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ТОП  

 

Радник Байдена обіцяє Росії «належну 

відповідь» за кібератаки на Україну 

Радник президента США з національної 

безпеки Джейк Салліван попередив, що Росія 

дістане належну відповідь за кібератаки проти 

України.

 

 

У Кременчуці спалахнула АЗС: 

мікроавтобус в'їхав у цистерну з газом ФОТ О, 

ВІДЕО 

У Кременчуці Полтавської області внаслідок 

зіткнення мікроавтобуса з газовою ємністю на 

території АЗС сталася пожежа. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386025-radnik-bajdena-obicae-rosii-naleznu-vidpovid-za-kiberataki-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386025-radnik-bajdena-obicae-rosii-naleznu-vidpovid-za-kiberataki-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3386049-u-kremencuci-spalahnula-avtozapravka-mikroavtobus-vihav-u-cisternu-z-gazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3386049-u-kremencuci-spalahnula-avtozapravka-mikroavtobus-vihav-u-cisternu-z-gazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3386049-u-kremencuci-spalahnula-avtozapravka-mikroavtobus-vihav-u-cisternu-z-gazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3386049-u-kremencuci-spalahnula-avtozapravka-mikroavtobus-vihav-u-cisternu-z-gazom.html


 

Тонгу вкрило попелом через виверження 

вулкана у Тихому океані ВІДЕО  

Унаслідок виверження підводного вулкана у 
Тихому океані, що спричинило цунамі, Тонгу 

засипало попелом, у країні пошкоджені 

електромережі, забруднені колодязі. 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

наближається до 329 мільйонів 

У світі станом на ранок 17 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 328 826 023.

 

СВІТ 

 

Росія може розмістити ядерну зброю 

поблизу США - NYT 

У Росії натякають на можливість розміщення 

ядерних ракет поблизу території США, якщо 
країни Заходу не підуть на поступки в питанні 

розширення НАТО. 

 

Байден назвав захоплення синагоги в Техасі 

актом терору 

Президент Сполучених Штатів назвав «актом 

терору» захоплення заручників у синагозі міста 

Коллівілл, що у штаті Техас.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386002-tongu-vkrilo-popelom-cerez-viverzenna-vulkana-u-tihomu-okeani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386002-tongu-vkrilo-popelom-cerez-viverzenna-vulkana-u-tihomu-okeani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386071-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-nablizaetsa-do-329-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386071-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-nablizaetsa-do-329-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386020-rosia-moze-rozmistiti-adernu-zbrou-poblizu-ssa-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386020-rosia-moze-rozmistiti-adernu-zbrou-poblizu-ssa-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386038-bajden-nazvav-zahoplenna-sinagogi-v-tehasi-aktom-teroru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386038-bajden-nazvav-zahoplenna-sinagogi-v-tehasi-aktom-teroru.html


 

Берегова охорона Японії повідомляє про 

новий запуск ракети з території КНДР 

За даними Управління берегової охорони 
Японії, у понеділок Північна Корея здійснила, 

судячи з усього, черговий запуск балістичної 

ракети.

 

 

Помер експрезидент Малі, якого 

відсторонила від влади хунта 

Колишній президент Малі Ібрагім Бубакар 
Кейта, який очолював західноафриканську 

країну у 2013- 2020 рр., помер у віці 76 років. 

 

Речник уряду Сомалі постраждав унаслідок 

теракту 

Прессекретар уряду Сомалі дістав поранення 

під час терористичної атаки, яка сталася у 

неділю неподалік столиці країни.

 

 

Потяг з Північної Кореї вперше за два роки 

прибув до Китаю - ЗМІ 

У неділю поїзд із КНДР перетнув кордон з 
Китаєм – це відбулося вперше від початку 2020 

року, коли сполучення між країнами було 

призупинене через пандемію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386056-beregova-ohorona-aponii-povidomlae-pro-novij-zapusk-raketi-z-teritorii-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386056-beregova-ohorona-aponii-povidomlae-pro-novij-zapusk-raketi-z-teritorii-kndr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386018-pomer-eksprezident-mali-akogo-vidstoronila-vid-vladi-hunta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386018-pomer-eksprezident-mali-akogo-vidstoronila-vid-vladi-hunta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386043-recnik-uradu-somali-postrazdav-unaslidok-teraktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386043-recnik-uradu-somali-postrazdav-unaslidok-teraktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386028-potag-z-pivnicnoi-korei-vperse-za-dva-roki-pribuv-do-kitau-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386028-potag-z-pivnicnoi-korei-vperse-za-dva-roki-pribuv-do-kitau-zmi.html


 

Канадський уряд за рік провів помилкових 

платежів на $20 мільйонів 

Уряд Канади протягом минулого фінансового 
року помилково розіслав платежів на загальну 

суму майже 26 млн доларів (близько 20 млн 

доларів США).

 

 

Парламент Франції остаточно схвалив 

запровадження COVID-паспортів 

Французький парламент ухвалив остаточне 
рішення стосовно запровадження у країні 

сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Кислиця нагадав в ООН, якою брехнею 

Росія виправдовувала агресію проти 

України 

У День пам’яті захисників Донецького 

аеропорту постійний представник України при 

ООН Сергій Кислиця нагадав, як свого часу на 
засіданні Ради Безпеки Росія виправдовувала 

агресію проти України.

