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ТОП 

 

 

У Конгресі США з’явився законопроєкт про 

надання Україні статусу «НАТО Плюс» 

Група впливових республіканців у Палаті 

представників Конгресу США ініціювала 

законопроєкт про гарантування незалежності 

України шляхом посилення її оборони 

(GUARD), який пропонує надати Україні 

статус «НАТО Плюс», а також санкції проти 

Nord Stream 2. 

 

Міноборони РФ повідомило про нові 

навчання біля кордонів України 

У Західному військовому окрузі Росії на 

загальновійськових полігонах у Воронезькій, 

Бєлгородській, Брянській і Смоленській 

областях розпочалися навчання зі стрільбами 

за участю близько 3 000 військовослужбовців і 

бронетехніки.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383315-u-kongresi-ssa-zavivsa-zakonoproekt-pro-nadanna-ukraini-statusu-nato-plus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383315-u-kongresi-ssa-zavivsa-zakonoproekt-pro-nadanna-ukraini-statusu-nato-plus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383279-minoboroni-rf-povidomilo-pro-novi-navcanna-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383279-minoboroni-rf-povidomilo-pro-novi-navcanna-bila-kordoniv-ukraini.html


 

ІНТЕРВ’ЮПокальчук - про побутовий 

«совок»: Це звичайна шлунково-кишкова 

філософія 

Соціальний психолог Олег Покальчук вважає, 

що не варто дуже перейматися спробами Росії 

нав’язати українцям радянсько-путінську 

світоглядну матрицю, оскільки класичний 

«совок» є в голові тільки у частини людей 

старшого віку.

 

 

 

Невакцинованих медиків і комунальників 

відсторонять від роботи з 31 січня 

В Україні 31 січня набуває чинності наказ 

Міністерства охорони здоров’я № 2664 від 30 

листопада 2021 року, яким розширено перелік 

організацій, представники яких підлягають 

обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

 

 

ВІДЕОУ Британії зняли фільм-антипод 

«Емілі в Парижі-2», де позитивно зобразили 

українців 

У Великій Британії зняли кінострічку 

«Останній автобус», яка є своєрідним 

«антиподом» популярного серіалу «Емілі в 

Парижі-2»: у цьому фільмі українці приходять 

на допомогу головному герою – британському 

пенсіонеру, який мандрує країною.

 

 

До посольства у Казахстані звернулися 

приблизно 150 українців – як долетіти 

додому 

Посольство України в Казахстані домовилося 

із авіакомпанією Air Astana про можливість 

безкоштовного перебронювання квитків на 

скасовані рейси із Алмати на нові рейси із Нур-

Султана, який повністю поновив міжнародне 

авіасполучення.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3382556-oleg-pokalcuk-socialnij-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3382556-oleg-pokalcuk-socialnij-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3382556-oleg-pokalcuk-socialnij-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3382556-oleg-pokalcuk-socialnij-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383253-nevakcinovanih-medikiv-i-komunalnikiv-vidstoronat-vid-roboti-z-31-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383253-nevakcinovanih-medikiv-i-komunalnikiv-vidstoronat-vid-roboti-z-31-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3383160-u-britanii-znali-filmantipod-emili-v-parizi2-v-akomu-pozitivno-pokazali-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3383160-u-britanii-znali-filmantipod-emili-v-parizi2-v-akomu-pozitivno-pokazali-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3383160-u-britanii-znali-filmantipod-emili-v-parizi2-v-akomu-pozitivno-pokazali-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3383160-u-britanii-znali-filmantipod-emili-v-parizi2-v-akomu-pozitivno-pokazali-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383198-do-posolstva-u-kazahstani-zvernulisa-priblizno-150-ukrainciv-ak-doletiti-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383198-do-posolstva-u-kazahstani-zvernulisa-priblizno-150-ukrainciv-ak-doletiti-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383198-do-posolstva-u-kazahstani-zvernulisa-priblizno-150-ukrainciv-ak-doletiti-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383198-do-posolstva-u-kazahstani-zvernulisa-priblizno-150-ukrainciv-ak-doletiti-dodomu.html


УКРАЇНА І СВІТ

 

Настав час предметно домовлятися: 

Зеленський заявив про необхідність 

«нормандського» саміту 

Президент Володимир Зеленський під час 

розмови з радником канцлера Німеччини з 

питань зовнішньої політики Єнсом 

Пльотнером і дипломатичним радником 

президента Франції Еммануелем Бонном 

наголосив…

 

У Єврокомісії заявили про послідовну 

підтримку України 

Європейська комісія послідовна у наданні 

широкої підтримки для України, у тому числі в 

контексті поточного загострення ситуації з 

безпеки у зв’язку із російським військовим 

нарощуванням на її кордонах.

