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ТОП
Зеленський запропонував Байдену
організувати тристоронню зустріч за участю
Путіна – ОП
Українська сторона виступила з ініціативою
проведення зустрічі президентів України,
США й Росії у форматі відеоконференції з
питань урегулювання ситуації безпеки в
регіоні.

Атака на урядові сайти: новий розділ
кібервійни проти України
Поки фахівці кібербезпеки досліджують
технічну сторону хакерської атаки на
державні установи України, яка відбулася у
ніч з 13 на 14 січня, Центр стратегічних
комунікацій та інформаційної безпеки
дослідив сторону інформаційну.

НАТО підпише угоду з Україною про
посилення співпраці у кіберпросторі –
Столтенберг
У відповідь на кібернетичну атаку, що була
спрямована проти державних установ та
інституцій України, її партнери в НАТО будуть
посилювати систему кібернетичного захисту та
стійкість.

Торгівля, земля, енергетика: Україна та
Азербайджан підписали двосторонні
документи
Президент України Володимир Зеленський та
Президент Азербайджанської Республіки
Ільхам Алієв підписали спільну декларацію, в
якій зафіксовано позицію двох країн щодо
багатьох питань та викликів.

Посол України звернувся до італійського
телеканалу, що транслював пропаганду
Кремля
Посол України в Італії Ярослав Мельник
звернувся до новин TG-1 італійського
телеканалу RAI-1 після репортажів з Донецька,
в яких агресія проти України була показана
виключно з точки зору пропагандистів Кремля.

Запобіжний захід Порошенку: суд
призначили на 17 січня об 11:00
Печерський районний суд Києва призначив
засідання з обрання запобіжного заходу
народному депутату України, п'ятому
президенту Петру Порошенку — на 17 січня на
11:00.

Клопотенко відповів на критику нового
шкільного меню
Кулінарний експерт та засновник соціального
проєкту «Нове шкільне харчування» зі зміни
культури харчування Cult Food Євген
Клопотенко у відповідь на критику оновленого
шкільного меню разом із командою прописав
подальші дії.

ФОТО ТИЖНЯРекордне колядування,
«Запорожець» у Монте-Карло та ведмеже
безсоння
Події семи днів, що минули, – в об'єктивах
камер фотокореспондентів Укрінформу.

УКРАЇНА І СВІТ
Польща вважає напад хакерів на українські
сайти спробою посварити дві країни
Поява на заблокованих унаслідок кібератаки
сайтах українських державних структур "заяв"
польською мовою є черговою спробою
погіршити відносини між двома країнами.

Відповідь РФ у разі відмови гарантувати
нерозширення НАТО може бути різною –
Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров
заявив, що відповідь Росії, якщо США
відмовляться гарантувати нерозширення
НАТО, може бути різною

НАТО ніколи не піде на компроміс з Росією
щодо принципів - Столтенберг
Північноатлантичний альянс (НАТО) готовий
до діалогу з Росією, проте ніколи не піде на
компроміс щодо основних принципів
європейської безпеки.

Боррель: РФ хоче роз’єднати нас, але
Євросоюз і Штати не гратимуть у ці ігри
Європейський Союз і США мають тісну
координацію у реагуванні на агресивну
поведінку Росії і не гратимуть у політичні ігри
Росії, яка намагається їх розділити.

Бербок зустрінеться у Києві з Зеленським,
Кулебою та представниками ОБСЄ
Глава Міністерства закордонних справ ФРН
Анналена Бербок під час першого візиту до
Києва 17 січня зустрінеться з керівниками
держави та МЗС, а також членами СММ
ОБСЄ.

Глава МЗС Франції планує відвідати
Україну разом із Бербок
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле
Дріан найближчими днями здійснить візит до
України разом із міністром закордонних справ
ФРН Анналеною Бербок.

Президент Азербайджану анонсував нові
рішення з Україною в енергетиці і
нафтопереробці
«Шляхом таких спільних заходів, таких
інноваційних заходів ми зможемо створити
певний новий вимір у наших відносинах. Це
лише один з кроків, який ми робимо у наших
відносинах», - зауважив Президент
Азербайджану.

