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ТОП 

 

Експерт про наслідки кремлівського 

ультиматуму Заходу: Путін повторює 

помилку Сталіна 

Президент РФ Путін своїми діями та 

ультиматумами лише спонукає інші держави 

вступати в НАТО, повторюючи помилку 

радянського диктатора Йосифа Сталіна, і 

оточення нинішнього кремлівського лідера це 

розуміє  

 

 

Розвідка США підтвердила намір Кремля 

евакуювати сім’ї дипломатів з України 

Сполучені Штати отримали розвідувальну 

інформацію про наміри Кремля у грудні-січні 

евакуювати сім’ї російських дипломатів з 

України. 
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До України прибули протитанкові засоби з 

Британії 

До України прибула партія міжнародної 

технічної допомоги від Великої Британії 

Збройним Силам України - протитанкові 

засоби.

 

 

В Держспецзв’язку розповіли, чим хакери 

інфікували урядові сайти 14 січня 

Державна служба спеціального зв’язку 

опублікувала нові подробиці кібератаки, яка 

була здійснена на низку державних сайтів у ніч 

на 14 січня.

 

 

У Туреччині вибухнув нафтопровід Кіркук – 

Джейхан 

У вівторок державний оператор нафтопроводів 

Туреччини Botaş припинив подачу нафти по 

нафтопроводу Кіркук – Джейхан після вибуху 

поблизу південно-східної провінції 

Кахраманмараш. 

 

У Гонконзі знищать 2000 хом'яків – 

припускають, що тварини передають штам 

Дельта людині 

У Гонконзі знищать 2000 хом'яків після того, 

як там виявили докази ймовірної передачі 

штаму коронавірусу Дельта від тварин до 

людей. 
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Найдорожча угода в історії ігрової індустрії: 

Microsoft придбала Activision Blizzard 

Корпорація Microsoft за 68 мільярдів доларів 

придбала студію Activision Blizzard, яка 

створила компʼютерні ігри WarCraft і Call of 

Duty.

 

 

У Іспанії помер найстарший чоловік у світі 

112-річний іспанець, визнаний найстаршим 

чоловіком у світі, помер у власному 

помешканні в місті Леон.

 

 

У МОЗ назвали п’ять правил безпечного 

купання на Водохреще 

Міністерство охорони здоров'я опублікувало 

для українців п’ять правил безпечного купання 

у крижаній воді на Водохреще.

 

СВІТ 

 

Конгрес США викликав чотирьох юристів 

Трампа на слухання щодо штурму Капітолія 

Спецкомітет Палати представників США, який 

розслідує штурм Капітолію 6 січня 2021 року, 

розіслав примусові виклики на слухання 

чотирьом юристам експрезидента Дональда 

Трампа, в тому числі, його колишньому 

адвокату Руді Джуліані. 
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Штати занепокоєні можливістю розміщення 

російської ядерної зброї у Білорусі 

Держдепартамент США висловив 

занепокоєння, що режим Лукашенка в Білорусі 

ініціює референдум для внесення змін до 

конституції, які дозволять розмістити в 

республіці на постійній основі як звичайні 

збройні сили РФ, так і ядерну зброю.  

 

 

Ліванський суд арештував усі активи глави 

нацбанку країни 

Через підозри у незаконному збагаченні, усі 

активи глави національного банку Лівану були 

арештовані. 

 

 

У Казахстані скасували надзвичайний стан 

У Казахстані з 00:00 19 січня припинилася дія 

режиму надзвичайного стану в Нур-Султані та 

Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, 

Жамбилській, Кизилордінській та 

Мангістауській областях. 

 

Вибух на індійському військовому судні: 

щонайменше троє загиблих 

Унаслідок вибуху на бойовому судні ВМС 

Індії загинули щонайменше троє людей. 
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Папа Римський передасть €100 тисяч 

допомоги для мігрантів на кордоні Польщі 

та Білорусі 

Папа Римський Франциск передасть 100 тисяч 

євро на допомогу мігрантам, які перебувають 

на польсько-білоруському кордоні. 

 

В Австралії зафіксували найбільшу 

кількість нових смертей за весь час пандемії 

У вівторок в Австралії зафіксували найбільшу 

кількість нових смертей за останню добу за 

весь час пандемії COVID-19, а також рекордну 

кількість шпиталізацій.

