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ТОП 

 

Байден хоче продовжити на п’ять років 

договір СНО-ІІІ з Росією – CNN 

Адміністрація Президента США Джо Байдена 

має намір продовжити ще на п'ять років дію 

ключового договору про контроль над 

озброєннями СНО-ІІІ між США і Росією.

 

 

Глави інституцій ЄС: Україна може 

розраховувати на солідарність щодо 

отримання вакцини ЛИСТ  

Президент Євроради Шарль Мішель та 

президент Європейської комісії Урсула фон 
дер Ляєн наголосили, що Україна може 

розраховувати на солідарність Євросоюзу в 

питанні отримання вакцини проти 

коронавірусу. 
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Процес передачі полонених українців 

Медведчуку призупинений - Кравчук 

Процес передачі бойовиками полонених 
українців народному депутату Віктору 

Медведчуку вже зупинений, оскільки літак, 

який мав привезти цих осіб, не вилетів. 

 

 

Трагедія у Харкові: відкрили справу через 

халатність працівників ДСНС 

Державне бюро розслідувань розпочало 

досудове розслідування за фактом пожежі у 

Харкові, де загинули 15 літніх людей.

 

 

Прокуратура оскаржить вирок убивці 11-

річної Дарини Лук'яненко 

Одеська обласна прокуратура оскаржить вирок 

суду, який засудив убивцю 11-річної Дарини 
Лук'яненко до позбавлення волі на строк 15 

років, і вимагатиме довічного ув'язнення.

 

 

Екологічні організації можуть загальмувати 

добудову Nord Stream 2 

Діяльність екологічних організацій та 
активістів загрожує затримкою на 

невизначений час у відновленні робіт з 

добудови газогону «Північний потік-2».
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Євросоюз має продовжити заборону на 

«несуттєві» подорожі — фон дер Ляєн 

В умовах кризи коронавірусу та пов’язаних із 
нею обмежувальних заходів Євросоюзу 

важливо зберегти дієздатність спільного ринку, 

що примушує

 

 

У світі виявили майже 98,1 мільйона 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 22 січня у світі з початку 

пандемії підтверджено загалом 98 092 928 

випадків зараження коронавірусом. 

СВІТ 

 

Байден доручив розвідці надати повну 

оцінку ворожих дій Росії – Білий дім 

Глава американської адміністрації Джо Байден 

у перші дні перебування на посаді доручив 

розвідці США оцінити дії РФ щодо останньої 
масованої кібератаки, а також втручання 

Кремля у вибори та застосування хімзброї 

проти Навального.

 

 

Байден не змінюватиме директора ФБР – 

Білий дім 

Президент США Джо Байден не планує 

змінювати директора ФБР Крістофера Рея, 

який очолює бюро з 2017 року. 
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ВООЗ вітає рішення США повернутися до 

організації — Гебреісус 

Всесвітня організація охорони здоров’я дуже 
рада, що США залишаться її повноправним 

членом. 

 

Прессекретаря Навального затримали у 

Москві 

У Москві затримана прессекретар Олексія 

Навального Кіра Ярмиш. 

 

У Штатах заявили про можливі санкції 

проти нападників на Навального 

Адміністрація нового президента США буде 

вживати заходи для покарання нападників на 

російського опозиціонера Олексія Навального.

 

 

Земан про Навального: Не варто робити з 

нього мученика 

Чеський президент Мілош Земан закликав 

владу Росії звільнити лідера російської 

опозиції Олексія Навального, в якому бачить 
можливого майбутнього кандидата на посаду 

президента Росії. 
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НАТО допомогло створити Центр з 

реагування на кібернетичні інциденти в 

Молдові 

Завдяки зусиллям НАТО у Молдові відкрито 

Центр з реагування на кібернетичні інциденти, 

який покликаний підвищити стійкість 

військових мереж та критичної інфраструктури 

до кібернетичних атак.

 

 

Кремль намагатиметься зіграти на ідеї 

незалежності Шотландії — журналіст 

Росія не омине нагоди домогтися розколу 

Великої Британії, підтримуючи ідею 

незалежності Шотландії.

 

 

Генерал-губернатор Канади пішла у 

відставку через порушення робочої етики 

Генерал-губернатор Канади Джулі Пайєт 

оголосила про свою відставку на тлі інформації 

про її погане ставлення до підлеглих. 

