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ТОП
На Майдані сім років тому загинули перші
Герої Небесної Сотні
22 січня 2014 року відкрився сумний рахунок
героїв, які загинули під час Революції Гідності,
і яких згодом назвуть Небесною сотнею.

У ПАРЄ відхилили ініціативу Кремля
обговорити «заборону російської мови» в
Україні
У Парламентській асамблеї Ради Європи не
підтримали включення до порядку денного
зимової сесії ініційованих російською
делегацією дебатів про «заборону російської
мови в Україні.

Зустріч радників «нормандської четвірки»
перенесли - ОП
Зустріч радників лідерів країн нормандського
формату, запланована на сьогодні у
відеоформаті, попередньо перенесена на 27
січня.

Пожежа в Харкові: затриманий директор
пансіонату та ще троє осіб
Після пожежі у будинку для літніх людей у
Харкові, яка сталася 21 січня, правоохоронці
затримали 4 особи.

Зеленський ініціює створення реєстру
будинків для літніх людей
Президент Володимир Зеленський пропонує
створити в Україні реєстр та сайт будинків для
літніх людей.

Важко згадати такий тиск на регулятора з
боку політиків, як сьогодні - Ольга
Герасим’юк, голова Нацради з питань
телебачення та радіомовлення ІНТЕРВ'Ю
Ольга Герасим’юк є членом Національної ради України
з питань телебачення та радіомовлення вже шостий рік,
і незабаром рік, як обіймає посаду її керівника.

МОЗ оновило список країн «червоної» та
«зеленої» зон ТАБ ЛИ Ц Я
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило
оновлений перелік країн червоної та зеленої
зон за рівнем поширення COVID-19.

УКРАЇНА І СВІТ
Посли країн G7 очікують прозорого відбору
нового керівника САП
Посли країн «Великої сімки» у ході діалогу з
Офісом генерального прокурора України
заявили, що очікують прозорого відбору
нового керівника Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури.

Зеленський поговорив із новообраним
головою ХДС Німеччини
Президент України Володимир Зеленський
провів телефонну розмову з новообраним
головою партії "Християнськодемократичноий союз" Німеччини Арміном
Лашетом.

Українські дипломати звернулися до
прокуратури Парижа через жорстоке
побиття підлітка
Посольство України у Франції звернулося до
прокуратури Парижа з офіційним запитом
щодо жорстокого побиття українського
підлітка.

Фукуяма виступить на конференції в
Гарварді, присвяченій сучасній Україні
Український науковий інститут Гарвардського
університету (УНІГУ) проведе 1-5 лютого
онлайн-конференцію «Чому Україна - це
демократія?», на якій виступить відомий
американський філософ, економіст, політичний
і громадський діяч Френсіс Фукуяма.

Україна та Португалія обговорили
перспективи співпраці в галузях авіації та
транспорту Ф О ТО
Міністр інфраструктури України Владислав
Криклій провів робочу зустріч із
Надзвичайним і Повноважним Послом
Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш
Машаду.

КОРОНАВІРУС
В Україні вдалося зупинити хвилю
розповсюдження COVID-19 — Степанов
В Україні завдяки жорстким карантинним
обмеженням вдалося збити хвилю
розповсюдження коронавірусу.

Для Києва планують закупити 1 мільйон доз
COVID-вакцини – Кличко
Столична влада веде переговори з кількома
американськими та європейськими
компаніями-виробниками про закупівлю
вакцини від коронавірусу для столиці.

Київ - на першому місці в Україні за рівнем
COVID-тестування
Столиця є першою за рівнем тестування на
коронавірус в Україні.

УКРАЇНА
«Досить розділень»: Зеленський привітав
українців з Днем Соборності
Президент Володимир Зеленський закликав
українців назавжди вивчити уроки сторічної
давнини й ніколи не забувати: аби стати
сильними, потрібно бути єдиними.

В українському законодавстві Росія буде
чітко визначена країною-агресором Резніков
У майбутньому законі ―Про державну політику
перехідного періоду‖ буде чітко визначено, що
Росія є агресором.

