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ТОП 

 

США мають запровадити санкції проти 

Путіна і постачати Україні зброю - сенатор 

Уряд та народ США підтримують Україну у 

протистоянні російській агресії і продовжать 

допомагати озброєнням, а також 

розвиватимуть інші сфери українсько-

американських взаємин. 

 

Шольц – про зброю для України: Берлін 

продовжить політику попередньої влади 

Скупчення російських військ уздовж 
українського кордону створює серйозну 

загрозу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386704-ssa-maut-zaprovaditi-sankcii-proti-putina-i-postacati-ukraini-zbrou-senator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386704-ssa-maut-zaprovaditi-sankcii-proti-putina-i-postacati-ukraini-zbrou-senator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386690-solc-pro-zbrou-dla-ukraini-berlin-prodovzit-politiku-poperednoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386690-solc-pro-zbrou-dla-ukraini-berlin-prodovzit-politiku-poperednoi-vladi.html


 

Саміт лідерів «Норманді» та агресія РФ: про 

що говорили Кулеба і Бербок 

Україна і Німеччина віддані дипломатичному 
врегулюванню збройного конфлікту на сході 

нашої країни і бачать спільну мету в 

проведенні саміту лідерів Нормандського 

формату.

 

 

Пєсков заявив, що Росія більше не може 

терпіти розширення НАТО на схід - CNN 

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, 

що Росія розпочала військове нарощування 
уздовж українського кордону, оскільки більше 

не може "терпіти" розширення НАТО на схід і 

"поступове вторгнення" в Україну.

 

 

Росія усунулася від діалогу і заблокувала 

роботу в ТКГ – Кулеба 

Для проведення саміту «нормандської 

четвірки» необхідно, щоб Росія виконала свою 

частину взятих під час паризького саміту 

зобов’язань, як це зробила Україна. 

 

 

Прокурор у суді озвучив клопотання про 

арешт Порошенка - застава мільярд 

Прокурор озвучив клопотання про 
застосування до експрезидента Петра 

Порошенка запобіжного заходу у вигляді 

арешту з можливістю внесення застави у 

розмірі мільярд гривень.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386524-samit-lideriv-normandi-ta-agresia-rf-pro-so-govorili-kuleba-i-berbok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386524-samit-lideriv-normandi-ta-agresia-rf-pro-so-govorili-kuleba-i-berbok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386350-peskov-zaaviv-so-rosia-bilse-ne-moze-terpiti-rozsirenna-nato-na-shid-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386350-peskov-zaaviv-so-rosia-bilse-ne-moze-terpiti-rozsirenna-nato-na-shid-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386532-rosia-usunulasa-vid-dialogu-i-zablokuvala-robotu-v-tkg-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386532-rosia-usunulasa-vid-dialogu-i-zablokuvala-robotu-v-tkg-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386567-prokuror-u-sudi-ozvuciv-klopotanna-pro-arest-porosenka-zastava-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386567-prokuror-u-sudi-ozvuciv-klopotanna-pro-arest-porosenka-zastava-milard.html


 

Де в Києві пірнати на Водохреще 
ІНФОГРАФІКА  

19 січня християни відзначають велике 

церковне свято Хрещення Господнє, або 

Богоявлення 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Бербок обговорить долю «Норманді» з 

Лавровим 

Глави МЗС Німеччини та Франції планують 

разом відвідати Україну.

