
                            Єдина країна – Україна і Світ 19.01.21 

 

 

ТОП 

 

У Туреччині знайшли та опізнали двох 

загиблих українських моряків із судна Arvin 

У турецькому Бартині дістали з води тіла двох 

українців - членів екіпажу суховантажу 

Arvin. Таким чином кількість загиблих сягнула 

трьох, ще трьох моряків шукають. 

 

ФБР розкрило плани QAnon зірвати 

інавгурацію Байдена - WP 

Послідовники руху QAnon обговорювали 
можливість проникнути на інавгурацію Джо 

Байдена під виглядом нацгвардійців, аби 

зірвати церемонію.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173394-u-tureccini-znajsli-ta-opiznali-se-dvoh-zagiblih-ukrainskih-morakiv-iz-sudna-arvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173394-u-tureccini-znajsli-ta-opiznali-se-dvoh-zagiblih-ukrainskih-morakiv-iz-sudna-arvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173434-fbr-rozkrilo-plani-qanon-zirvati-inavguraciu-bajdena-wp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173434-fbr-rozkrilo-plani-qanon-zirvati-inavguraciu-bajdena-wp.html


 

Екоактивістам вдалося призупинити роботи 

з добудови Nord Stream 2 

Федеральне відомство з питань судноплавства 
і гідрографії ФРН (BSH) змушене було 

призупинити дію виданого ним самим 

минулого четверга дозволу на прокладання 

труб у рамках проєкту «Північний потік-2».

 

 

Камала Гарріс пішла з посади сенаторки, 

щоб стати віцепрезиденткою США 

Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс 
офіційно подала заяву про відставку з посади 

сенатора Сполучених Штатів від штату 

Каліфорнія перед тим, як скласти присягу як 

друга особа у Білому домі.

 

 

Коронавірус у світі: кількість хворих 

перевищила 96 мільйонів 

Станом на ранок 19 січня у світі зареєстровано 

96 009 891 випадок коронавірусу, зокрема 2 

049 348 смертей та 68 630 134 одужання.

 

 

Британія почала COVID-щеплення 70-

річних громадян 

Велика Британія у рамках вакцинації від 
коронавірусу почала щеплення громадян, 

старших за 70 років, а також «клінічно 

уразливих» хворих.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173374-ekoaktivistam-vdalosa-prizupiniti-roboti-z-dobudovi-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173374-ekoaktivistam-vdalosa-prizupiniti-roboti-z-dobudovi-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173387-kamala-garris-pisla-z-posadi-senatora-sob-stati-viceprezidentkou-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173387-kamala-garris-pisla-z-posadi-senatora-sob-stati-viceprezidentkou-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173442-koronavirus-u-sviti-kilkist-hvorih-perevisila-96-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173442-koronavirus-u-sviti-kilkist-hvorih-perevisila-96-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173424-britania-pocala-covidseplenna-simdesatiricnih-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173424-britania-pocala-covidseplenna-simdesatiricnih-gromadan.html


СВІТ 

 

У Берліні «із жалем» сприйняли нові санкції 

Штатів проти Nord Stream 2 - ЗМІ 

Уряд Німеччини зреагував на повідомлення 
США про намір ввести санкції проти 

російського судна, яке має прокладати труби 

газогону Nord Stream 2. 

 

У ПА ОБСЄ закликають Росію припинити 

політичне переслідування Навального 

Керівництво загального комітету з питань 

демократії, прав людини й гуманітарних 
питань Парламентської асамблеї ОБСЄ 

засудило затримання російського опозиціонера 

Навального. 

 

 

Арешт Навального: Чехія може порушити у 

ЄС питання санкцій у відповідь 

Міністр закордонних справ Чехії Томаш 

Петршичек планує порушити питання про 
застосування санкцій Євросоюзу у зв’язку з 

арештом російського опозиціонера Олексія 

Навального. 

 

Інавгурація американських президентів: 

цікаві факти від посольства США 

Інавгурація президента є однією з найдавніших 

демократичних традицій Сполучених Штатів 

Америки, що налічує понад 230 років. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173412-u-berlini-iz-zalem-sprijnali-novi-sankcii-stativ-proti-nord-stream-2-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173412-u-berlini-iz-zalem-sprijnali-novi-sankcii-stativ-proti-nord-stream-2-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173418-u-pa-obse-zaklikaut-rosiu-pripiniti-politicne-peresliduvanna-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173418-u-pa-obse-zaklikaut-rosiu-pripiniti-politicne-peresliduvanna-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173410-cehia-porusit-u-es-pitanna-sankcij-u-vidpovid-na-arest-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173410-cehia-porusit-u-es-pitanna-sankcij-u-vidpovid-na-arest-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173428-inavguracia-amerikanskih-prezidentiv-cikavi-fakti-vid-posolstva-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173428-inavguracia-amerikanskih-prezidentiv-cikavi-fakti-vid-posolstva-ssa.html


 

Росія не має права вирішувати, кому 

вступати в НАТО - Столтенберг 

Росія не має права втручатися у суверенні 
рішення демократичних країн, зокрема, 

України та Грузії, щодо приєднання до НАТО. 