 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

сягнула 335,3 мільйона 

У світі станом на ранок 19 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 335 366 984.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Вторгнення Росії в Україну матиме «ефект 

доміно» для всієї Європи – експерт 

Якщо поточна небезпечна ситуація із 

нарощуванням російських військ на кордонах 

України призведе до реального вторгнення 

Російської Федерації в Україну, це матиме 

«ефект доміно» для всієї Європи та 

дестабілізує весь світ. 
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Блінкен під час зустрічі з Лавровим з’ясує, 

чи можна запобігти подальшій агресії РФ - 

NYT 

Зустріч державного секретаря США Ентоні 

Блінкена з міністром закордонних справ Росії 

Сергієм Лавровим, що має відбутися в Женеві 

у п'ятницю,

 

 

Штати шукатимуть способи надати Україні 

додаткову підтримку – Пентагон 

Пентагон відстежує розвиток ситуації навколо 

України та готовий надати більшу підтримку 

ЗСУ для посилення їх оборонних 

можливостей, однак наразі не планує 

розміщувати додаткових американських 

військових на українській території.

 

 

Зеленський обговорив із главою МЗС 

Канади безпекові виклики 

Президент Володимир Зеленський і міністр 

закордонних справ Канади Мелані Жолі під 

час зустрічі обмінялися баченням щодо 

стабілізації ситуації навколо України. 

 

 

Стефанішина обговорила посилення 

координації з НАТО в умовах наростання 

агресії РФ 

Віцепремʼєр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 

обговорила з головою Представництва НАТО 

Карен Мактір шляхи посилення координації в 

умовах зростання безпекових загроз. 
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Посол України в Австрії: Позаблоковий 

статус не врятував нас від російської агресії 

Нейтральний і позаблоковий статус не 

врятував Україну від збройної агресії Росії у 

2014 році, тож Київ прагне приєднатися до 

НАТО, що є гарантією свободи та безпеки. 

 

 

Штати готують санкції проти 

проросійських агентів в Україні – WSJ 

США готують фінансові санкції проти 

проросійських агентів в Україні – в той час, як 

держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає до 

Європи для зустрічей у

 

 

Трюдо обговорив ситуацію в Україні з 

канадськими урядовцями 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 

обговорив розвиток ситуації в Україні із 

шістьма іншими членами уряду, а також 

начальником штабу оборони Канади й 

кількома іншими високопоставленими 

чиновниками. 

 

У Києві відбувся прийом з нагоди 30-річчя 

китайсько-українських дипломатичних 

відносин 

Посольство Китаю влаштувало зустріч з 

нагоди тридцятиріччя китайсько-українських 

дипломатичних відносин.
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РФ має припинити агресію: парламент 

Естонії ухвалив заяву на підтримку України 

Естонський парламент ухвалив ініційовану 28 

депутатами заяву на підтримку територіальної 

цілісності України.

 

УКРАЇНА 

 

Закладених на медицину коштів вистачить 

на підвищення зарплат лікарям - голова 

НСЗУ 

Якщо медичні заклади використовуватимуть 

надані НСЗУ кошти на підвищення якості 

надання послуг та мотивацію персоналу, то 

закладених у бюджеті грошей має повністю 

вистачити на виплату підвищених зарплат 

медикам.  

 

 

Спецпрокуратура Об’єднаних сил розслідує 

загибель військового на Луганщині 

Луганська спеціалізована прокуратура у 

військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил 

проводить розслідування загибелі 

військовослужбовця у Луганській області.

 

 

На Черкащині судитимуть агента військової 

розвідки РФ 

У Черкаській області за фактом державної 

зради судитимуть місцевого жителя, який 

збирав відомості для розвідки Російської 

Федерації щодо кількості та місця знаходження 

боєприпасів на території однієї з військових 

частин. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387429-rf-mae-pripiniti-agresiu-parlament-estonii-uhvaliv-zaavu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387429-rf-mae-pripiniti-agresiu-parlament-estonii-uhvaliv-zaavu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387435-zakladenih-na-medicinu-kostiv-vistacit-na-pidvisena-zarplat-likaram-golova-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387435-zakladenih-na-medicinu-kostiv-vistacit-na-pidvisena-zarplat-likaram-golova-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387435-zakladenih-na-medicinu-kostiv-vistacit-na-pidvisena-zarplat-likaram-golova-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387435-zakladenih-na-medicinu-kostiv-vistacit-na-pidvisena-zarplat-likaram-golova-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387443-specprokuratura-obednanih-sil-rozslidue-zagibel-vijskovogo-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387443-specprokuratura-obednanih-sil-rozslidue-zagibel-vijskovogo-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387464-na-cerkasini-suditimut-agenta-vijskovoi-rozvidki-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387464-na-cerkasini-suditimut-agenta-vijskovoi-rozvidki-rf.html


 

Нацбанк послабив курс гривні на 29 

копійок 

Національний банк України на середу, 19 січня 

2022 року, послабив офіційний курс гривні на 

29 копійок - до 28,4101 грн за долар. 

 

 

Скільки киян вже отримали бустерну дозу – 

дані КМДА 

Станом на 18 січня, 20 511 осіб у столиці вже 

отримали бустерну дозу вакцини проти 

COVID-19.

