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В Україні за добу виявили 8 199 випадків 

COVID-19 

В Україні за минулу добу, 14 січня, виявили 8 

199 нових випадків COVID-19, померли 166 

осіб. 

 

Степанов сказав, коли в Україні почнуть 

COVID-вакцинацію 

Масове щеплення українців проти 

коронавірусу розпочнеться у лютому - після 

того, як завершиться реєстрація вакцини. 
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У світі зафіксували понад 93,5 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 15 січня зафіксовано 

понад 93,5 мільйона випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 66,8 млн 

осіб. 

 

Мутований штам коронавірусу вже 

потрапив до 25 країн Європи - ВООЗ 

Мутований штам коронавірусу SARS-CoV-2 

(VOC-202012/01) виявлений вже у 25 країнах 

Європи. 

 

Британія заборонила в'їзд із 16 країн через 

новий штам коронавірусу 

Через новий штам коронавірусу у Бразилії 

міністерство транспорту Британії заборонило 

в'їзд до Сполученого Королівства громадянам 

Португалії, Бразилії та ще понад 10-ти країн. 

 

Франція посилює вимоги для в’їзду 

подорожувальників 

З понеділка, 18 січня, усі особи, які 

прибуватимуть до Франції з країн поза ЄС, 

повинні мати довідку із негативним 

результатом тесту на коронавірус та пройти 

упродовж семи днів самоізоляцію. 
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У США затримали прихильника Трампа, 

який штурмував Капітолій із прапором 

Конфедерації 

У США правоохоронці заарештували людину, 

яка брала участь у штурмі Капітолію 6 січня, 

тримаючи в руках прапор прихильників 

Конфедерації часів Громадянської війни у 

США. 

 

Центр Вашингтона вже перекрили до 

інавгурації Байдена 

Центр столиці США повністю перекритий 

бетонними загорожами, залізними парканами, 

а також важкою технікою та поліцейськими 

автівками. 

 

Штати ввели санкції проти низки 

китайських компаній, серед них Xiaomi - 

ЗМІ 

Дев'ять китайських компаній потрапили до 

"чорного списку" США у зв'язку з імовірною 

причетністю до оборонної галузі КНР.

СВІТ 

 

Байден оприлюднив план стимулювання 

економіки США на $1,9 трильйона 

Обраний президент США Джо Байден 

оприлюднив план стимулювання економіки 

США, на 1,9 трильйон доларів. 
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Столтенберг чекає на плідну співпрацю з 

Байденом та зміцнення НАТО 

Новообраний Президент США Джо Байден 

відданий трансатлантичним відносинам, що 

зміцнить відносини між Північною Америкою 

і Європою. 

 

Джеймс Гілмор залишає посаду посла 

Сполучених Штатів при ОБСЄ 

Посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор 

достроково залишає посаду у зв'язку зі зміною 

адміністрації американського президента. 

 

Шотландія вводить найсуворіші карантинні 

обмеження 

У Шотландії з 16 січня запроваджується 

найсуворіший рівень карантину з метою 

протидії поширенню коронавірусу. 

 

Німеччина може ввести «мегалокдаун» 

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає за 

доцільне ще більш посилити чинні 

обмежувальні заходи з метою загальмувати 

поширення коронавірусу в країні. 
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Президент Румунії не схвалює ідею COVID-

сертифікатів для поїздок по ЄС 

Президент Румунії Клаус Йоганніс 

розкритикував пропозицію Греції запровадити 

сертифікати вакцинації від COVID-19 для 

забезпечення вільного пересування у межах 

ЄС. 

 

Угорщина домовилася про закупівлю 

китайської COVID-вакцини Sinopharm 

Угорщина підписала угоду з китайською 

фармацевтичною компанією Sinopharm про 

закупівлю вакцини від коронавірусу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Крим і ОРДЛО перетворилися на 

«територію беззаконня» - Україна в ОБСЄ 

Україна закликає Шведське головування в 

ОБСЄ приділити особливу увагу порушенням 

прав людини у Криму та окупованих районах 

Донбасу, які перетворилися на "територію 

беззаконня". 