 

 

Поступки НАТО Путіну щодо України 

означали б саморозпуск Альянсу – Wiener 

Zeitung 

Поступки НАТО вимозі російського 

президента Володимира Путіна не приймати 

Україну означали б, що такому безпековому 

альянсу варто саморозпуститися.

 

 

 

СКУ закликав міжнародну спільноту 

зупинити війну Путіна проти України 

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав 

міжнародну спільноту зупинити війну 

президента Росії Володимира Путіна проти 

України та запросив долучатися до своєї 

кампанії  – #СкажиПутіну_НІ #SayNOtoPutin.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3382974-zelenskij-nastav-cas-predmetno-domovlatisa-i-mi-gotovi-do-risen-na-novomu-samiti-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3382974-zelenskij-nastav-cas-predmetno-domovlatisa-i-mi-gotovi-do-risen-na-novomu-samiti-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3382974-zelenskij-nastav-cas-predmetno-domovlatisa-i-mi-gotovi-do-risen-na-novomu-samiti-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3382974-zelenskij-nastav-cas-predmetno-domovlatisa-i-mi-gotovi-do-risen-na-novomu-samiti-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383221-u-evrokomisii-zaavili-pro-poslidovnu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383221-u-evrokomisii-zaavili-pro-poslidovnu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383241-postupki-nato-putinu-sodo-ukraini-oznacali-b-samorozpusk-alansu-wiener-zeitung.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383241-postupki-nato-putinu-sodo-ukraini-oznacali-b-samorozpusk-alansu-wiener-zeitung.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383241-postupki-nato-putinu-sodo-ukraini-oznacali-b-samorozpusk-alansu-wiener-zeitung.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383241-postupki-nato-putinu-sodo-ukraini-oznacali-b-samorozpusk-alansu-wiener-zeitung.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3382967-sku-zaklikav-miznarodnu-spilnotu-zupiniti-vijnu-putina-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3382967-sku-zaklikav-miznarodnu-spilnotu-zupiniti-vijnu-putina-proti-ukraini.html


 

Зеленський обговорив із Трюдо компенсації 

родинам жертв катастрофи МАУ в Ірані 

Президент Володимир Зеленський обговорив з 

Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо 

безпекову ситуацію на сході України та 

зусилля задля отримання справедливої 

компенсації родинам жертв катастрофи літака 

МАУ під Тегераном 2020 року.

 

Французький канал вибачився і пояснив, 

чому зобразив карту України без Криму 

Французький канал France Télévisions 

вибачився і пояснив технічною помилкою 

зображення в одному зі своїх сюжетів карти 

України без Криму.

 

КОРОНАВІРУС

 

В Україні за добу - 5 429 нових випадків 

коронавірусу 

«Зафіксовано 5 429 нових підтверджених 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з 

них дітей – 306, медпрацівників – 168)», – 

йдеться у повідомленні.

 

У «помаранчевій» зоні карантину 

перебувають дві області 

Станом на 11 січня дві області України 

знаходяться на помаранчевому рівні 

епіднебезпеки, решта областей перебувають на 

жовтому.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383333-zelenskij-obgovoriv-iz-trudo-kompensacii-rodinam-zertv-katastrofi-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383333-zelenskij-obgovoriv-iz-trudo-kompensacii-rodinam-zertv-katastrofi-mau-v-irani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3383359-francuzkij-kanal-vibacivsa-i-poasniv-comu-zobraziv-kartu-ukraini-bez-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3383359-francuzkij-kanal-vibacivsa-i-poasniv-comu-zobraziv-kartu-ukraini-bez-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3382860-v-ukraini-za-dobu-5-429-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3382860-v-ukraini-za-dobu-5-429-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3382929-u-pomarancevij-zoni-karantinu-perebuvaut-dvi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3382929-u-pomarancevij-zoni-karantinu-perebuvaut-dvi-oblasti.html


 

Вакцини вистачить і для повного курсу 

щеплень, і для бустерної дози - Кузін Україні 

вистачить вакцини проти COVID-19 для 

проведення як повного курсу щеплення, так і 

для бустерної дози.  

 

 

 

 

 

В Україні планують COVID-вакцинацію 

дітей від 5 років 

іністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує 

розглянути ковід-вакцинацію дітей від 5 років 

з квітня. 

 

Хвиля Омікрону в Україні триватиме до 

квітня – МОЗ 

Черговий сплеск коронавірусної хвороби 

очікується наприкінці січня з піком на лютий, 

він триватиме до квітня.

