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ТОП 

 

Путін мусить зрозуміти, що Nord Stream 2 

не працюватиме, якщо він нападе на 

Україну - сенатор 

Країни Заходу мають дати зрозуміти 

президенту РФ Путіну, що газогін що Nord 

Stream 2 не буде працювати, якщо Росія 

вторгнеться в Україну.  

 

 

Американські медіа повідомили про 

негласний візит глави ЦРУ до України 

Директор ЦРУ Білл Бернс минулого тижня під 
час негласного візиту до Києва міг 

зустрічатися з керівництвом України для 

обговорення ситуації, пов'язаної з військовою 

ескалацією РФ. 
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Арестович залишив посаду спікера делегації 

в ТКГ та радника Єрмака 

Олексій Арестович звільнився з посади 
позаштатного радника голови Офісу 

Президента та з посади спікера делегації 

України в Тристоронній контактній групі.

 

 

Британія надасть Україні протитанкове 

озброєння - міністр оборони 

Британія постачатиме Україні нове обладнання 
для зміцнення безпеки, щоб допомогти 

збільшити оборонні можливості перед 

обличчям загрози вторгнення з боку Москви, 
заявив сьогодні міністр оборони країни Бен 

Воллес.

 

 

Суд оголосить рішення про запобіжний захід 

Порошенку 19 січня 

Печерський райсуд Києва переніс на 19 січня 

оголошення рішення про обрання запобіжного 

заходу п'ятому Президентові Петру 

Порошенку.

 

 

Через 77 років розслідувачі встановили, хто 

міг видати нацистам родину Анни Франк 

Міжнародна група із близько 20 істориків, 

криміналістів та аналітиків назвала ім’я 

підозрюваного чоловіка, який видав нацистам 
сім'ю єврейської дівчини Анни Франк, що 

переховувалася в окупованому нацистами 

Амстердамі.
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СВІТ  

 

Жертвами землетрусу в Афганістані стали 

26 осіб 

Щонайменше 26 осіб загинули внаслідок 

землетрусу на півночі Афганістану.

 

 

Кількість COVID-випадків у світі 

перевищила 331 мільйон 

У світі станом на ранок 18 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 331 558 873.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський подякував Бербок за 

солідарність з Україною 

Президент Володимир Зеленський подякував 

міністру закордонних справ Німеччини 

Анналені Бербок за повну солідарність з 

Україною. 

 

Штати й надалі не виключають від'єднання 

Росії від SWIFT - Reuters 

Рада національної безпеки США спростувала 
інформацію низки ЗМІ про те, ніби країни 

Заходу виключили можливість тиску на Росію 

шляхом від'єднання її від системи SWIFT.  
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Українське посольство у Німеччині 

змушене вести «воєнну дипломатію» - 

Мельник 

Українське посольство змушене вести в 

Берліні «воєнну дипломатію», що не всім 

подобається у політичному істеблішменті.

 

Загін спецпризначення з Канади вже 

тиждень перебуває в Україні - ЗМІ 

На тлі російської військової ескалації в 

Україну прибув загін бійців елітного 
канадського полку спеціальних операцій 

CSOR. 

 

Канада і Британія продовжать роботу 

тренувальних місій в Україні - 

Стефанішина 

Канада і Велика Британія запевнили Україну, 

що жодним чином не реагуватимуть на 
ультиматуми Путіна щодо виведення 

тренувальних військових підрозділів з 

території нашої країни.

 

УКРАЇНА  

 

Військовий облік жінок: Президент 

закликав уточнити перелік професій 

Володимир Зеленський звернувся до міністра 

оборони Олексія Резнікова з приводу 

уточнення низки питань, пов’язаних з 

військовим обліком жінок.
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МОН починає комунікаційну кампанію для 

вступників з окупованих територій 

У січні стартує комунікаційна кампанія «Через 
освіту – до нового життя», спрямована на те, 

щоб мотивувати випускників шкіл з ТОТ 

Донецької та Луганської областей, а також 

Криму обирати навчання в Україні.

 

 

У Харкові за вимагання $250 тисяч 

затримали «кримінального авторитета» 

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, 
який вимагав у підприємця 250 тис. доларів 

неіснуючого боргу.

 

 

Курс долара перевищив 28 гривень 

Національний банк України на вівторок, 18 
січня 2022 року, послабив офіційний курс 

гривні на 17 копійок - до 28,122 грн за долар. 

 

 

В Україні – 8 558 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні минулої доби виявлено 8 558 

випадків зараження коронавірусом.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти відкривали вогонь з гранатометів 

у бік Пісків 

Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 

одне порушення режиму припинення вогню.  

 

Спостерігачі ОБСЄ нарахували за вихідні 

майже 350 порушень «тиші» ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 14-

го до вечора 16 січня 343 порушення режиму 

припинення вогню: 129 - у Донецькій області 

та 214 - на Луганщині.

 

 

ОБСЄ вивчає ситуацію з імовірним витоком 

аміаку в окупованій Горлівці 

СММ ОБСЄ уточнює інформацію про 

ймовірний витік аміаку на заводі в тимчасово 
окупованій російськими військами Горлівці 

Донецької області.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

18 січня: народний календар і астровісник 

Зірки радять бути врівноваженими і не впадати 

у крайнощі 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3386800-okupanti-vidrivali-vogon-u-bik-piskiv-z-granatometiv.html
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Українці вже зареєстрували понад 33 тисячі 

електромобілів 

Станом на 1 січня поточного року в Україні 
зареєстровано понад 33 тисяч автомобілів з 

електродвигуном. 

 

Авіакомпанії США просять Байдена 

відкласти розгортання 5G біля аеропортів 

Керівники найбільших авіакомпаній США 

звернулися до уряду з проханням негайно 
втрутитися в заплановане розгортання мереж 

5G поблизу великих аеропортів, аби запобігти 

«тяжким економічним наслідкам». 

 

 

Канада отримала першу партію пігулок від 

COVID-19 

До Канади вже надійшла перша партія пігулок 

від COVID-19, виробництва Pfizer. 

 

Литва запровадила нові карантинні 

правила - що змінилося 

Через поширення штаму Омікрон у Литві з 17 
січня набувають чинності нові правила 

"управління COVID-19".
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У Німеччині вдвічі скоротили термін дії 

довідки про одужання від COVID-19 

Строк дії довідки про одужання від 
коронавірусу у ФРН скорочено з шести до 

трьох місяців.

 

 

Сьогодні стартують вебінари з підготовки 

до ЗНО ІНФОГРАФІКА  

З 18 січня Український центр оцінювання 
якості освіти розпочинає вебінари, присвячені 

особливостям ЗНО-2022 із суспільно-

гуманітарних предметів.

 

 

18 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, напередодні свята Хрещення 
Господнього, християни східного обряду 

відзначають Водохресний Святвечір
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