 

Крим має бути на порядку денному ОБСЄ - 

Цимбалюк 

Україна закликає Шведське головування в 

ОБСЄ в рамках сприяння врегулюванню 

російсько-українського конфлікту приділяти 

увагу не лише Донбасу, а й Криму. 
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МЗС України та Німеччини домовилися про 

політичні консультації 

Міністерства закордонних справ України та 

Німеччини незабаром проведуть політичні 

консультації в Берліні. 

 

Польські прикордонники торік відмовили у 

в’їзді з України майже 25 тисячам осіб 

Протягом минулого року понад 24,6 тис. осіб, 

які прямували до Польщі з України, дістали 

відмову в перетині кордону. 

УКРАЇНА 

 

З 1 лютого сума в платіжках зменшиться на 

500-800 гривень - депутатка 

Тариф на транспортування газу для населення 

не буде перевищувати 1,79 грн за кубометр, а 

загальна сума у платіжках з 1 лютого 

зменшиться на 500-800 гривень. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти шість разів зривали «тишу» на 

Донбасі, один боєць ЗСУ поранений 

Протягом минулої доби, 14 січня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил було 

зафіксовано 6 порушень режиму припинення 

вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 
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15 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1992 році, Верховна Рада України 

затвердила музичну редакцію Державного 

гімну - «Ще не вмерла України» (автор 

Михайло Вербицький). 

 

Гірськолижні курорти перевірять на 

дотримання карантину - Ляшко 

На гірськолижних курортах у Карпатах у 

п'ятницю, 15 січня, відбудуться перевірки 

закладів громадського харчування щодо 

дотримання карантинних обмежень. 

 

Постанова про легалізацію медичного 

канабісу вже в Кабміні, але потрібен закон - 

експерт 

Схвалення постанови про легалізацію 

медичного канабісу дозволить відпускати в 

Україні медпрепарати на його основі, але не 

виробляти їх. 

 

Docudays UA оголосив прийом заявок на 

Ukrainian Doc Preview 

Індустрійна платформа DOCU/ПРО 

Міжнародного фестивалю документального 

кіно про права людини Docudays UA почала 

приймати заявки на Ukrainian Doc Preview. 
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Бізнесмен українського походження став 

мільярдером у США 

Американський бізнесмен українського 

походження, співзановник PayPal Макс Левчин 

став мільярдером після того, як його компанія 

Affirm вийшла на біржу. 

 

Британія дала дозвіл на супутниковий 

інтернет від Маска 

Регуляторний орган у сфері медіа Великої 

Британії (Ofcom) дозволив компанії SpaceX 

Ілона Маска надавати в країні послуги бета-

версії інтернету Starlink. 

 

Компанія-конкурент SpaceX здійснила 

успішний запуск пасажирської ракети 

Американська компанія Blue Origin заявила 

про успішний запуск багаторазової ракети-

носія New Shepard з пасажирською капсулою. 

 

В Японії розробили перший у світі метод для 

квантової криптографії 

Група японських дослідників із Токійського 

університету домоглася успіху в розробці 

першого у світі методу цифрової обробки 

сигналів, який може сприяти створенню 

недорогих і невеликих пристроїв для квантової 

криптографії зв'язку. 
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ООН попереджає про «катастрофічне» 

підвищення температури у світі 

Всесвітня метеорологічна організація 

попереджає, що нашу планету очікує 

«катастрофічне» підвищення температури. 

 

Для адаптації до зміни клімату потрібно 

близько $70 мільярдів на рік - ООН 

Світовій спільноті необхідно вжити 

термінових заходів з адаптації до нової 

кліматичної реальності. 

 

В Україну йдуть люті морози — подекуди до 

−22° 

В Україні у п'ятницю, 15 січня, майже на всій 

території очікується невеликий сніг, на дорогах 

місцями ожеледиця, температура протягом 

доби 3-8° морозу, у західних та північних 

областях 8-13° морозу. 

 

15 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого папи Сильвестра; жаліємо 

курку, не ловимо ворон і про кульбіти 

Меркурія в петлі. 
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