 

Лукашенко лякає «націоналістами-

радикалами» з України - СБУ пояснила, 

звідки ці фейки 

Служба безпеки України наголошує, що заяви 
самопроголошеного президента Білорусі 

Олександра Лукашенка про нібито 

нарощування Україною поблизу власного 

кордону військового контингенту із  

 

Президенти Фінляндії та Франції 

обговорили ситуацію на кордонах України 

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та його 

французький колега Емманюель Макрон в ході 

телефонної розмови обговорили ситуацію на 

кордонах України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386625-de-v-kievi-pirnati-na-vodohrese.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386625-de-v-kievi-pirnati-na-vodohrese.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386492-berbok-obgovorit-dolu-normandi-z-lavrovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386492-berbok-obgovorit-dolu-normandi-z-lavrovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386447-lukasenko-lakae-nacionalistamiradikalami-z-ukraini-sbu-poasnila-zvidki-ci-fejki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386447-lukasenko-lakae-nacionalistamiradikalami-z-ukraini-sbu-poasnila-zvidki-ci-fejki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386447-lukasenko-lakae-nacionalistamiradikalami-z-ukraini-sbu-poasnila-zvidki-ci-fejki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386447-lukasenko-lakae-nacionalistamiradikalami-z-ukraini-sbu-poasnila-zvidki-ci-fejki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386091-prezidenti-finlandii-ta-francii-obgovorili-situaciu-na-kordonah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386091-prezidenti-finlandii-ta-francii-obgovorili-situaciu-na-kordonah-ukraini.html


 

Україна не планувала і не планує жодних 

наступальних операцій на сході – Кулеба 

Україна ніколи не планувала і не планує 
жодних наступальних дій на Сході України, 

але натомість, разом із партнерами но 

Нормандському формату, послідовно шукає 

шляхи політичного та дипломатичного 

врегулювання кризи. 

 

Країни ЄС задля власної безпеки мають 

ухвалити політичні рішення про зброю для 

України – Чалий 

Країни-члени Європейського Союзу мають 
ухвалити політичні рішення щодо закупівлі 

Україною новітньої оборонної зброї задля 

стримування Росії від розширення агресії 

проти нашої країни. 

 

Сенатори США сподіваються на 

справедливий розгляд справи Порошенка 

Члени делегації Конгресу Сполучених Штатів 

наголошують на важливості дотримання судом 

принципу верховенства права при розгляді 
справи експрезидента України, народного 

депутата Петра Порошенка.

 

 

Україна очікує продовження канадської 

місії UNIFIER – Шмигаль ФОТО 

Україна очікує продовження після березня 

2022 року канадської тренувальної місії 

UNIFIER.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386339-ukraina-ne-planuvala-i-ne-planue-zodnih-nastupalnih-operacij-na-shodi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386339-ukraina-ne-planuvala-i-ne-planue-zodnih-nastupalnih-operacij-na-shodi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386135-kraini-es-zadla-vlasnoi-bezpeki-maut-uhvaliti-politicni-risenna-pro-zbrou-dla-ukraini-calij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386135-kraini-es-zadla-vlasnoi-bezpeki-maut-uhvaliti-politicni-risenna-pro-zbrou-dla-ukraini-calij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386135-kraini-es-zadla-vlasnoi-bezpeki-maut-uhvaliti-politicni-risenna-pro-zbrou-dla-ukraini-calij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386135-kraini-es-zadla-vlasnoi-bezpeki-maut-uhvaliti-politicni-risenna-pro-zbrou-dla-ukraini-calij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386553-senatori-ssa-spodivautsa-na-spravedlivij-rozglad-spravi-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386553-senatori-ssa-spodivautsa-na-spravedlivij-rozglad-spravi-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386613-ukraina-ocikue-prodovzenna-kanadskoi-misii-unifier-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386613-ukraina-ocikue-prodovzenna-kanadskoi-misii-unifier-smigal.html


 

У Польщі анонсували зустріч Дуди із 

Зеленським 

У найближчі дні Президент Польщі Анджей 
Дуда проведе ряд зустрічей із союзниками з 

приводу ситуації навколо України. Зокрема, 

відбудеться зустріч Дуди з Президентом 

України Володимиром Зеленським.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні стрімко зростає кількість 

випадків коронавірусу - нарада в ОП 

В Україні відбувається збільшення 
захворюваності на COVID-19, минулого тижня 

захворіло удвічі більше людей, ніж 

попереднього.