 

ЕКОНОМІКА 

 

 

Зеленський вивів Разумкова і Любченка зі 

складу Національної інвестради 

Крім того, глава держави затвердив у складі 

ради керуючого партнера компанії «LV & 

Partners» (Грузія) Левана Варшаломідзе й 

першого віцепрем’єр-міністра — міністра 

економіки України Юлію Свириденко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383084-vakcini-vistacit-i-dla-povnogo-kursu-seplen-i-dla-busternoi-dozi-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383084-vakcini-vistacit-i-dla-povnogo-kursu-seplen-i-dla-busternoi-dozi-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383098-v-ukraini-planuut-covidvakcinaciu-ditej-vid-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383098-v-ukraini-planuut-covidvakcinaciu-ditej-vid-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383062-hvila-omikronu-v-ukraini-trivatime-do-kvitna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383062-hvila-omikronu-v-ukraini-trivatime-do-kvitna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383274-zelenskij-viviv-razumkova-i-lubcenka-zi-skladu-nacionalnoi-investradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383274-zelenskij-viviv-razumkova-i-lubcenka-zi-skladu-nacionalnoi-investradi.html


 

 

 

Мінфін розмістив облігацій на 3,9 мільярда 

Міністерство фінансів 11 січня 2022 року на 

аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої 

державної позики (ОВДП) залучило до 

державного бюджету 3,87 млрд грн. 

 

 

ДТЕК зустрічає ще два судна з 

американським вугіллям 

Зазначається, що ДТЕК Енерго зустрічає 

чергові два судна класу «Панамакс» з паливом 

із США: 9 січня - сьоме судно із 75,5 тис. 

тоннами американського вугілля 

пришвартувалося в порт «ТІС», та 11 січня - 

восьме судно, із 82,5 тис. т. палива буде 

пришвартовано в порту «Южний».

 

Укргазвидобування торік зменшило 

видобуток майже на 4% - Вітренко 

Загалом річний видобуток природного газу у 

2021 році склав 13,67 млрд куб. м, це майже на 

3,97% менше, ніж у 2020, і національна 

компанія несе відповідальність за ці сумні 

показники. 

 

 

Минулорічне зростання економіки не 

компенсує її падіння у 2020 році - 

Данилишин 

За попередніми оцінками, зростання ВВП 

України у 2021 році становитиме 3,2%, що не 

компенсує падіння економічної активності у 

2020 році (-4,0% за рік). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383293-minfin-rozmistiv-obligacij-na-39-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383293-minfin-rozmistiv-obligacij-na-39-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383026-dtek-zustricae-se-dva-sudna-z-amerikanskim-vugillam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383026-dtek-zustricae-se-dva-sudna-z-amerikanskim-vugillam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3382951-ukrgazvidobuvanna-torik-zmensilo-vidobutok-majze-na-4-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3382951-ukrgazvidobuvanna-torik-zmensilo-vidobutok-majze-na-4-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383328-minuloricne-zrostanna-ekonomiki-ne-kompensue-ii-padinna-u-2020-roci-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383328-minuloricne-zrostanna-ekonomiki-ne-kompensue-ii-padinna-u-2020-roci-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383328-minuloricne-zrostanna-ekonomiki-ne-kompensue-ii-padinna-u-2020-roci-danilisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383328-minuloricne-zrostanna-ekonomiki-ne-kompensue-ii-padinna-u-2020-roci-danilisin.html


 

Від оренди держмайна до бюджету торік 

надійшло рекордних 1,62 мільярда - ФДМУ 

"За результатами 2021 року оренда державного 

майна принесла до скарбниці 1,62 млрд грн, що 

є рекордом з надходжень за всі роки 

незалежності України", - йдеться в 

повідомленні.

 

 

ДТЕК Київські регіональні електромережі 

оштрафували через порушення ліцензійних 

умов 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала 

оператора системи розподілу "ДТЕК Київські 

регіональні електромережі" на 425 тис. грн 

через порушення ліцензійних умов.

 

В Україні цьогоріч ціни на цукор можуть 

зрости більш ніж на 20% - експерт 

У 2022 році ціни на цукор можуть зрости 

більш ніж на 20% у зв'язку із зростанням цін на 

газ, а також зростанням вартості продукту на 

світових ринках.

 

Україна торік збільшила експорт яблук до 

Ефіопії у понад 6 разів 

За підсумками 2021 року Україна стала 

лідером за темпами зростання постачання 

яблук на ринок Ефіопії; за рік експорт свіжих 

яблук з України до цієї країни зріс більш як у 

шість разів - до 222 тонн.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383054-vid-orendi-derzmajna-do-budzetu-torik-nadijslo-rekordnih-162-milarda-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383054-vid-orendi-derzmajna-do-budzetu-torik-nadijslo-rekordnih-162-milarda-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383092-dtek-kiivski-regionalni-elektromerezi-ostrafuvali-cerez-porusenna-licenzijnih-umov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383092-dtek-kiivski-regionalni-elektromerezi-ostrafuvali-cerez-porusenna-licenzijnih-umov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383092-dtek-kiivski-regionalni-elektromerezi-ostrafuvali-cerez-porusenna-licenzijnih-umov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383092-dtek-kiivski-regionalni-elektromerezi-ostrafuvali-cerez-porusenna-licenzijnih-umov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383244-v-ukraini-cogoric-cini-na-cukor-mozut-zrosti-bils-niz-na-20-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383244-v-ukraini-cogoric-cini-na-cukor-mozut-zrosti-bils-niz-na-20-ekspert.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ

 

Окупанти майже три роки тримають у 

Донецькому СІЗО матір і сина Зайцевих – 

омбудсмен 

Органи окупаційної адміністрації Російської 

Федерації майже три роки незаконно 

утримують у СІЗО в Донецьку жителів селища 

Верхньоторецьке Олену Зайцеву та її 21-

річнного сина Владислава. 

 

Рустема Емірусеїнова етапували до 

російської колонії - дружина політв'язня 

Політв'язня з Криму Рустема Емірусеїнова 

етаповали до однієї з установ ФСВП Росії в 

Саратовській області.

 

 

 

Українці Латвії записали відео до Дня 

українського політв’язня 

Активісти латвійського Товариства підтримки 

України разом з колишніми українськими 

політв’язнями у РФ, а також російськими та 

німецьким активістами записали відеоролик до 

Дня українського політв’язня.
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ПРАВОПОРЯДОК

 

Фейкове COVID-лікування: головлікаря на 

Рівненщині підозрюють у незаконній 

виплаті 400 тисяч 

Головного лікаря одного із комунальних 

підприємств Рівненщини підозрюють у 

безпідставних виплатах медикам понад 400 

тис. грн за роботу з хворими на коронавірус.

 

 

У поліції кажуть, що ЗМІ все наплутали: за 

п’яне водіння в Чернівцях не зупиняли 

підполковника 

Чинний керівник управління стратегічних 

розслідувань в Одеській області Департаменту 

стратегічних розслідувань Національної поліції 

не причетний до скандалу в Чернівцях.

 

СУСПІЛЬСТВО

 

 

 

Понад 90% українців захищатимуть країну 

в разі вторгнення РФ, впевнений Єрмак 

В разі повномасштабного вторгнення 

російських військ в Україну більше 90% 

громадян будуть захищати країну. 

 

Монастирський каже, що підвищення 

зарплат правоохоронців буде з лютого 

«Головний підхід - підвищувати зарплати й 

виплати необхідно системно й планово, 

базуючись на досягненні конкретних 

результатів роботи. Команда МВС шукала 

рішення цієї непростої проблеми. І з Нового 

року є перші результати», - зазначив міністр.
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В Ужгороді презентували книгу про корінні 

народи України 

В Ужгороді презентували унікальне видання 

Ukraїner про корінні народи України, шість із 

32 історій, описаних у книзі, - про жителів 

Закарпаття.

 

Оголошено конкурс до Міжнародного дня 

рідної мови 

Постійне представництво України при ООН у 

співпраці зі Світовим конґресом українців та у 

партнерстві зі ЗМІ, волонтерами, а також 

іншими зацікавленими організаціями 

оголосили про проведення конкурсу з 

написання есе. 

 

Хокей: президент IIHF підтримав 

українську федерацію у конфлікті з клубами 

Президент Міжнародної федерації хокею на 

льоду (IIHF) Люк Тардіф провів зустріч із 

представниками Української хокейної ліги, яку 

в нинішньому сезоні залишили кілька клубів-

учасників новоствореної Суперліги. 

 

«Мультики в кіно. Українське для малят» 

запускають у прокат 

Проєкт має на меті розвиток українського 

ринку дитячої анімації та вплив на становлення 

українського глядача змалечку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3383004-v-uzgorodi-prezentuvali-knigu-pro-korinni-narodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3383004-v-uzgorodi-prezentuvali-knigu-pro-korinni-narodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3383121-ogoloseno-konkurs-do-miznarodnogo-dna-ridnoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3383121-ogoloseno-konkurs-do-miznarodnogo-dna-ridnoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3383327-hokej-prezident-iihf-pidtrimav-ukrainsku-federaciu-u-konflikti-z-klubami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3383327-hokej-prezident-iihf-pidtrimav-ukrainsku-federaciu-u-konflikti-z-klubami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3383136-multiki-v-kino-ukrainske-dla-malat-zapuskaut-u-prokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3383136-multiki-v-kino-ukrainske-dla-malat-zapuskaut-u-prokat.html


 

Про що треба подбати заздалегідь на 

випадок екстреної ситуації 

У країні восьмий рік триває війна - і ескалація 

можлива в будь-який момент.

 

 

Літературний конкурс Чендея оголосив 

прийом заявок 

На Закарпатті оголосили ювілейний V 

Всеукраїнський конкурс малої прози імені 

Івана Чендея та розпочали прийом творів.
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