 

 

Президент Євроради запросив лідерів ЄС на 

віртуальний саміт 21 січня 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 

надіслав главам держав та урядів країн ЄС 
запрошення на відеоконференцію 21 січня, 

головна тема якої - боротьба з пандемією 

COVID-19.

 

 

Країнам ЄС слід координувати програми 

COVID-вакцинації - Шефчович 

Країнам ЄС слід налагодити чітку 

координацію програм щеплення проти 

коронавірусу, аби всі замовлені дози вакцини 

використовувалися максимально ефективно.

 

 

Литва дозволила в'їзд із гуманітарних 

причин майже 800 громадянам Білорусі 

Право на в'їзд до Литви з особливих 

гуманітарних причин вже отримали 787 

громадян сусідньої Білорусі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173392-rosia-ne-mae-prava-virisuvati-komu-vstupati-v-nato-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173392-rosia-ne-mae-prava-virisuvati-komu-vstupati-v-nato-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173398-prezident-evroradi-zaprosiv-lideriv-es-na-virtualnij-samit-21-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173398-prezident-evroradi-zaprosiv-lideriv-es-na-virtualnij-samit-21-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173430-krainam-es-slid-koordinuvati-programi-covidvakcinacii-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173430-krainam-es-slid-koordinuvati-programi-covidvakcinacii-sefcovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173426-litva-dozvolila-vizd-z-gumanitarnih-pricin-majze-800-gromadanam-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173426-litva-dozvolila-vizd-z-gumanitarnih-pricin-majze-800-gromadanam-bilorusi.html


 

У Петербурзі затримали сімох учасників 

пікету на підтримку кримських татар 

Поліція РФ затримала в Санкт-Петербурзі 
сімох учасників акції руху Стратегія-18, 

організованої на підтримку 

кримськотатарського народу. 

 

На протестах проти локдауну в Тунісі 

затримали понад 600 осіб 

Правоохоронні органи Тунісу затримали 632 

особи під час протестів, які спалахнули у 
відповідь на запровадження локдауну для 

боротьби з коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Річні програми Україна - НАТО фактично 

відповідають формату ПДЧ - Жовква 

Річні національні програми Україна - НАТО, 

які наша країна виконує, фактично 
відповідають формату Плану дій щодо 

членства в Альянсі.

 

УКРАЇНА  

 

Зеленський затвердив склад Ради з питань 

сприяння розвитку малого бізнесу 

Президент України Володимир Зеленський 
підписав указ № 18/2021 «Про персональний 

склад Ради з питань сприяння розвитку малого 

підприємництва».  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3173423-u-peterburzi-zatrimali-simoh-ucasnikiv-piketu-na-pidtrimku-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3173423-u-peterburzi-zatrimali-simoh-ucasnikiv-piketu-na-pidtrimku-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173414-na-protestah-proti-lokdaunu-v-tunisi-zatrimali-ponad-600-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173414-na-protestah-proti-lokdaunu-v-tunisi-zatrimali-ponad-600-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173404-ricni-programi-ukraina-nato-fakticno-vidpovidaut-formatu-pdc-zovkva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173404-ricni-programi-ukraina-nato-fakticno-vidpovidaut-formatu-pdc-zovkva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173385-zelenskij-zatverdiv-sklad-radi-z-pitan-sprianna-rozvitku-malogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173385-zelenskij-zatverdiv-sklad-radi-z-pitan-sprianna-rozvitku-malogo-biznesu.html


 

В Україні вакантні 1900 посад суддів – 

заступник голови ВРП 

У кожному із судів України в середньому 
бракує від двох до трьох суддів, а загалом по 

всій країні вакантними залишаються 1900 

суддівських посад.

 

 

Поліція відкрила дві справи через 

прикріплену до авто копа гранату 

У Рівненській області за фактом виявлення 
гранати на авто поліцейського слідчі відкрили 

два кримінальні провадження. 