 

 

Коронавірус після хвилі Омікрону 

еволюціонує і стане, як грип - експерт 

Після Омікрону може виникнути новий штам 

коронавірусу, однак вже не такий небезпечний, 

і з часом захворювання COVID-19 стане 

чимось схожим на сезонний грип. 

 

В Україні спростили доступ підлітків до 

COVID-вакцинації 

Міністерство охорони здоров'я скасувало 

вимогу про обов'язкову наявність всіх 

рутинних щеплень у підлітків для отримання 

вакцинації проти COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386204-u-polsi-anonsuvali-zustric-dudi-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386204-u-polsi-anonsuvali-zustric-dudi-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386501-v-ukraini-strimko-zrostae-kilkist-covidvipadkiv-za-tizden-ih-pobilsalo-majze-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386501-v-ukraini-strimko-zrostae-kilkist-covidvipadkiv-za-tizden-ih-pobilsalo-majze-vdvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386565-koronavirus-pisla-hvili-omikronu-evolucionue-i-stane-ak-grip-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3386565-koronavirus-pisla-hvili-omikronu-evolucionue-i-stane-ak-grip-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386605-v-ukraini-sprostili-dostup-pidlitkiv-do-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386605-v-ukraini-sprostili-dostup-pidlitkiv-do-covidvakcinacii.html


 

За добу проти COVID-19 вакцинували понад 

23 тисячі українців 

За минулу добу в Україні вакцинувалися 23 

286 людей.

 

 

Майже 100 тисяч українців зробили 

бустерне COVID-щеплення 

Близько 100 тисяч громадян України пройшли 

бустерну вакцинацію проти COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Порошенко анонсував об’єднання 

демократичних опозиційних сил 

П'ятий президент України, народний депутат 

Петро Порошенко анонсував початок 

об’єднання демократичних опозиційних сил 

для протистояння російській агресії. 

 

 

«Слуга народу» закликає депутатів «ЄС» не 

брати участі у «політичних виставах» ЗАЯВА  

У партії «Слуга народу» закликають 
представників партії «Європейська 

солідарність» не брати участі у «політичних 

виставах».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386095-za-dobu-v-ukraini-proti-covid19-vakcinuvali-ponad-23-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386095-za-dobu-v-ukraini-proti-covid19-vakcinuvali-ponad-23-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386495-majze-100-tisac-ukrainciv-zrobili-busterne-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386495-majze-100-tisac-ukrainciv-zrobili-busterne-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386226-porosenko-anonsuvav-obednanna-demokraticnih-opozicijnih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386226-porosenko-anonsuvav-obednanna-demokraticnih-opozicijnih-sil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386512-sluga-narodu-zaklikae-deputativ-es-ne-brati-ucasti-u-politicnih-vistavah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386512-sluga-narodu-zaklikae-deputativ-es-ne-brati-ucasti-u-politicnih-vistavah.html


 

Міністру оборони призначили заступника 

Кабінет Міністрів призначив Ростислава 

Замлинського заступником міністра оборони 

України. 

 

КВУ назвав головні ризики запровадження 

е-голосування в Україні 

У Комітеті виборців України (КВУ) вважають, 

що ризики запровадження електронного 
голосування в Україні залишаються досить 

високими. 

 

 

Зеленського просять запровадити санкції 

проти телеканалу «НАШ» ПЕТИЦІЯ  

Петиція до Президента з вимогою застосувати 

санкції проти телеканалу «НАШ» з подальшим 

припиненням його мовлення на території 
України набрала необхідні для розгляду 25 

тисяч підписів. 

