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ТОП  

 

Блінкен: Якщо дозволимо безкарність РФ 

проти України, то відкриємо скриньку 

Пандори 

Якщо не звертати уваги на безкарність дій 

російської влади в її агресії проти України, то 

це розв'яже руки іншим автократіям у всьому 

світі. 

 

Блінкен обіцяє Україні нову оборонну 

допомогу у найближчі тижні 

Сполучені Штати планують здійснити нові 
поставки допомоги Україні у сфері безпеки й 

оборони впродовж ближчих тижнів, а в разі 

нової агресії Росії ця підтримка буде 

збільшена. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387615-blinken-akso-dozvolimo-bezkarnist-rf-proti-ukraini-to-vidkriemo-skrinku-pandori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387615-blinken-akso-dozvolimo-bezkarnist-rf-proti-ukraini-to-vidkriemo-skrinku-pandori.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387615-blinken-akso-dozvolimo-bezkarnist-rf-proti-ukraini-to-vidkriemo-skrinku-pandori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388028-blinken-obicae-ukraini-novu-oboronnu-dopomogu-u-najblizci-tizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388028-blinken-obicae-ukraini-novu-oboronnu-dopomogu-u-najblizci-tizni.html


 

Зеленський звернувся до українців щодо 

агресії РФ і закликав не панікувати ВІДЕО 

Зеленський записав відеозвернення щодо 
російської агресії і закликав не панікувати 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

ризики від російської агресії існують уже не 

перший рік і не стали більшими.

 

 

У Держдуму РФ внесли проєкт звернення до 

Путіна про визнання «республік» в ОРДЛО 

Депутати від КПРФ на чолі з лідером партії 
Геннадієм Зюгановим внесли у Держдуму 

проект ухвали про звернення до Президента 

РФ Володимира Путіна 

 

США обговорять з Україною результати 

переговорів із Лавровим 

Сполучені Штати обговорять результати своїх 

переговорів з міністром закордонних справ 
Росії Сергієм Лавровим, що мають відбутися у 

Женеві 21 січня, із Києвом 

 

 

Росія готова видозмінити вимогу про 

нерозширення НАТО 

Росія як альтернативу колективному рішенню 
про нерозширення НАТО готова розглянути 

зобов'язання США в «юридично 

зобов'язувальній формі» ніколи не голосувати 

за вступ України та інших країн до НАТО. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388115-zelenskij-zvernuvsa-do-ukrainciv-sodo-agresii-rf-i-zaklikav-ne-panikuvati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388094-u-derzdumu-rf-vnesli-proekt-zvernenna-do-putina-pro-viznanna-respublik-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388050-ssa-obgovorat-z-ukrainou-rezultati-peregovoriv-iz-lavrovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388050-ssa-obgovorat-z-ukrainou-rezultati-peregovoriv-iz-lavrovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388121-rosia-gotova-vidozminiti-vimogu-pro-nerozsirenna-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388121-rosia-gotova-vidozminiti-vimogu-pro-nerozsirenna-nato.html


 

Суд обрав Порошенку запобіжний захід - 

особисте зобов’язання 

Печерський райсуд обрав ексглаві держави, 
народному депутату Петру 

Порошенку запобіжний захід у вигляді 

особистого зобов'язання. 

 

 

Офіс генпрокурора оскаржить запобіжний 

захід Порошенку 

Офіс генерального прокурора оскаржуватиме 
рішення суду про запобіжний захід 

експрезиденту, народному депутату Петру 

Порошенку у вигляді особистого зобов'язання. 

 

Кабмін розширює програму «єПідтримка» 

Уряд у середу ухвалив рішення щодо 

розширення державної програми 

«єПідтримка», у рамках якої вакциновані 
проти коронавірусу жителі України отримують 

по 1 тис грн. 

 

 

Автобус Одеса-Київ зіткнувся з чотирма 

легковиками і врізався в магазин 

У Малиновському районі Одеси рейсовий 
автобус зіткнувся з чотирма легковими 

автомобілями, загинув водій. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387823-sud-obrav-porosenku-zapobiznij-zahid-osobiste-zobovazanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387823-sud-obrav-porosenku-zapobiznij-zahid-osobiste-zobovazanna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387873-v-odesi-rejsovij-avtobus-zitknuvsa-z-cotirma-legkovikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387873-v-odesi-rejsovij-avtobus-zitknuvsa-z-cotirma-legkovikami.html


УКРАЇНА І СВІТ  

 

Блінкен назвав Київ найпопулярнішим 

пунктом призначення у світі 

Державний секретар США Ентоні Блінкен 
приїхав в Україну для підтвердження 

підтримки українського народу в контексті 

російської агресії, обговорення

 

 

МЗС вимагає від словацького міністра 

спростувати заяви щодо «кримських» 

санкцій 

У Міністерстві закордонних справ вважають 

неприйнятними заяви міністра економіки 

Словаччини, які ставлять під сумнів 

територіальну цілісність України.

