журналіста Павла Шеремета, проситимуть 

Офіс генпрокурора продовжити терміни 

досудового слідства до червня 2020 року. 

 

"Дія" буде у ТОП мобільних додатків світу - 

Федоров 

Мобільний додаток "Дія" стане одним з 

найкращих проєктів цифровізації, переконаний 

віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації 

Михайло Федоров. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти 12 разів порушили “тишу” - під 

Новотошківським та Лебединським 

працювали міномети 

28 січня збройні формування РФ 12 разів 

порушили режим припинення вогню. В 

результаті підриву на невстановленому 

вибуховому пристрої два військовослужбовці 

Об'єднаних сил отримали бойові поранення. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День пам’яті Героїв Крут. 

 

Суспільне розширить мовлення для 

національних меншин 

Суспільний мовник зацікавлений у створенні 

контенту про національні меншини, тому 

розширить його виробництво. 

 

Китай обурила карикатура про коронавірус 

у данській газеті 

Китай вимагає вибачень від данської газети 

Jyllands-Posten за карикатуру на тему нового 

коронавірусу. 
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Facebook дозволив користувачам 

приховувати приватну інформацію 

Facebook включив усім користувачам 

інструмент, що дозволяє відв'язати від 

профілю дані, передані у соцмережу від 

сторонніх сайтів і сервісів. 

 

Євробачення-2020: Україна виступить у 

першому півфіналі 

У Роттердамі (Нідерланди), де в другій 

половині травня відбудеться пісенний  конкурс 

"Євробачення-2020", оприлюднили результати 

жеребкування, яке розподілило півфіналістів. 

 

Сніг, хуртовини та ожеледиця: якими 

будуть останні дні січня 

У середу, 29 січня, погода в Україні 

погіршиться, очікуються сніг і пориви вітру до 

20 м/с. 

 

29 січня: народний календар і астровісник 

Що чекати від Петра Вериги, для чого шукати 

щасливе дерево і чи піддаватися марсіанським 

спокусам. 
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