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ТОП 

 

Помпео прокоментував санкції США щодо 

Nord Stream 2 

Запроваджені санкції Сполучених Штатів 

Америки проти Росії через «Північний потік-

2» свідчать про те, що США не бояться 

притягувати до відповідальності тих, хто 

допомагає його будувати. 

 

 

Блінкен: Я підтримую надання Україні 

летальної зброї 

Кандидат на посаду держсекретаря США 
Ентоні Блінкен підтвердив твердий намір 

адміністрації Байдена забезпечити надання 

летальної зброї Україні.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174112-pompeo-prokomentuvav-sankcii-ssa-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174112-pompeo-prokomentuvav-sankcii-ssa-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174140-blinken-a-pidtrimuu-nadanna-ukraini-letalnoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174140-blinken-a-pidtrimuu-nadanna-ukraini-letalnoi-zbroi.html


 

Арешт Навального: у ПАРЄ підтримали 

термінові дебати 

У Парламентській асамблеї Ради Європи 
підтримали включення до порядку денного 

січневої пленарної сесії дебатів щодо арешту 

російського опозиційного політика Олексія 

Навального. 

 

Держава зацікавлена у безплатній 

вакцинації населення - Ляшко 

Українцям не треба звертатися до приватних 

структур, аби зробити за гроші щеплення 
проти COVID-19 - держава зацікавлена в 

безплатній вакцинації всіх верств населення.

 

 

Мутований штам коронавірусу з ПАР на 

50% заразніший за інші 

Новий мутований штам коронавірусу, який 

виявили у Південно-Африканській Республіці 
наприкінці минулого року, поширюється на 

50% швидше, ніж більшість інших відомих 

різновидів вірусу.

 

 

Політв'язень Мустафаєв подав позов на 

російський СІЗО 

Засуджений за правозахисну діяльність 
фігурант другої бахчисарайської групи «справи 

Хізб ут-Тахрір» Сервер Мустафаєв подав позов 

на дії адміністрації СІЗО Новочеркаська. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174116-arest-navalnogo-u-pare-pidtrimali-terminovi-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174116-arest-navalnogo-u-pare-pidtrimali-terminovi-debati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174171-derzava-zacikavlena-u-bezplatnij-vakcinacii-naselenna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174171-derzava-zacikavlena-u-bezplatnij-vakcinacii-naselenna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174093-mutovanij-stam-koronavirusu-z-par-na-50-zaraznisij-za-insi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174093-mutovanij-stam-koronavirusu-z-par-na-50-zaraznisij-za-insi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3174177-politvazen-mustafaev-podav-pozov-na-rosijskij-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3174177-politvazen-mustafaev-podav-pozov-na-rosijskij-sizo.html


 

В Україні за добу - 4 383 випадки COVID-19 

В Україні станом на 20 січня лабораторно 

підтверджено 1 172 038 випадків COVID-19, з 

них за добу - 4 383.

 

 

У світі зафіксували 96,6 мільйона випадків 

COVID-19 

Станом на ранок 20 січня у світі зареєстровано 

96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 

065 698 смертей та 69 274 079 одужання.

 

СВІТ 

 

«Ядерну валізу» Байдену передадуть і без 

Трампа - CNN 

Джо Байден у будь-якому разі отримає 20 січня 

так звану «ядерну валізу», що містить набори 

пускових кодів для застосування атомної зброї. 

 

Трамп у прощальній промові похвалився, 

що не розв’язав жодної війни 

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп 

звернувся до американців з прощальною 

промовою, у якій наголосив на досягненнях 

свого президентства. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174201-v-ukraini-za-dobu-4-383-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174201-v-ukraini-za-dobu-4-383-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174193-u-sviti-zafiksuvali-966-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174193-u-sviti-zafiksuvali-966-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174147-adernu-valizu-bajdenu-peredadut-i-bez-trampa-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174147-adernu-valizu-bajdenu-peredadut-i-bez-trampa-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174165-tramp-u-prosalnij-promovi-pohvalivsa-so-ne-rozvazav-zodnoi-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174165-tramp-u-prosalnij-promovi-pohvalivsa-so-ne-rozvazav-zodnoi-vijni.html


 

Штатам треба «оживити альянси» для 

протидії Росії та Ірану - Блінкен 

Кандидат на посаду держсекретаря США 
Ентоні Блінкен назвав одним із пріоритетів 

своєї роботи на чолі Держдепартаменту 

протистояння авторитарним режимам, у тому 

числі Росії. 