Франція передала медичний гумвантаж для
лікарні у Краматорську
У межах міжнародної стратегічної ініціативи
«Допомога Схід» із Франції до України
доставили гуманітарний вантаж медичного
призначення. Цього разу вантаж направлено до
ковідного відділення Краматорської міської
лікарні.

В Україну їде глава МЗС Данії
Міністр закордонних справ Королівства Данія
Йеппе Кофод 15-16 січня здійснить візит в
Україну на запрошення міністра закордонних
справ Дмитра Кулеби.

Українські парламентарі зустрілися з
кримськотатарською та українською
громадами у Туреччині
Під час візиту до Туреччини українські
парламентарі зустрілися з представниками
кримськотатарської та української громади в
Туреччині, поінформували про останні події в
Україні та Криму у світлі загрози

УКРАЇНА
Атаку на офіційні сайти України здійснили з
Росії - урядові експерти
Результати дослідження Центру стратегічних
комунікацій та інформаційної безпеки
показують, що атака на урядові сайти була
здійснена Російською Федерацією.

Вибори у 18 прифронтових громадах на
сході України провести неможливо – ЦВК
Донецька та Луганська ОДА – обласні
військово-цивільні адміністрації надали
висновки про неможливість проведення
місцевих виборів у 18 територіальних громадах
цих регіонів 27 березня.

До бюджету торік надійшли 388 мільярдів
від розміщення ОВДП - Данилишин
У 2021 році від розміщення облігацій
внутрішньої державної позики (ОВДП) на
внутрішньому ринку було залучено до
державного бюджету 388,3 млрд гривень.

Експорт товарів з України збільшився на
38% — Держстат
За січень-листопад 2021 року порівняно з
аналогічним періодом 2020 року імпорт
товарів збільшився на 33,8%, до 64,87 млрд
дол., експорт – на 38,2%, до 61,27 млрд дол.

«Артем» виготовить партію авіаційних
ракет для ЗСУ
ДАХК «Артем» та Міністерство оборони
України у межах виконання державного
оборонного замовлення уклали новий контракт
на виробництво партії некерованих авіаційних
ракет типу РС-80.

Перший турецький корвет «Ада» для
України готовий на 30% - депутат
Україна і Туреччина продовжують активну
співпрацю у сфері ОПК, зокрема будівництво
першого з чотирьох корветів типу «Ада», яке
реалізується в Стамбулі, завершено на третину.

ЕКСКЛЮЗИВ
"Січ-2-30": Україна повернулася в космос
Супутник "Січ-2-30" - перший космічний
апарат, який Україна вивела на орбіту за 11
років. Над його створенням у
конструкторському бюро "Південне"
працювали довго, але з перервами. На
підприємстві кажуть, запуск власного
супутника - справа честі і велика
відповідальність.

США і НАТО – Росії: «Ні! Ні! Ну, можливо,
обговоримо…»
Ось і закінчився тижневий "дипломатичний
марафон" з європейської безпеки,
спровокований божевільними
ультиматумами Росії-Кремля-Путіна. З
одного боку, можна сказати, що він
закінчився передбачувано переважно нічим.
Але з іншого…

Експосол Польщі в Україні - про хакерську
атаку: Слід готуватись до інших провокацій
РФ
Кібератака з нібито польським слідом проти
України та її державних установ є
продовженням провокацій проти обох країн, з
використанням елементів складної історії, які
вже здійснювалися в останні роки.

ОКУПОВАНИЙ КРИМ
РФ проводить в окупованому Криму
навчання із протикорабельними ракетними
комплексами
Бойові розрахунки протикорабельних ракетних
комплексів "Бал" і "Бастіон" Чорноморського
флоту РФ здійснили марш на полігон Опук у
тимчасово окупованому Криму в рамках
навчання.

Окупанти продовжують переслідування
кримських татар та мілітаризацію дітей –
HRW
Окупаційна влада Російської Федерації у 2021
році в Криму продовжувала переслідувати
кримських татар і проводила незаконний
призов на строкову службу на тлі військової
пропаганди серед школярів.

КОРОНАВІРУС
Україна - на 20 місці в Європі за кількістю
нових випадків коронавірусу
«За даними статистичного ресурсу
Worldometers, станом на 13 січня за кількістю
нових випадків COVID-19 Україна посіла 36
місце у світі та 20 - серед країн Європи», ідеться в повідомленні.