 

Комітет ВР дав добро на ухвалення в цілому 

законопроєкту про збільшення допомоги 

тяжкохворим дітям 

Комітет ВР з питань гуманітарної та 
інформаційної політики рекомендує Верховній 

Раді ухвалити в другому читанні та в цілому 

законопроєкт щодо збільшення допомоги 

тяжкохворим дітям.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні на 14 

копійок 

Національний банк України на вівторок, 19 
січня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні до долара США на 14 копійок - до 

28,1926 грн за долар. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173420-v-ukraini-vakantni-1900-posad-suddiv-zastupnik-golovi-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173420-v-ukraini-vakantni-1900-posad-suddiv-zastupnik-golovi-vrp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3173389-policia-vidkrila-dvi-spravi-cerez-prikriplenu-do-avto-kopa-granatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3173389-policia-vidkrila-dvi-spravi-cerez-prikriplenu-do-avto-kopa-granatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173380-komitet-vr-dav-dobro-na-uhvalenna-v-cilomu-zakonu-pro-dopomogu-tazkohvorim-ditam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173380-komitet-vr-dav-dobro-na-uhvalenna-v-cilomu-zakonu-pro-dopomogu-tazkohvorim-ditam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173380-komitet-vr-dav-dobro-na-uhvalenna-v-cilomu-zakonu-pro-dopomogu-tazkohvorim-ditam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173380-komitet-vr-dav-dobro-na-uhvalenna-v-cilomu-zakonu-pro-dopomogu-tazkohvorim-ditam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173448-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-14-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173448-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-14-kopijok.html


 

В Україні за добу - 3 939 випадків COVID-19 

В Україні станом на 19 січня лабораторно 

підтверджено 1 167 655 випадків COVID-19, з 

них за добу - 3 939.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби один раз зривали 

«тишу» на Донбасі 

Протягом минулої доби, 18 січня, в районі 
проведення операції Об'єднаних сил було 

зафіксовано одне порушення режиму 

припинення вогню.

 

ОБСЄ виявила 22 невідведені «Гради» на 

окупованій Луганщині 

СММ ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи 

залпового вогню «Град», розміщені на 
окупованій частині Луганської області з 

порушенням ліній відведення.

 

 

ОБСЄ за два дні нарахувала на Донбасі 91 

порушення «тиші» 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з 15 по 
17 січня зафіксувала на Донбасі 91 порушення 

режиму припинення вогню.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173450-v-ukraini-za-dobu-3-939-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173450-v-ukraini-za-dobu-3-939-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173446-okupanti-minuloi-dobi-odin-raz-zrivali-tisu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173446-okupanti-minuloi-dobi-odin-raz-zrivali-tisu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173416-obse-viavila-22-nevidvedeni-gradi-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173416-obse-viavila-22-nevidvedeni-gradi-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173401-obse-za-dva-dni-narahuvala-na-donbasi-91-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173401-obse-za-dva-dni-narahuvala-na-donbasi-91-porusenna-tisi.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Християни східного обряду святкують 

Водохреще 

Християни східного обряду 19 січня святкують 

Хрещення Господнє або Богоявлення.

 

 

Канада дозволила Boeing 737 MAX 

відновити польоти 

Літаки моделі Boeing 737 MAX вже цього 
тижня зможуть повернутися до виконання 

комерційних польотів у Канаді. 

 

19 січня: народний календар і астровісник 

Нині святий Йордан – «Геть чорте, з мого 

дому, тут Бог живе!», а також деякі таємниці 

про святу воду.

 

 

Водохреще: біля річок і озер чергуватимуть 

майже 2 тисячі рятувальників 

На водоймах по всій Україні 19 січня 
чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 

375 одиниць техніки ДСНС.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173444-hristiani-shidnogo-obradu-svatkuut-vodohrese.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173444-hristiani-shidnogo-obradu-svatkuut-vodohrese.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173383-kanada-dozvolila-boeing-737-max-vidnoviti-poloti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173383-kanada-dozvolila-boeing-737-max-vidnoviti-poloti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3172966-19-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3172966-19-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3173432-vodohrese-bila-ricok-i-ozer-cerguvatimut-majze-2-tisaci-ratuvalnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3173432-vodohrese-bila-ricok-i-ozer-cerguvatimut-majze-2-tisaci-ratuvalnikiv.html


 

19 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні християни східного обряду 

святкують Хрещення Господнє.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3172969-19-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3172969-19-sicna-pamatni-dati.html