 

ФБР відсторонило 12 нацгвардійців від 

інавгурації Байдена - ЗМІ 

Щонайменше 12 службовців Національної 

гвардії США відсторонені від участі в 
інавгурації обраного президента Джо Байдена 

після перевірки ФБР.

 

 

Глава ЦРУ оголосила про відставку 

Очільниця Центрального розвідувального 

управління США Джина Гаспел оголосила про 

відставку.

 

 

Британські лікарі закликають надати 

расовим меншинам пріоритет у вакцинації 

Провідні лікарі Британії закликали надати у 

процесі COVID-вакцинації пріоритет 

представникам етнічних меншин, які більше 

потерпають від коронавірусу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174135-statam-neobhidnist-oziviti-alansi-dla-protidii-rosii-ta-iranu-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174135-statam-neobhidnist-oziviti-alansi-dla-protidii-rosii-ta-iranu-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174156-fbr-vidstoronila-12-nacgvardijciv-vid-inavguracii-bajdena-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174156-fbr-vidstoronila-12-nacgvardijciv-vid-inavguracii-bajdena-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174120-glava-cru-ogolosila-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174120-glava-cru-ogolosila-pro-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174189-britanski-likari-zaklikaut-nadati-rasovim-mensinam-prioritet-u-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174189-britanski-likari-zaklikaut-nadati-rasovim-mensinam-prioritet-u-vakcinacii.html


 

Австрійських політиків запідозрили в 

порушенні черги на COVID-вакцинацію 

У деяких регіонах Австрії місцеві політики та 
їхні родичі могли поза чергою отримати 

щеплення від COVID-19, які нині призначені 

тільки медикам та літнім людям.

 

 

Ізраїль продовжив локдаун і змінив правила 

в'їзду в країну 

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення щодо 

продовження чинного в країні локдауну у 
зв'язку з пандемією коронавірусу. Обмеження 

діятимуть щонайменше до 31 січня.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США мають допомогти Україні здолати 

внутрішні загрози - Блінкен 

Сполучені Штати мають допомогти Україні 

здолати не тільки зовнішню загрозу з боку 
Росії, а й внутрішніх ворогів - корупцію та 

відсутність ефективних інституцій 

демократичного врядування. 

 

Кандидат у міністри оборони США назвав 

пріоритетом підтримку України 

Підтримка України у сфері безпеки й оборони 

на тлі її протистояння агресії РФ 

залишатиметься пріоритетом для Сполучених 

Штатів Америки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174161-avstrijskih-politikiv-zapidozrili-v-porusenni-cergi-na-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174161-avstrijskih-politikiv-zapidozrili-v-porusenni-cergi-na-covidvakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174106-izrail-prodovziv-lokdaun-i-zminiv-pravila-vizdu-v-krainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174106-izrail-prodovziv-lokdaun-i-zminiv-pravila-vizdu-v-krainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174153-ssa-maut-dopomogti-ukraini-zdolati-vnutrisni-zagrozi-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174153-ssa-maut-dopomogti-ukraini-zdolati-vnutrisni-zagrozi-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174167-kandidat-u-ministri-oboroni-ssa-nazvav-prioritetom-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174167-kandidat-u-ministri-oboroni-ssa-nazvav-prioritetom-pidtrimku-ukraini.html


 

Латвія готова й надалі приймати на 

реабілітацію українських воїнів - посол 

Латвія готова продовжувати надавати 
допомогу Україні, у тому числі забезпечувати 

фізичну та психологічну реабілітацію 

українських військових.

 

УКРАЇНА  

 

Революція Гідності: на Грушевського цього 

дня було «гаряче» - сутички й десятки 

поранених 

Цього дня, 6 років тому, завершились бої за 

Донецький аеропорт, оборона якого тривала 

242 дні.