Клименко прокоментував звільнення і
повторне призначення чоловіка
Венедіктової
Очільник Національної поліції Ігор Клименко,
розповідаючи про ситуацію зі звільненням
чоловіка генерального прокурора Ірини
Венедіктової з органів поліції, а потім його
призначення знову до лав поліцейських,
уточнив, що Нацполіція діяла за законом.

Капеланам пропонують надати статус
військовослужбовців ЗАКО Н О П РО Є КТ
Група народних депутатів із різних фракцій
зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт
№4626 "Про Службу військового капеланства".

Стефанчук сподівається, що Рада підтримає
скорочення депутатів до 300
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук
сподівається, що Верховна Рада у 2021 році
підтримає у другому читанні та в цілому зміни
до Конституції щодо скорочення кількості
народних депутатів з 450 до 300.

Стало відоме ім'я бійця, який загинув від
кулі снайпера на Донбасі
В зоні проведення операції Об’єднаних сил від
кулі снайпера окупантів загинув старший
матрос 36-ї бригади морської піхоти імені
контрадмірала Михайла Білинського, яка
дислокується у Миколаєві, Олександр
Отрєп’єв.

Стан побитого в Парижі 14-річного
українця тяжкий, але є позитивна динаміка
- посол
Український підліток, якого жорстоко побили
в Парижі 15 січня, перебуває у тяжкому стані,
проте є позитивна динаміка.

ЕКОНОМІКА
Розмитнення «євроблях» максимум за
€1000: комітет рекомендує Раді схвалити
законопроєкт
Комітет з питань фінансів, податкової та
митної політики рекомендує Верховній Раді
ухвалити за основу законопроєкти про
тимчасове встановлення максимальної ставки

Як змінити постачальника газу - покрокова
інструкція ІН Ф ОГ РАФ ІКА
Міністерство енергетики у рубриці
"Енергограмотність" опублікувало покрокову
інструкцію, як змінити постачальника газу.

Створення інвестфонду для трансформації
держпідприємств - серед ініціатив стратегії2030
Серед ініціатив, напрацьованих у рамках
Національної економічної стратегії-2030, є
створення Національного інвестиційного
фонду (НІФ) задля трансформації державних
підприємств (ДП).

На Берлінському форумі обговорили
агроекологічну та продовольчу безпеку –
Мінекономіки
Україна є учасницею понад 40 глобальних та
регіональних екологічних конвенцій та угод в
сфері агроекологічної та продовольчої безпеки.

В Україні запустять пілотний проєкт із
вирощування овочів на «вертикальних
полях» В ІДЕО
Ізраїльська компанія Vertical Field заснувала
проєкт з вирощування овочів та фруктів
поблизу місць споживання продуктів —
ресторанів та супермаркетів.

Україна стала другим у світі експортером
зерна
Україна за результатами 2019-2020
маркетингового року в сукупності за обсягом
експорту всіх зернових культур стала другим
експортером в світі після США.

ПРАВОПОРЯДОК
Пожежа у Харкові: прокуратура проситиме
арешту чотирьох підозрюваних
Прокуратура проситиме взяти під варту
чотирьох підозрюваних у пожежі в будинку
для літніх людей у Харкові, де 21 січня
загинули 15 осіб.

Хабар у $6 мільйонів: ексменеджеру Burisma
продовжили зобов'язання
ВАКС продовжив процесуальні обов’язки
колишньому менеджеру Burisma, який є
фігурантом провадження щодо надання хабаря
керівникам САП і НАБУ

Підозрюваного у держзраді Коцабу
стусанами провели з суду В ІДЕО
В Коломиї біля будівлі міськрайсуду, де
розглядають справу Руслана Коцаби,
обвинуваченого у держзраді, зустріли
вигуками «Ні сепаратизму! Геть з Коломиї».
Між активістами та обвинуваченим сталася
штовханина.