 

Прем'єр-міністр Монголії подав у відставку 

через скандал навколо породіллі з COVID-

19 

Прем'єр-міністр Монголії Ухнаагійн Хурелсух 

оголосив про відставку після протестів, які 
виникли через транспортування зараженої 

коронавірусом породіллі без теплого одягу. 
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Штати запровадять самоізоляцію для всіх, 

хто прибув з-за кордону 

Президент США Джо Байден підписав указ 
щодо посилення карантинних обмежень для 

всіх, хто прибуває до країни з-за кордону, що 

передбачає, в тому числі проходження 

самокарантину. 

 

 

Ірландія планує вакцинувати від COVID-19 

усіх громадян до вересня 

Ірландський уряд планує вакцинувати від 

коронавірусу всіх жителів країни до вересня.

 

 

Екстремальна бідність в ЄС: пандемія на 

50% збільшила попит на «банки їжі» 

Після початку пандемії коронавірусу кількість 

людей, які вимушені користуватися засобами 

екстремальної соціальної допомоги, такими як 
«банки їжі», що безкоштовно роздають 

продукти, зросла на 50% у порівнянні з 

докризовим періодом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Козак вперше з'явився на засіданні ТКГ — 

Казанський 

Заступник голови Адміністрації президента 

Росії Дмитро Козак вперше особисто взяв 

участь у засіданні тристоронньої контактної 
групи щодо Донбасу, яке відбулось сьогодні в 

онлайн-форматі. 
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США в ОБСЄ: Потрібно запобігти спробам 

Росії заморозити конфлікт на Донбасі 

Країни-учасниці ОБСЄ мають розглянути 
способи запобігання замороженню конфлікту 

на Донбасі за сценарієм Росії, яка перешкоджає 

прогресу в ТКГ, ховаючись за своїх 

"маріонеток".

 

 

Росія прикривається пандемією для 

невідкриття КПВВ – Україна в ОБСЄ 

Росія використовує пандемію COVID-19 як 

привід, щоб не відкривати КППВ на лінії 
зіткнення, обмежуючи пересування населення 

та Місії ОБСЄ.

 

 

Євросоюз закликав Росію відкрити всі 

КПВВ на Донбасі 

Євросоюз закликав Росію вплинути на 

підтримувані нею збройні формування на 
Донбасі з метою відкриття усіх КПВВ та двох 

додаткових у Щасті та Золотому. 

 

У ЄС назвали знаковим рішення ЄСПЛ у 

справі "Україна проти Росії" щодо Криму 

Рішення Європейського суду з прав людини 

про прийнятність для розгляду справи 

"Україна проти Росії" щодо порушення прав 
людини у Криму є знаковим у процесі 

притягнення РФ до відповідальності.
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У Раді Європи висловили співчуття у 

зв'язку з загибеллю людей у Харкові 

У Раді Європи висловили глибокі співчуття у 
зв'язку з пожежею у будинку для літніх людей 

у Харкові, де загинуло 15 людей.

 

 

Туреччина висловила співчуття у зв'язку з 

пожежею в Харкові 

Міністерство закордонних справ Турецької 
Республіки висловило співчуття у зв'язку із 

загибеллю та пораненням людей в пожежі у 

будинку для літніх людей у Харкові.

 

 

Олена Зеленська заручилася підтримкою 

ЮНІСЕФ для роботи з дітьми та молоддю 

Дружина Президента Олена Зеленська 

заручилася підтримкою Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) у 2021 році у напрямках роботи, 

пов’язаних з дітьми та молоддю.

 

УКРАЇНА  

 

Пожежа у Харкові: Правоохоронці 

затримали трьох працівників будинку для 

літніх людей ФОТО 

Правоохоронці затримали трьох людей у 
справі про пожежу у нелегальному будинку 

для літніх людей у Харкові, у якій загинули 15 

осіб.
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Пожежу у Харкові кваліфікували як 

надзвичайну ситуацію державного рівня 

Пожежу в житловому будинку у Харкові 
кваліфіковано як надзвичайну ситуацію 

державного рівня. Очільник ДСНС закликав 

співвітчизників дотримуватися правил 

пожежної безпеки. 

 

Поліція відкрила провадження щодо 

очільниці ІМІ 

Поліція наприкінці 2020 року відкрила 

кримінальне провадження за заявою очільника 
громадської організації “Журналісти проти 

корупції” Сергія Кота проти виконавчого 

директора Інституту масової інформації 

Оксани Романюк. 

 

Демченков розповів про пріоритети 

енергорозвитку України на найближчі роки 

Відновлення української економіки та 

реформування енергетичного сектору 

узгоджуються із Європейським зеленим 

курсом (Green deal).

