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ТОП
Поступок стосовно України на перемовинах
з Росією не буде - Блінкен
Сполучені Штати виключають можливість
поступок у питанні територіальної цілісності
України на переговорах із Росією.

В ЄС визнали, що Москва є стороною
збройного конфлікту на сході України
Росія є стороною збройного конфлікту на сході
України, а будь-який діалог щодо України має
відбуватися лише за участі її представників

До «Борисполя» з Казахстану прибув літак з
українцями
До міжнародного аеропорту "Бориспіль" з
Нур-Султана прибув рейсовий літак, на борту
якого - українці, а також громадяни
Казахстану.

Влада Казахстану має скасувати наказ
стріляти на ураження - Блінкен
Сполучені Штати хочуть почути від влади
Казахстану роз'яснення з приводу запрошення
до країни військ ОДКБ.

В Афганістані заарештували професора,
який відкрито критикував Талібан
Таліби заарештували популярного
університетського професора, який відверто
критикував їх владу в Афганістані.

В Ізраїлі виявили перший випадок
міокардиту через штам Омікрон
В Ізраїлі лікарі зафіксували перший випадок
запалення серцевого м'яза або міокардиту в
хворого штамом коронавірусу Омікрон.

СВІТ

Кількість COVID-випадків у світі
наближається до 308 мільйонів
У світі станом на ранок 10 січня кількість
хворих на COVID-19 становить 307 892 951
особу.

Росія заявляє, що Штати не розуміють її
цілей на переговорах - NYT
Заступник міністра закордонних справ РФ
Сергій Рябков, який представлятиме російську
сторону на переговорах зі США, заявив, що у
Вашингтоні не розуміють, чого саме прагне
Москва.

У Нігерії з полону бойовиків визволили 30
школярів, викрадених пів року тому
На північному сході Нігерії визволили 30 учнів
та вчителя, яких понад пів року тому викрали
бойовики, що напали на школу.

Бустерну дозу COVID-вакцини отримали
30% жителів Фінляндії
У Фінляндії три дози вакцини проти
коронавірусу вже отримали близько 30%
жителів старших 12 років.

Держдеп: США не будуть обговорювати
безпеку Європи без європейських партнерів
Заступник держсекретаря США Венді Шерман
на зустрічі із заступником глави МЗС РФ
Сергієм Рябковим підтвердила, що питання
безпеки в Європі не можуть обговорюватися
без європейських союзників та партнерів.

Пожежа в житловому будинку Нью-Йорка
забрала 19 життів. Фото
У Нью-Йорку внаслідок пожежі в
багатоповерховому будинку загинули
щонайменше 19 осіб, у тому числі дев'ятеро
дітей.

Генсек владної партії Німеччини закликав
не змішувати Nord Stream 2 з політикою
Генеральний секретар Соціал-демократичної
партії Німеччини Кевін Кюнерт закликав не
змішувати ситуацію навколо газогону Nord
Stream 2 та розбіжності з РФ у політичній
сфері.

Іран ввів санкції проти пів сотні
американців через убивство Сулеймані
Міністерство закордонних справ Ірану
запровадило санкції проти 51 громадянина
США за підозрою у причетності до вбивства
генерала Касема Сулеймані

Деякі пропозиції РФ про «гарантії безпеки»
суперечать Гельсінському Заключному акту
– Боррель
Деякі з положень так званих «проєктів угод»
щодо гарантій безпеки для Росії, що були
представлені Кремлем минулого грудня,
суперечать базовим принципам Гельсінського
Заключного акта 1975 року, тож готовність
НАТО та західних країн обговорювати ці ідеї
не означає готовності їх прийняти.

УКРАЇНА І СВІТ
Кулеба: Вимоги Путіна загрожують
міжнародному миру і безпеці
Вимоги Путіна до США, НАТО та Євросоюзу
визнати сусідні держави сферою впливу Росії є
неправомірними.

УКРАЇНА
У МОЗ пояснили, як вакцинуватися тим,
хто «підхопив» COVID-19 після першого
щеплення
У МОЗ пояснили, в які терміни можна колоти
другу дозу вакцини проти коронавірусу людям,
котрі інфікувалися в період після першого
щеплення.

ДПСУ торік викрила понад 1,8 тисячі спроб
перетнути кордон за фальшивими
документами
Протягом минулого року прикордонники
запобігли більш як 1,8 тис. спроб перетнути
державний кордон України за підробленими
документами.

На кордонах після свят збираються черги –
ДПСУ. Фото
Після завершення новорічно-різдвяних свят на
кордонах України - особливо на західному
напрямку - спостерігається зростання
пасажиропотоку.

В Україні виявили менш як 2 тисячі нових
випадків коронавірусу
В Україні за минулу добу виявили 1 969 нових
випадків коронавірусної хвороби.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти двічі обстріляли позиції ООС,
український військовий зазнав бойового
травмування
Від початку доби з боку збройних формувань
Російської Федерації зафіксовано 2 порушення
режиму припинення вогню із застосуванням
забороненого Мінськими домовленостями
озброєння.

СУСПІЛЬСТВО
У США оголосили переможців кінопремії
«Золотий глобус-2022»
Ввечері у неділю журі Голлівудської асоціації
іноземної преси оголосило переможців79-ої
церемонії однієї з найпрестижніших
кінопремій США “Золотий глобус”.

10 січня: народний календар і астровістник
Сьогодні день духовного очищення,
самоаналізу і самовдосконалення

10 січня. Пам’ятні дати
Цього дня, 70 років тому, у Нью-Йорку
відкрилась постійна штаб-квартира ООН

Через землетрус обвалилася частина
Великої китайської стіни
У Китаї частина Великої стіни обвалилася
внаслідок потужного землетрусу магнітудою
6,9, який стався в північно-західній провінції
Цинхай у суботу опівночі на глибині 10
кілометрів.

У Штатах від коронавірусу помер
уславлений сніговий барс. Відео
У зоопарку Міллера в американському місті
Блумінгтоні (штат Іллінойс) унаслідок
пневмонії, спричиненої COVID-19, помер
сніговий барс Рілу.
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