 

 

Данія додатково виділить на безпеку 

України €22 мільйони - Кулеба 

Данія додатково виділить на посилення 

сектора безпеки України 22 мільйони євро.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386041-kanadskij-urad-za-rik-proviv-pomilkovih-plateziv-na-20-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386041-kanadskij-urad-za-rik-proviv-pomilkovih-plateziv-na-20-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386014-parlament-francii-ostatocno-shvaliv-zaprovadzenna-covidpasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386014-parlament-francii-ostatocno-shvaliv-zaprovadzenna-covidpasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386053-kislica-nagadav-v-oon-akou-brehnu-rosia-vipravdovuvala-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386053-kislica-nagadav-v-oon-akou-brehnu-rosia-vipravdovuvala-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386053-kislica-nagadav-v-oon-akou-brehnu-rosia-vipravdovuvala-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386053-kislica-nagadav-v-oon-akou-brehnu-rosia-vipravdovuvala-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386016-dania-dodatkovo-vidilit-na-bezpeku-ukraini-22-miljoni-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386016-dania-dodatkovo-vidilit-na-bezpeku-ukraini-22-miljoni-kuleba.html


УКРАЇНА 

 

Порошенко: Ми не працюємо на 

дестабілізацію в країні 

Петро Порошенко переконаний, що новий 
Майдан в Україні може організувати своїми 

діями тільки влада, і цим здатен скористатися 

Путін.  

 

 

Порошенко пояснив, чому вирішив 

повернутися саме 17 січня 

Петро Порошенко обрав для повернення до 

України 17 січня, оскільки вважає, що саме 
цього дня в державі починається політичний 

сезон. 

 

Нацбанк послабив курс гривні на 21 

копійку 

Національний банк України на понеділок, 17 

січня 2022 року, послабив офіційний курс 

гривні на 21 копійку - до 27,9514 грн за долар.

 

 

На Запоріжжі підлітки знущалися з 

однолітка, поліція відкрила справу про 

катування 

У Кушугумі Запорізької області відкрито 

кримінальне провадження за фактом знущань з 

14-річного хлопця.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386035-porosenko-mi-ne-pracuemo-na-destabilizaciu-v-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386035-porosenko-mi-ne-pracuemo-na-destabilizaciu-v-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386033-porosenko-poasniv-comu-virisiv-povernutisa-same-17-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386033-porosenko-poasniv-comu-virisiv-povernutisa-same-17-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386078-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-21-kopijku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386078-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-21-kopijku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3386031-na-zaporizzi-pidlitki-znusalisa-z-odnolitka-policia-vidkrila-spravu-pro-katuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3386031-na-zaporizzi-pidlitki-znusalisa-z-odnolitka-policia-vidkrila-spravu-pro-katuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3386031-na-zaporizzi-pidlitki-znusalisa-z-odnolitka-policia-vidkrila-spravu-pro-katuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3386031-na-zaporizzi-pidlitki-znusalisa-z-odnolitka-policia-vidkrila-spravu-pro-katuvanna.html


 

В Україні - 5 072 нових випадки 

коронавірусу 

За минулу добу, 16 січня, в Україні виявили 5 
072 нових випадки коронавірусної хвороби 

COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти за добу один раз зривали «тишу» 

у зоні ООС, поранений український боєць 

Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 

порушення режиму припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 січня: народний календар і астровісник 

Зірки радять бути уважним і обережним у 

всьому 

 

 

Пекін вводить нові правила для в’їзду перед 

Олімпіадою 

У столиці КНР Пекіні ввели нові правила для 
в’їзду після виявлення першого випадку 

зараження штамом коронавірусу Омікрон. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386084-v-ukraini-5-072-novih-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386084-v-ukraini-5-072-novih-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3386063-okupanti-za-dobu-odin-raz-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3386063-okupanti-za-dobu-odin-raz-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3385675-17-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3385675-17-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386082-pekin-vvodit-novi-pravila-dla-vizdu-pered-olimpiadou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386082-pekin-vvodit-novi-pravila-dla-vizdu-pered-olimpiadou.html


 

Марта Костюк вийшла до другого кола 

Australian Open 

Українка Марта Костюк з перемоги стартувала 
у Мельбурні на першому у сезоні турнірі серії 

Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії 

з тенісу.

 

 

Влада Німеччини хоче посилити тиск на 

Telegram - ЗМІ 

Федеральне відомство Німеччини у 
кримінальних справах (BKA) хоче схилити 

компанію Telegram до співпраці у питаннях 

видалення контенту та надання даних.

 

 

Світоліна виграла у француженки Ферро на 

старті Australian Open 

У Мельбурні у понеділок, 17 січня, розпочався 

перший у сезоні турнір серії Grand Slam - 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 

(Australian Open). 

 

17 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 100 років тому, було засновано 

Український Вільний Університет – єдиний 
університет поза межами України з 

українською мовою викладання, з правом 

присвоєння вчених ступенів магістра та 

доктора наук
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3386059-marta-kostuk-vijsla-do-drugogo-kola-australian-open.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3386059-marta-kostuk-vijsla-do-drugogo-kola-australian-open.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3386058-vlada-nimeccini-hoce-posiliti-tisk-na-telegram-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3386058-vlada-nimeccini-hoce-posiliti-tisk-na-telegram-zmi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3386045-svitolina-vigrala-u-francuzenki-ferro-na-starti-australian-open.html
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