 

«Детектор медіа» презентував інструмент 

для оцінки якості українських теленовин 

Громадська організація «Детектор медіа» 

презентувала безкоштовний інструмент 

NewsBoard, який дозволяє глядачам оцінити у 
режимі онлайн якість новин на українському 

телебаченні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386286-ministru-oboroni-priznacili-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386286-ministru-oboroni-priznacili-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386401-kvu-nazvav-golovni-riziki-zaprovadzenna-egolosuvanna-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386401-kvu-nazvav-golovni-riziki-zaprovadzenna-egolosuvanna-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386331-zelenskogo-prosat-zaprovaditi-sankcii-proti-telekanalu-nas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386331-zelenskogo-prosat-zaprovaditi-sankcii-proti-telekanalu-nas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386360-detektor-media-prezentuvav-instrument-dla-ocinki-akosti-ukrainskih-telenovin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386360-detektor-media-prezentuvav-instrument-dla-ocinki-akosti-ukrainskih-telenovin.html


 

В Україні поновили роботу майже всі сайти, 

які постраждали від кібератаки 

Станом на 14 годину понеділка, 17 січня, 
майже всі сайти державних органів, які були 

атаковані у ніч із 13 на 14 січня, відновили 

свою роботу.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Німеччина планує відкрити в Україні бюро 

водневої дипломатії 

Німеччина планує відкрити в Україні бюро 

водневої дипломатії. 

 

В ОАСК оскаржують розпорядження 

Кабміну про звільнення держсекретаря 

Мінекономіки 

Тетяна Галабудська оскаржує в Окружному 
адміністративному суді міста Києва 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

про звільнення її з посади державного 

секретаря Міністерства економіки України. 

 

 

Стартові ціни газу на УЕБ у січні зросли на 

21% 

Стартові ціни природного газу ресурсу січня 

на Українській енергетичній біржі (УЕБ) 4-14 

січня 2022 року зросли на 21%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3386621-v-ukraini-ponovili-robotu-majze-vsi-sajti-aki-postrazdali-vid-kiberataki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3386621-v-ukraini-ponovili-robotu-majze-vsi-sajti-aki-postrazdali-vid-kiberataki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386489-nimeccina-planue-vidkriti-v-ukraini-buro-vodnevoi-diplomatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386489-nimeccina-planue-vidkriti-v-ukraini-buro-vodnevoi-diplomatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386619-v-oask-oskarzuut-rozporadzenna-kabminu-pro-zvilnenna-derzsekretara-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386619-v-oask-oskarzuut-rozporadzenna-kabminu-pro-zvilnenna-derzsekretara-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386619-v-oask-oskarzuut-rozporadzenna-kabminu-pro-zvilnenna-derzsekretara-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386619-v-oask-oskarzuut-rozporadzenna-kabminu-pro-zvilnenna-derzsekretara-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386348-startovi-cini-gazu-na-ueb-u-sicni-zrosli-na-21.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3386348-startovi-cini-gazu-na-ueb-u-sicni-zrosli-na-21.html


 

Запаси вугілля на ТЕС зросли на 26% 

З початку опалювального сезону запаси 

вугілля на складах державних і приватних 

теплоелектростанцій зросли на 26%. 

 

 

Уряд змінив керівника ДП «Артемсіль» 

Кабінет Міністрів тимчасово поклав на 

заступника директора з фінансово-комерційної 

діяльності ДП “Артемсіль” Віктора Юріна 

обов'язки директора цього підприємства.  

 

НАЗК виявило корупційні ризики у проєкті 

нового Житлового кодексу 

Експертиза Національного агентства з питань 

запобігання корупції виявила корупціогенні 

ризики у проєкті нового Житлового кодексу. 

 

 

ЄС зняв обмеження на ввезення продукції 

птахівництва з України 

Європейський Союз із 17 січня зняв 
обмеження на ввезення продукції птахівництва 

з України, які діяли з грудня 2020 року у 

зв’язку із пташиним грипом. 
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На Закарпатті ввели «бограч-індекс», за 

яким мірятимуть ціни базових продуктів 
ІНФОГРАФІКА  

На Закарпатті розробники з Карпатського 
центру полінгових досліджень ввели поняття 

бограч-індексу. За ним мірятимуть ціни на 

найпопулярніші продукти в регіоні.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Фігуранти «сімферопольської справи» 

можуть отримати до 18,5 року в'язниці 

Російський прокурор просить строки від 16 до 
18,5 років ув'язнення для кримськотатарських 

активістів, фігурантів другої сімферопольської 

«справи Хізб ут-Тахрір».

