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ТОП 

 

Зеленський і Гончарук візьмуть участь в 

економічному форумі у Давосі 

Президент України Володимир Зеленський та 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 

січня, візьмуть участь у роботі Всесвітнього 

економічного форуму в Давосі. 

 

Імпічмент Трампа: Республіканцям не 

вдається прискорити процес у Сенаті 

Попри нічний час у Вашингтоні, 

республіканська більшість у Сенаті США не 

змогла домовитися з демократами про 

пакетний розгляд всіх поправок до резолюції, 

яка має визначити регламент подальших 

слухань з імпічменту. 
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Палата лордів знову відкинула пропозиції 

Джонсона щодо Brexit 

Британський уряд під керівництвом Бориса 

Джонсона зазнав п'ятої поразки у Парламенті, 

що розглядає законодавство, необхідне для 

реалізації угоди щодо Brexit. 

 

Boeing припинив виробництво літаків 737 

Max 

Компанія Boeing офіційно припинила 

виробництво літаків 737 Max. 

СВІТ 

 

В Росії новий уряд - хто з чиновників зберіг 

посади 

У Росії призначено новий уряд - президент РФ 

Володимир Путін підписав відповідні укази 

про призначення. 

 

Столтенберг сказав, чого потребує Європа 

для твердого діалогу з Росією 

Одним із викликів, які постають перед 

Євроатлантичною спільнотою, є поведінка 

Росії, але відповісти на цей виклик та 

підтримувати твердий діалог з Росією Європа 

може лише за умови міцних трансатлантичних 

зв’язків. 
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Автор програми катування ЦРУ дав 

свідчення у військовому суді 

Один з авторів програми допитів ЦРУ часів 

президента Джорджа Буша молодшого 

психолог Джеймс Мітчелл уперше дав 

свідчення у військовому суді на базі ВМС 

США в Гуантанамо над обвинуваченими в 

організації терактів 11 вересня 2001 року. 

 

У Лівані сформують новий уряд через 

тривалі масові заворушення 

На тлі масових загальних протестів політичні 

рухи у Лівані домовилися сформувати новий 

уряд. 

 

Західноафриканські лідери виступають 

проти виведення військ США з регіону 

Лідери західноафриканських держав 

виступають проти запланованого США 

виведення військ із регіону. 

 

Вірменські депутати побилися через 

законопроєкт про "злодіїв у законі" 

У залі парламенту Вірменії відбулася бійка між 

депутатами під час обговорення законопроекту 

про криміналізацію створення злочинних 

субкультурних груп. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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У Давосі говорили про проблеми сучасної 

освіти та яких змін потребує Україна 

Зміни в системі освіти потрібні від самого 

початку, коли дитина йде до школи. Головне 

завдання – вдосконалити шкільну та дошкільну 

програми, щоб згодом якомога більше дітей 

могли отримати вищу освіту. 

 

МЗС Польщі: Вандалізм на могилі УПА - 

спроба посварити Варшаву з Києвом 

Провокація на могилі УПА на горі Монастир 

поблизу польсько-українського кордону є 

спробою посварити Польщу з Україною. 

Відповідні служби займуться розслідуванням 

цього інциденту. 

УКРАЇНА 

 

Творча еліта провела дискусію “Чи ми - 

розділена нація?” до Дня Соборності 

Перша зустріч в рамках інформаційної 

кампанії до Дня Соборності України, 

ініційованої Українським інститутом 

національної пам’яті, проходила 21 січня у 

Києві. Тема зустрічі - “Чи ми - розділена 

нація?”. 

 

Квадрокоптер-розвідник "Берегиня" - 

винахід 23-річного конструктора 

Укроборонпрому 

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, що 

входить до складу державного концерну 

"Укроборонпром", презентував потенційним 

замовникам власну розробку – квадрокоптер 

"Берегиня" для розвідувальних операцій. 
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Генпрокурор просить уряд врегулювати 

питання примусового годування у в'язницях 

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 

звернувся до Прем’єр-міністра Олексія 

Гончарука з пропозицією законодавчо 

врегулювати питання надання меддопомоги 

особам, які відмовляються від вживання їжі під 

час перебування у місцях несвободи. 

 

На Київщині затримали банду, яка 

грабувала елітні маєтки 

Прокуратура викрила міжрегіональну 

організовану озброєну групу у складі 5 осіб, 

яка вчиняла розбійні напади на елітні 

домоволодіння громадян на території різних 

областей. 

 

На Прикарпатті створили проєкт розвитку 

Гуцульщини 

В Івано-Франківській області створили проєкт 

розвитку історико-культурної спадщини 

Гуцульщини. 

 

За тиждень на сертифікацію 

зареєструвалося понад 900 вчителів 

З початку рестрації на процедуру сертифікації 

зареєстувалося 912 вчителів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти тричі порушили "тишу" на 

Донбасі, втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу тричі порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День Соборності України 

 

Циклон в Іспанії забрав життя вже п'ятьох 

людей 

Шторм "Глорія", який накрив більшу частину 

Східної Іспанії, забрав життя щонайменше 

п’яти людей, серед яких і 55-річний українець. 

 

У США почали роботу над вакциною від 

нового коронавірусу з Китаю 

Національний інститут охорони здоров’я США 

почав розробку вакцини від нового 

коронавірусу з Китаю, який привів до низки 

смертей. 
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США приєднаються до екоініціативи "Один 

трильйон дерев" 

США приєднаються до екоініціативи "Один 

трильйон дерев", оголошеної на Всесвітньому 

економічному форумі у Давосі. 

 

У роботі Twitter стався збій 

На роботу додатка на Android-пристроях 

скаржаться 80% користувачів. 

 

Українцям прогнозують сильний вітер, 

мокрий сніг та до 10° морозу 

В Україні у середу вночі без опадів, удень 

невеликий мокрий сніг та дощ, сильні пориви 

вітру, температура вдень 0-5° тепла. 

 

22 січня: народний календар і астровісник 

Нині Самея; чому правителі не слухають 

пророків, куди поверне худоба та як пацюк 

всіх обдурив. 
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