Пожежа в Одесі: власнику хостела
оголосили підозру
Власнику одеського хостела Arcadia
Apartments, під час пожежі в якому 17 січня
загинули двоє постояльців, слідчий поліції
оголосив підозру — інкримінують порушення
вимог пожежної безпеки.

В урядовому кварталі затримали чоловіка зі
зброєю
В урядовому кварталі столиці правоохоронці
затримали чоловіка з бойовим пістолетом та
ножем.

У підземному переході на Майдані
обвалилася частина стелі Ф О ТО
У підземному переході на Майдані
Незалежності в Києві поблизу одного з виходів
зі стелі впала частина підвісної конструкції,
постраждалих немає.

У Тернополі під час катання на санчатах
обстріляли хлопчика - 42 поранення ВІД ЕО
У Тернополі 11-річного хлопчика
госпіталізували після того, як під час катання
на санчатах його обстріляли, очевидно, з
вогнепальної зброї.

ЕКСКЛЮЗИВ
Здоровий протекціонізм: і свій бізнес
підтримати, і зі світом не посваритися
АН АЛІТИ КА

Сприяючи вітчизняному виробнику, діймо ―з
розумом‖, щоб не нашкодити українським
споживачам і міжнародним партнерам

Дім для тих, кого ніде не чекають
морозну пору тут у ―жіночій‖ кімнаті – плюс
13, у ―чоловічій‖ – мінус 1

Українська Соборність. Те, що не розділять
жодні кордони АН АЛІТИ КА
102 роки тому в Києві було проголошено Акт
Злуки – схід і захід об’єдналися в єдину
Україну. Так вийшло, що тоді, на лічені дні,
але, як виявилося потім, – навіки

СУСПІЛЬСТВО
«Ланцюг єдності» між Києвом та
Сімферополем: як долучитися до проєкту
З нагоди Дня Соборності в Україні, який
відзначається 22 січня, українцям пропонують
долучитися до віртуального "ланцюга єдності",
який об'єднає Київ з Сімферополем.

Чернігівські артисти записали кліп до Дня
Соборності В ІДЕО
Дню Соборності України колектив
Чернігівського обласного центру фестивалів та
концертних програм присвятив проєкт "За
любов і волю", в межах якого записав кліп.

З 25 січня у школах Києва поновлять
навчання
З понеділка, 25 січня, учні столичних шкіл
повернуться за парти.

Танці з росіянином: у харківському виші
запевняють, що на відео у ТikTok — не їхні
курсантки В ІДЕО
У Харківському національному університеті
внутрішніх справ спростовують інформацію,
що шириться соцмережами, щодо участі
курсанток у спільному з російським курсантом
відео для ТikTok.

Український науковий інститут
Гарвардського університету запрошує на
Літню школу україністики онлайн
Літня школа україністики при Українському
науковому інституті Гарвардського
університету (УНІГУ) пройде 21 червня по 6
серпня онлайн.

УАФ оштрафувала президента київського
«Динамо» на 50 тисяч
Президент футбольного клубу «Динамо»
(Київ) Ігор Суркіс оштрафований за
висловлювання під час телеінтерв’ю в серпні
2020 року.

Отруєння сірих журавлів: в Асканії-Новій
можуть загинути всі молоді птахи
Випадків масових потруєнь багато, порушень
правил поводження з хімікатами – ще більше і
загибель сірих журавлів на Херсонщині
змушує по-новому поглянути на проблему.

Книгу польського письменника про
Голокост перекладуть українською Ф ОТ О
У Чернівцях видадуть книжку польського
психолога, письменника і фотографа Міколая
Ґринберґа "Я звинувачую Аушвіц. Родинні
історії" у перекладі чернівецького літератора
Олександра Бойченка.

На Чернігівщині через мінеральні добрива
вимирають зайці
Через застосування в сільському господарстві
різноманітних мінеральних добрив на
Чернігівщині поменшало зайців.

Скорочення 10-11 класів: Міносвіти
прокоментувало новації 2021 року
Міністерство освіти і науки надало
роз’яснення щодо набору до 10-11 класів
закладів загальної середньої освіти у 2021 році
та запевняє, що жодного
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