  

 

Корнієнко розповів про «домашні завдання» 

до кінця сесії Ради 

Перший заступник депутатської фракції "Слуга 
народу" у Верховній Раді, голова партії 

Олександр Корнієнко серед основних завдань 

для парламенту в 

 

Зеленський доручив провести повний аудит 

тарифів на газ у Києві та областях 

Президент Володимир Зеленський доручив 

заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку 
перевірити відповідність тарифної сітки на 

побутовий газ та опалення в регіонах країни. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174173-latvia-gotova-j-nadali-prijmati-na-reabilitaciu-ukrainskih-voiniv-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174173-latvia-gotova-j-nadali-prijmati-na-reabilitaciu-ukrainskih-voiniv-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173784-20-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173784-20-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173784-20-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173784-20-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174124-kornienko-rozpoviv-pro-domasni-zavdanna-do-kinca-sesii-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174124-kornienko-rozpoviv-pro-domasni-zavdanna-do-kinca-sesii-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174095-zelenskij-doruciv-provesti-povnij-audit-tarifiv-na-gaz-u-kievi-ta-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174095-zelenskij-doruciv-provesti-povnij-audit-tarifiv-na-gaz-u-kievi-ta-oblastah.html


 

У Раді з’явився законопроєкт про п’ять 

COVID-вакцин, які можуть отримати 

українці 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

№ 4613, завдяки якому Україна зможе 

використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, 

Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, 

AstraZeneca.

 

 

У Донецькій ОДА спростовують погіршення 

якості води в Сіверському Дінці 

Вміст солей амонію в питній воді, яку 

отримують із Сіверського Донця, з грудня 

збільшився, але перебуває в межах гранично 

допустимої концентрації.

 

На Київщині «накрили» нарколабораторію 

з місячним прибутком до 50 мільйонів 

У Київській області правоохоронці викрили 

злочинну групу, яка налагодила масштабне 

виробництво метадону.

 

 

Кращі західні практики: Малюська 

анонсував появу «модельної в'язниці» 

У «модельній в'язниці», яку планується 

запустити в Україні наступного року, будуть 

апробовані кращі західноєвропейські практики 
і застосовуватиметься новий підхід як до 

персоналу, так і до утримуваних. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174108-u-radi-zavivsa-zakonoproekt-pro-pat-covidvakcin-aki-mozut-otrimati-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174108-u-radi-zavivsa-zakonoproekt-pro-pat-covidvakcin-aki-mozut-otrimati-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174108-u-radi-zavivsa-zakonoproekt-pro-pat-covidvakcin-aki-mozut-otrimati-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174108-u-radi-zavivsa-zakonoproekt-pro-pat-covidvakcin-aki-mozut-otrimati-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174098-u-doneckij-oda-sprostovuut-pogirsenna-akosti-vodi-v-siverskomu-dinci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174098-u-doneckij-oda-sprostovuut-pogirsenna-akosti-vodi-v-siverskomu-dinci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174179-na-kiivsini-nakrili-narkolaboratoriu-z-misacnim-pributkom-do-50-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174179-na-kiivsini-nakrili-narkolaboratoriu-z-misacnim-pributkom-do-50-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174110-krasi-zahidni-praktiki-maluska-anonsuvav-poavu-modelnoi-vaznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174110-krasi-zahidni-praktiki-maluska-anonsuvav-poavu-modelnoi-vaznici.html


 

Нацбанк зміцнив гривню до 28,15 

Національний банк України на середу, 20 

січня, зміцнив офіційний курс гривні до долара 

США на 4 копійки - до 28,1544 грн за долар.

 

 

Пішов із життя один із засновників 

Народного руху Володимир Черняк 

Один із засновників Народного руху України 

Володимир Черняк помер 18 січня від 

коронавірусної хвороби.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

ОБСЄ за добу зафіксувала 19 порушень 

«тиші» на Донбасі  ЗВІТ 

СММ ОБСЄ виявила протягом понеділка, 18 

січня, 18 порушень режиму припинення вогню 

в Донецькій області та одне - на Луганщині. 

 

Безпілотник ОБСЄ виявив 11 невідведених 

танків на окупованій Донеччині ЗВІТ 

СММ ОБСЄ зафіксувала 11 танків, розміщених 

із порушенням ліній відведення у тимчасово 

окупованих районах Донецької області.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3174199-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2815.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3174199-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2815.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174130-pisov-iz-zitta-odin-iz-zasnovnikiv-narodnogo-ruhu-volodimir-cernak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174130-pisov-iz-zitta-odin-iz-zasnovnikiv-narodnogo-ruhu-volodimir-cernak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3174158-obse-za-dobu-zafiksuvala-19-porusen-tisi-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3174158-obse-za-dobu-zafiksuvala-19-porusen-tisi-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3174175-bezpilotnik-obse-viaviv-11-nevidvedenih-tankiv-na-okupovanij-doneccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3174175-bezpilotnik-obse-viaviv-11-nevidvedenih-tankiv-na-okupovanij-doneccini.html