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

ДБР - про «вугільну справу»: Двоє 

фігурантів під домашнім арештом, 

Демчишина поки не знайшли 

У кримінальній справі про постачання вугілля 

з тимчасово окупованих територій під 

домашнім арештом знаходяться народний 
депутат Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій 

Кузяра. 

 

У матеріалах справи немає інформації, хто і 

коли вручив підозру Порошенку – адвокат 

Адвокат експрезидента Петра Порошенка Ігор 

Головань заявив, що у процесуальних 

документах справи про підозру у державній 

зраді та сприянні
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В Одесі викрили підпільний майнінг-центр, 

який накрав електрики на мільйони 

В Одесі СБУ викрила підпільний майнінг-
центр криптовалют, який викрадав у держави 

електроенергію на мільйони гривень, 

підключившись до державних електромереж.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Ми змушені вести воєнну дипломатію - 

Андрій Мельник, Посол України у ФРН 
ІНТЕРВ'Ю 

Роль посла України у ФРН, найпотужнішій і 
найвпливовішій державі ЄС, не лише 
почесна й відповідальна, а й також і дуже 
складна.  

 

Переговори без домовленостей, Алієв у 

Києві та зміни у Казахстані 

Переговори представників Заходу з Росією 

стосовно запропонованих Кремлем «гарантій 
безпеки» закінчилися без очевидних 

результатів

 

Хай ворог знає – протитанкових засобів в 

Україні вистачить на всіх - Валерій 

Залужний, головнокомандувач ЗСУ 

ІНТЕРВ'Ю 

Головнокомандувач Збройних Сил України 
генерал-лейтенант Валерій Залужний 13 
січня взяв участь у засіданні Військового 
комітету НАТО, який є вищим військовим 

органом Альянсу та
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Цукор подорожчає. Питання: на скільки? 

Укрінформ з’ясовував, чому українцям 

доводиться все дорожче платити за “солодке 

життя”

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Одеський підприємець запропонував 

безкоштовно передати свої землі під базу 

НАТО ДОКУМЕНТ  

Одеський підприємець, громадський діяч та 

природозахисник Дем'ян Ганул звернувся з 

заявою до генерального секретаря 

Північноатлантичного Альянсу 

 

Як підготуватися до купання на Водохреще 

— поради медиків 

Національна служба здоров’я надала поради, 

як підготуватися до купання на Водохреща. 

 

Військовий облік жінок: у 2022 році 

штрафів за невчасне оформлення не буде 

Жінкам не треба терміново звертатись до 

територіальних центрів комплектування для 

постановки на військовий облік. Наразі триває 

робота над удосконаленням цієї процедури.
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Кінопроєкт Нарімана Алієва «Орталан» 

відібрали на копродукційний ринок 

Berlinale 

Кінопроєкт Нарімана Алієва "Орталан" 

відібраний до Берлінського копродукційного 

кіноринку (Berlinale Co-Production Market). 

 

 

Два театри поставлять цьогоріч вистави за 

творами Кузьми Скрябіна 

Відразу два українські театри – театр на 

Подолі та Дикий театр – анонсували серед 
прем’єр цього року вистави за творами Кузьми 

Скрябіна (Андрія Кузьменка). 

 

 

Міносвіти пропонує, аби кошти 

«єПідтримки» підлітки витрачали на 

«гуртки» 

Міністерство освіти та науки пропонує надати 
можливість використання коштів з програми 

“єПідтримка” дітьми 14-18 років на 

позашкільну освіту.

 

Міжнародна премія Франка почала 

приймати заявки 

Міжнародний фонд Івана Франка розпочав 

прийом наукових робіт на здобуття 

Міжнародної премії імені Івана Франка у 2022 

році.
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