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Супутник «Січ-2-30» успішно зв'язався з 

центром управління на Хмельниччині 

Національний центр управління та 

випробувань космічних засобів успішно провів 

перший сеанс зв’язку з супутником "Січ-2-30", 

який вивела на орбіту ракета Falcon 9 компанії 

SpaceX.

 

 

У четвер переговори західних країн з Росією 

очікувано завершилися без зрушень – ЗМІ 

Черговий раунд переговорів з Росією, що 

ведуться з понеділка в кількох європейських 

країнах, завершилися в четвер без зрушень.
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Сенат США не ухвалив законопроєкт щодо 

санкцій проти Nord Stream 2 

Законопроєкт щодо запровадження санкцій 

проти російського газопроводу «Північний 

потік-2», автором якого є сенатор-

республіканець Тед Круз, у четвер не набрав 

достатньої кількості голосів.

 

 

 

Данія звинуватила Росію, Китай та Іран у 

шпигунській загрозі 

Данія попередила про зростання шпигунської 

загрози з боку РФ, Китаю, Ірану та інших 

країн, зокрема в Арктичному регіоні, де світові 

держави борються за ресурси та морські 

шляхи.

 

 

 

Білий дім назвав «хвастощами» заяви РФ 

щодо перекидання військ на Кубу 

У Білому домі назвали «хвастощами» заяви 

російської сторони з погрозами перекидання 

військ в соціалістичні країни Центральної 

Америки та заявили, що здатні розібратися з 

усім цим рішучим чином.
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Посольство США в Іраку зазнало ракетного 

обстрілу 

Репортер NRT сказав, що на посольство були 

направлені дві ракети, зазначивши, що запуск 

ракет був здійснений з району Аль-Дора.

 

 

Новий чеський уряд отримав вотум довіри 

від парламенту 

Після 23 годин дебатів уряд Петра Фіали 

отримав вотум довіри від Палати депутатів 

(нижньої палати парламенту Чехії).Жодні 

подібні процедури не тривали так довго, передає 

Укрінформ.

 

 

 

Сина королеви Британії позбавили 

військових звань 

Військові титули герцога Йоркського та 

королівське покровительство повернуто 

королеві, повідомив Букінгемський палац.

 

Кількість COVID-випадків у світі 

наближається до 321 мільйона 

У світі станом на ранок 14 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 320 959 141 

особа.
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УКРАЇНА І СВІТ

 

На сайті іспанської Ла Ліги Крим зобразили 

російським - Україна вимагає виправити 

помилку 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в 

Королівстві Іспанія Сергій Погорельцев 

звернувся до президента "Ла-Ліги" Хав’єра 

Тебас Медрано з вимогою виправити карту на 

офіційному сайті Прімери, де тимчасово 

окупований півострів Крим зобразили 

частиною Росії.

 

Глава Бундесверу не бачить зв’язку між 

деескалацією та Nord Stream 2 

Міністр оборони ФРН, політик-соціалдемократ 

Крістіне Ламбрехт заявила, що не вважає за 

потрібне пов’язувати питання деескалації 

навколо України з питанням газопроводу 

«Північний потік-2».

 

Залужний взяв участь у засіданні 

Військового комітету НАТО 

Головнокомандувач Збройних сил України 

Валерій Залужний 13 січня взяв участь у 

засіданні Військового комітету НАТО на рівні 

головнокомандувачів (начальників 

генеральних штабів) членів Альянсу.

 

У Штатах сказали, про що не вестимуть 

переговори з Росією 

Сполучені Штати готові до серйозного діалогу 

з Росією щодо механізмів розв’язання 

конфліктів, зниження ризиків та підвищення 

довіри, але не збираються вести нові 

переговори
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Європарламент стежить за справою 

Порошенка - депутатка від Литви 

Депутатка Європейського парламенту від 

Литви Раса Юкнявічене заявила, що у 

Європарламенті стежать за справою проти 

п'ятого президента України Петра Порошенка 

про державну зраду.

УКРАЇНА 

 

У ВМС України розповіли про особливість 

цьогорічних навчань Sea Breeze 

Особливістю українсько-американських 

навчань Sea Breeze-2022 буде посилення 

морської та введення амфібійної компоненти – 

замість сухопутної, якій приділяли значну 

увагу під час минулорічного навчання.