 

Окупанти двічі за добу зривали «тишу» на 

Донбасі 

Протягом минулої доби, 19 січня, в районі 
проведення операції Об'єднаних сил було 

зафіксовано два порушення режиму 

припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Із жінками жарти погані: як у ВР вирішили 

карати за прояви сексизму 

Наскільки це актуально саме нині – це окреме 
питання. Але порушникам може загрожувати 

штраф, громадські роботи або до 15 днів 

арешту

 

 

Підзарядка за 5 хвилин: в Ізраїлі створили 

нову батарею для електрокарів 

Ізраїльська компанія StoreDot створила 

батарею для електрокарів, яка здатна 

зарядитися за п’ять хвилин. 

 

Мінцифри розробило національну стратегію 

онлайн-захисту дітей 

Міністерство цифрової трансформації 
розробило Національну стратегію онлайн-

захисту дітей, що базується на верховенстві 

права, гендерній рівності, партнерстві, 

підтримці та на міжнародній підтримці. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3174195-okupanti-dvici-za-dobu-zrivali-tisu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3174195-okupanti-dvici-za-dobu-zrivali-tisu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174134-iz-zinkami-zarti-pogani-ak-u-vr-virisili-karati-za-proavi-seksizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174134-iz-zinkami-zarti-pogani-ak-u-vr-virisili-karati-za-proavi-seksizmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3174132-pidzaradka-za-5-hvilin-v-izraili-stvorili-novu-batareu-dla-elektrokariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3174132-pidzaradka-za-5-hvilin-v-izraili-stvorili-novu-batareu-dla-elektrokariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174118-mincifri-rozrobilo-nacionalnu-strategiu-onlajnzahistu-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3174118-mincifri-rozrobilo-nacionalnu-strategiu-onlajnzahistu-ditej.html


 

В Італії поліція знайшла картину XVI 

століття у домашній шафі 

В італійському місті Неаполі поліція виявила в 
одній з квартир у шафі картину XVI столітті та 

повернула її до музею. 

 

У Таїланді жінку посадили на 43 роки за 

критику монархії 

У Таїланді суд засудив колишню 

держслужбовицю на 43 років ув'язнення за 
поширення подкастів із критикою королівської 

влади.

 

 

На Запоріжжі історики знайшли 

«графський» гребінець 

У селі Веселянка, що під Запоріжжям, 

краєзнавець знайшов гребінець, який імовірно 

належав родині графа Канкріна. 

 

 

Для відзначення 400-річчя Хотинської 

битви організують триденний фестиваль 

У Державному історико-архітектурному 

заповіднику «Хотинська фортеця» готуються 

до відзначення 400-річчя Хотинської битви, 
яка відбулася у 1621 році. На початку осені там 

планують організувати триденний фестиваль.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3174114-v-italii-policia-znajsla-kartinu-xvi-stolitta-u-domasnij-safi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3174114-v-italii-policia-znajsla-kartinu-xvi-stolitta-u-domasnij-safi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174181-u-tailandi-zinku-posadili-na-43-roki-za-kritiku-monarhii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174181-u-tailandi-zinku-posadili-na-43-roki-za-kritiku-monarhii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174122-na-zaporizzi-istoriki-znajsli-grebinec-akij-imovirno-nalezav-grafini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174122-na-zaporizzi-istoriki-znajsli-grebinec-akij-imovirno-nalezav-grafini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3173767-dla-vidznacenna-400ricca-hotinskoi-bitvi-organizuut-tridennij-festival.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3173767-dla-vidznacenna-400ricca-hotinskoi-bitvi-organizuut-tridennij-festival.html


 

У Полтаві оголосили конкурс на пам'ятник 

Петлюрі 

Полтавська ОДА оголосила Всеукраїнський 
конкурс на спорудження в Полтаві пам'ятника 

Симону Петлюрі - головному отаману військ 

УНР і уродженцю цього міста.

 

 

20 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 6 років тому, завершились бої за 

Донецький аеропорт, оборона якого тривала 

242 дні.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174163-u-poltavi-ogolosili-konkurs-na-pamatnik-petluri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174163-u-poltavi-ogolosili-konkurs-na-pamatnik-petluri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173784-20-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173784-20-sicna-pamatni-dati.html