 

 

НАЗК проведе антикорупційну експертизу 

проєктів актів у сфері оборонних закупівель 

Експерти Національного агентства з питань 

запобігання корупції проведуть 

антикорупційну експертизу проєктів 
нормативно-правових актів у сфері оборонних 

закупівель. 
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СБУ торік ліквідувала 15 нарколабораторій 

і вилучила понад ₴500 мільйонів 

контрабанди 

Упродовж 2020 року Служба безпеки України 

ліквідувала 15 нарколабораторій, вилучила з 

незаконного обігу 1704 кілограми наркотичних 

засобів, понад 76 кілограмів психотропних 

речовин та 955 кілограмів прекурсорів.

 

 

У Києві вшанували «кіборгів» та запалили 

свічки пам’яті 

У шосту річницю виходу кіборгів з Донецького 

аеропорту, оборона якого тривала 242 дні, на 
Михайлівській площі в столиці відбулося 

вшанування українських захисників.

 

 

Єдність нації не є даністю, її постійно треба 

утверджувати – експерт 

Проблема соборності притаманна багатьом 

націям, і впродовж своєї історії вони мають 

утверджувати її.

 

 

В Україні за добу - 5 348 випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 22 січня лабораторно 
підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з 

них за добу - 5 348.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі від кулі снайпера загинув 

український військовий 

Позиції Збройних сил України на Донбасі 
обстріляли зі снайперської зброї, в результаті 

чого був убитий український військовий. 

 

ОБСЄ за минулу добу нарахувала сім 

порушень «тиші» на Донбасі  

СММ ОБСЄ упродовж минулої доби 

зафіксувала сім порушень режиму припинення 
вогню в Донецькій області, на Луганщині 

зберігався режим тиші.

 

 

СЦКК заявляє про грубі порушення з боку 

збройних формувань РФ 

У Спільному центрі з контролю та координації 

питань припинення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін (СЦКК) повідомили про 

грубі порушення щодо розміщення озброєння 

та військової техніки в Луганській та 

Донецькій областях.

 

 

В ОБСЄ кажуть, що невідведені «Гради» 

окупантів досі стоять під Краснолуцьким 

Біля н.п. Краснолуцький, що на тимчасово 

окупованій Луганщині, продовжують 

знаходитися понад два десятки реактивних 

систем залпового вогню "Град", розміщених з 

порушенням ліній відведення.
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна сьогодні відзначає День Соборності 

В Україні 22 січня, у день проголошення в 

1919 році Акта злуки Української Народної 
Республіки та Західноукраїнської Народної 

Республіки, щорічно відзначається День 

Соборності. 

 

Майже 80% українців вважають себе 

щасливими ОПИТУВАННЯ  

Більшість українців вважають себе швидше 

щасливими, ніж нещасливими: так, дуже 
щасливими себе вважають 29% населення, 

швидше щасливими – 50%, не дуже 

щасливими – 17% і лише 2% – абсолютно 

нещасливі.

 

 

В Міносвіти назвали найпопулярніші 

напрямки у ВНЗ серед абітурієнтів з 

окупованих територій 

У 2020 році найбільшим попитом в 

абітурієнтів з тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей 

користувалися такі спеціальності як медицина, 

право та комп'ютерні науки.

 

 

Вчені назвали три нові симптоми 

коронавірусу 

Опитування заражених коронавірусом 
показало, якими трьома проявами в області 

очей може супроводжуватися COVID-19.
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Ізраїльські медики знайшли потенційні ліки 

від хвороби Паркінсона 

Учені з ізраїльського Університету імені Бен-
Гуріона відкрили білок BMP5/7, який може 

сповільнити й навіть зупинити прогресування 

невиліковної хвороби Паркінсона.

 

 

Супутники та штучний інтелект рахують 

слонів в Африці 

Дослідники з Оксфордського університету та 
Університету Бата у Великій Британії 

розробили метод підрахунку африканських 

слонів за допомогою

 

 

У Нідерландах в аеропорту затримали 

туристів з фейковими тестами на COVID-19 

У Нідерландах в аеропорту “Схіпхол”, що 

поблизу Амстердама, було затримано дев'ять 

людей, які мали фальшивий тест на 

коронавірус.

 

22 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні чудотворця Євстратія; хто й куди 

повертатиме, а також історія про те, чого 

навчив Чорний Вир нещасного Зайця. 
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Карнавал у Ріо-де-Жанейро скасували через 

COVID-19 

Через глобальну пандемію COVID-19 карнавал 

у Ріо-де-Жанейро цього року не відбудеться. 

 

22 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День Соборності України. 22 

січня, у день проголошення в 1919 році Акта 

злуки Української Народної Республіки та
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