 

Вночі хакери зламали сайти Міносвіти та 

МЗС 

Офіційні сайти Міністерства освіти і науки та 

Міністерства закордонних справ цієї ночі 

зазнали хакерської атаки.

 

Денісова закликала МКЧХ допомогти 

знайти утримуваного окупантами українця 

Онищука 

Уповноважений ВР з прав людини Людмила 

Денісова закликала керівництво МКЧХ в 

Україні терміново встановити місце 

перебування незаконно утримуваного 

окупантами військовослужбовця Романа 

Онищука та сприяти його негайному 

звільненню.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ
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Російські найманці зривали «тишу» біля 

Причепилівки та Станиці Луганської 

Упродовж минулої доби, 13 січня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано два 

порушення режиму припинення вогню із 

застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

 

Стали відомі імена військових, які загинули 

в районі ООС 10 січня 

У районі проведення операції Об'єднаних сил 

унаслідок підриву на невідомому вибуховому 

пристрої 10 січня загинули 23-річний 

лейтенант Ілля Супрун та 51-річний старший 

солдат Валерій Петренко.

 

 

СУСПІЛЬСТВО

 

Азербайджан скасував обмеження і відкрив 

небо для українців 

«Додаткова свобода подорожей для громадян 

України: Азербайджан скасував обмеження, 

які діяли з березня 2020, і відкрив повітряні 

кордони для українців»,- написав очільник 

МЗС.

 

 

Українці становлять більшість серед 

іноземців у Чехії 

Чисельність населення середньоєвропейської 

країни сягала у 2021 році 10 524 167 осіб. З них 

іноземці становили 4,7%.
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Американський університет у Києві готовий 

приймати перших студенів вже в березні 

Американський університет у Києві (AUK), що 

обіцяє своїм випускникам освіту й диплом, які 

можна отримати в США, вже в березні 

відкриває два набори для навчання в 

магістратурі, а в вересні цього року планує 

запустити ще кілька напрямів.

 

 

 

У Литві подали судовий позов на Горбачова 

Від імені близьких чотирьох загиблих у Литві 

під час подій 13 січня 1991 року подано 

цивільний позов про притягнення до 

відповідальності експрезидента СРСР Михайла 

Горбачова.

 

 

 

Угорщина пропонуватиме всім охочим 

четверту бустерну дозу COVID-вакцини 

В Угорщині робитимуть четверту бустерну 

дозу вакцини проти COVID-19 всім охочим 

після погодження з лікарем.
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Коли і де дивитися фінал нацвідбору на 

Євробачення-2022 

12 лютого на Суспільному відбудеться пряма 

трансляція фіналу національного відбору на 

пісенний конкурс «Євробачення-2022».

 

Греція продовжила COVID-обмеження 

Міністерство охорони здоров’я Греції 

оголосило про продовження чинних обмежень, 

введених для припинення хвилі зараження 

коронавірусом, до 23 січня.

 

В Іспанії робитимуть бустерні щеплення 

усім дорослим 

В Іспанії обмежать ціни на швидкі тести на 

коронавірус та відкриють програму бустерної 

COVID-вакцинації для усіх охочих, кому вже 

виповнилося 18 років, заявили в уряді.

 

 

 

«Прометей» виграв у Бельгії перший матч 

1/8 фіналу жіночого Єврокубка ФІБА 

Баскетболістки «Прометея» із Слобожанского 

Дніпропетровської області зіграли перший 

поєдинок 1/8 фіналу Єврокубка ФІБА.
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Омікрон став домінантним COVID-штамом 

у Німеччині 

У Німеччині на штам Омікрон припадає 73,3% 

всіх випадків захворювання на коронавірус. 

Водночас COVID-штам Дельта виявляють 

у 25,9% випадків інфікування.

 

14 січня: народний календар і астровісник 

Православна церква вшановує пам'ять 

святого Василя. Він народився близько 330 

року в Малій Азії, у місті Кесарії 

Каппадокійській (сучасна Анатолія, 

Туреччина). 
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