МОЗ пояснили, яким наслідкам COVID-19
допомагає запобігти бустерна доза
Бустерна доза дозволяє відновити ефективність
вакцини проти COVID-19, особливо це
актуально для літніх людей та людей із
супутніми захворюваннями.

На Буковині різко зросла COVIDзахворюваність – фахівці пов’язують це з
масовими гуляннями
У Чернівецькій області за останній тиждень
більш ніж удвічі зросла кількість виявлених
випадків COVID-19 у порівнянні із попереднім
тижнем. Епідеміологи пов'язують це із
масовими новорічно-різдвяними гуляннями.

ПРАВОПОРЯДОК
Хвиля «мінувань» є інструментом гібридної
агресії Росії - СБУ
Повідомлення про псевдомінування – це
поширений інструмент в умовах гібридної
агресії, котру Російська Федерація веде проти
України. За таких умов вкрай важливо, аби
українське суспільство чітко це
усвідомлювало.

СБУ викрила схему закупівлі неякісного
обладнання для бронетанкової техніки
Правоохоронці ліквідували схему закупівлі
неякісного обладнання для виготовлення
комплектуючих до української бронетанкової
техніки.

«Антивакцинатору» Стахіву продовжили
домашній арешт до середини березня
Галицький районний суд Львова не
задовільнив заяву лідера «антивакцинаторів»
Остапа Стахіва про відвід судді Олега Юрківа і
підтримав клопотання прокурора про
продовження домашнього арешту до 15
березня.

Порошенку і Медведчуку можуть
влаштувати перехресний допит
У Державному бюро розслідувань не
виключають проведення перехресного допиту
експрезидента України, народного депутата
Петра Порошенка та народного депутата
Віктора Медведчука, якщо у слідства буде така
потреба.

В Україні заблокували схему
контрабандиста зі списку РНБО, який возив
брендовий одяг
Служба безпеки України викрила і блокувала
схему ввезення брендових товарів,
організовану контрабандистом із санкційного
списку Ради національної безпеки і оборони.

СУСПІЛЬСТВО
Дані українців унаслідок хакерської атаки
не постраждали - Федоров
Дані громадян України не постраждали
внаслідок хакерської атаки на державні
вебресурси, що сталася у ніч із 13 на 14 січня.

В Ужгороді проведуть традиційний зимовий
фестиваль млинців «Ужгородська
палачінта»
«Ужгородська палачінта» — це
гастрономічний фестиваль з різноманітною
культурною та розважальною програмою, що
поєднує українські і закарпатські традиції та
сучасні тенденції.

У дрогобицький бібліотеці запрацював
новий сервіс - «бібліоняня»
У Дрогобицькій міській дитячій бібліотеці в
тестовому режимі запрацював сервіс
«бібліоняня». Тут можна залишити дитину на
певний час, а працівники бібліотеки про неї
попіклуються: проведуть майстер-клас чи
почитають казку.

На Takflix вийшла спортивна драма Тараса
Дроня «Із зав’язаними очима»
Спортивна драма "Із зав’язаними очима"
Тараса Дроня вийшла на онлайн-платформі
Takflix, фільм доступний на всіх територіях, із
англійськими субтитрами.

Українські художниці потрапили у списку
фіналістів Болонської виставки
ілюстраторів
Загалом міжнародне журі, яке складалося з
представників Франції, Японії, Польщі,
Венесуели та Італії, обрало 318 фіналістів
Болонської виставки ілюстраторів.

У Мукачеві назвали переможця фестивалю
«Червене вино»
У Мукачеві назвали напій, який переміг у
конкурсі виноробів фестивалю "Червене вино
2022". Журі нагородило "Великою золотою
медаллю" вино "Мерло" виробника Василя
Анталовського.

Найпопулярніші статті українською у
Вікіпедії за 2021 рік
Громадська організація “Вікімедіа Україна”
оприлюднила список найпопулярніших статей
українськомовного розділу Вікіпедії у 2021
році.

Леся Цуренко почне Australian Open матчем
проти першої «ракетки» світу
Українська тенісистка Леся Цуренко, яка
сьогодні виграла фіналі кваліфікації
Відкритого чемпіонату Австиралії, у першому
колі основної сітки турніру зустрінеться з
найкращою тенісисткою світу Ешлі Барті.
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