 

 

В Україні – 12 815 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні минулої доби виявлено 12 815 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

У зоні ООС зберігається «тиша» 

Російські окупаційні війська 18 січня не 

відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387515-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-29-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387515-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-29-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3387421-skilki-kian-vze-otrimali-busternu-dozu-dani-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3387421-skilki-kian-vze-otrimali-busternu-dozu-dani-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387519-v-ukraini-12-815-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387519-v-ukraini-12-815-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387510-u-zoni-oos-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387510-u-zoni-oos-zberigaetsa-tisa.html


 

ОБСЄ нарахувала понад 230 порушень 

«тиші» на сході України ЗВІТ 

СММ ОБСЄ зафіксувала минулої доби 232 

порушення режиму припинення вогню у 

Донецькій області та 2 таких порушення на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні день зустрічей та радості спілкування 

 

 

Церемонія Grammy відбудеться у Лас-Вегасі 

3 квітня 

Цьогорічну церемонію вручення музичної 

премії Grammy, яка мала відбутися 31 січня в 

Лос-Анджелесі, перенесли на 3 квітня. 

 

Мінветеранів підготувало курс "Як знайти 

бажану роботу після військової служби" 

Міністерство у справах 

ветеранів презентувало освітній курс "Як 

знайти бажану роботу після військової 

служби", який дозволить колишнім військовим 

дізнатись де і як отримати додаткову освіту, 

знайти нову роботу та отримати психологічну 

підтримку в мирному житті. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387459-obse-narahuvala-ponad-230-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387459-obse-narahuvala-ponad-230-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387375-19-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387375-19-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387521-ceremonia-grammy-vidbudetsa-u-lasvegasi-3-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387521-ceremonia-grammy-vidbudetsa-u-lasvegasi-3-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387481-minveteraniv-pidgotuvalo-kurs-ak-znajti-bazanu-robotu-pisla-vijskovoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387481-minveteraniv-pidgotuvalo-kurs-ak-znajti-bazanu-robotu-pisla-vijskovoi-sluzbi.html


 

У Китаї кажуть, що посилки з-за кордону 

можуть поширювати Омікрон 

Китайські ЗМІ стверджують, що посилки, 

відправлені з-за кордону, можуть поширювати 

штам коронавірусу Омікрон в Пекіні та інших 

містах, попри сумніви закордонних експертів, 

що коронавірус може передаватися через 

пакунки. 

 

 

Українська дизайнерка створила колекцію 

світшотів із відомими персонажами 

Примаченко 

Українська дизайнерка Ярослава Хоменко, 

засновниця бренду RCR Khomenko, створила 

колекцію світшотів, прикрашених принтами із 

відомими 

 

 

Шотландія скасує COVID-обмеження попри 

циркуляцію штаму Омікрон 

Карантинні обмеження, запроваджені для 

боротьби зі штамом коронавірусу Омікрон 

напередодні Різдва, будуть скасовані по всій 

Шотландії з наступного понеділка. 

 

Латвія змінює правила носіння масок 

З 25 січня жителям Латвії під час перебування 

в громадських місцях можна буде знаходитися 

лише в медичній масці або в респіраторі з 

фільтром не нижче FFP2, постановив уряд 

країни. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387496-u-kitai-kazut-so-posilki-zza-kordonu-mozut-posiruvati-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387496-u-kitai-kazut-so-posilki-zza-kordonu-mozut-posiruvati-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387417-ukrainska-dizajnerka-stvorila-kolekciu-svitsotiv-iz-vidomimi-personazami-primacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387417-ukrainska-dizajnerka-stvorila-kolekciu-svitsotiv-iz-vidomimi-personazami-primacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387417-ukrainska-dizajnerka-stvorila-kolekciu-svitsotiv-iz-vidomimi-personazami-primacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387417-ukrainska-dizajnerka-stvorila-kolekciu-svitsotiv-iz-vidomimi-personazami-primacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387474-sotlandia-skasue-covidobmezenna-popri-cirkulaciu-stamu-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387474-sotlandia-skasue-covidobmezenna-popri-cirkulaciu-stamu-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387383-latvia-zminue-pravila-nosinna-masok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387383-latvia-zminue-pravila-nosinna-masok.html


 

У Греції штрафуватимуть людей 60+, які 

відмовляться вакцинуватися 

Уряд Греції вирішив запровадити обов’язкові 

щеплення від коронавірусної хвороби COVID-

19 для людей віком понад 60 років.

 

 

19 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні християни східного обряду 

святкують Хрещення Господнє
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387492-u-grecii-strafuvatimut-ludej-starse-60-aki-vidmovlatsa-vakcinuvatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387492-u-grecii-strafuvatimut-ludej-starse-60-aki-vidmovlatsa-vakcinuvatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387341-19-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387341-19-sicna-pamatni-dati.html