 

 

Підтримка НАТО і перспективи переговорів 

із РФ - про що говорили Зеленський і 

Столтенберг 

Президент Володимир Зеленський розраховує 

на посилення практичної підтримки з боку 

НАТО у зміцненні обороноздатності України 
та її спроможностей протидіяти сучасним 

загрозам. 

 

«Не дозволяйте Москві розділити вас»: 

Блінкен закликав лідерів України відкласти 

розбіжності 

Державний секретар Сполучених Штатів 

Ентоні Блінкен закликав лідерів України 

відкласти розбіжності заради національних 

інтересів і працювати разом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387944-blinken-nazvav-kiiv-najpopularnisim-punktom-priznacenna-u-sviti.html
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Бербок почула у Києві та Москві «чіткі 

сигнали» щодо відновлення роботи 

«Норманді» 

Німецькі дипломати вважають, що нині 

складаються умови, які дозволяють 

сподіватися на зустріч у Нормандському 

форматі найближчим часом.

 

 

Ердоган запросив Зеленського і Путіна на 

переговори до Туреччини 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 
запросив президентів України і Росії 

Володимира Зеленського та Володимира 

Путіна зустрітися в Туреччині для обговорення 

розбіжностей та вирішення проблем. 

 

Бербок обговорить ситуацію в Україні з 

американським, французьким і 

британським колегами 

На запрошення міністра закордонних справ 
ФРН Анналени Бербок глави 

Держдепартаменту США Ентоні Блінкен, МЗС 

Франції Жан-Ів ле Дріан і 

 

Зустріч радників «нормандської четвірки» 

відбудеться до кінця січня - Єрмак 

Зустріч політичних радників лідерів країн 

Нормандського формату готується і може 

відбутися до кінця січня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387812-berbok-pocula-u-kievi-ta-moskvi-citki-signali-sodo-vidnovlenna-roboti-normandi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387812-berbok-pocula-u-kievi-ta-moskvi-citki-signali-sodo-vidnovlenna-roboti-normandi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387597-erdogan-zaprosiv-zelenskogo-i-putina-na-peregovori-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387597-erdogan-zaprosiv-zelenskogo-i-putina-na-peregovori-do-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387832-berbok-obgovorit-situaciu-v-ukraini-z-amerikanskim-francuzkim-i-britanskim-kolegami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387832-berbok-obgovorit-situaciu-v-ukraini-z-amerikanskim-francuzkim-i-britanskim-kolegami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387832-berbok-obgovorit-situaciu-v-ukraini-z-amerikanskim-francuzkim-i-britanskim-kolegami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387832-berbok-obgovorit-situaciu-v-ukraini-z-amerikanskim-francuzkim-i-britanskim-kolegami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388047-zustric-radnikiv-normandskoi-cetvirki-vidbudetsa-do-kinca-sicna-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388047-zustric-radnikiv-normandskoi-cetvirki-vidbudetsa-do-kinca-sicna-ermak.html


 

Коли піде останній солдат РФ: Кулеба 

назвав умови припинення війни на сході 

Україн 

Всі зусилля міжнародної спільноти наразі 

спрямовані на те, щоб Росія рухалася шляхом 

дипломатичного врегулювання збройного 

конфлікту на сході

 

 

Бундесвер не розглядає участі у 

гіпотетичній російсько-українській війні 

Німецьке оборонне відомство не розглядає 
планів щодо своєї імовірної участі в рамках 

НАТО в разі воєнної агресії Росії проти 

України.

 

 

Євродепутати планують відвідати Україну 

через загрозу нападу Росії – ЗМІ 

Через нарощування Росією своїх військ біля 

кордонів України євродепутати з комітету з 
закордонних справ і з підкомітету з безпеки і 

оборони Європейського парламенту хочуть 

відвідати Україну з місією зі збирання фактів.

 

 

Прем’єр та глава МЗС Нідерландів 

планують відвідати Україну - ЗМІ 

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та 
міністр закордонних справ Вопке Гукстра 

планують найближчим часом здійснити візит 

до України на тлі нарощування російських 

військ біля українського кордону.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387985-koli-pide-ostannij-soldat-rf-kuleba-nazvav-umovi-pripinenna-vijni-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387985-koli-pide-ostannij-soldat-rf-kuleba-nazvav-umovi-pripinenna-vijni-na-shodi-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387908-bundesver-ne-rozgladae-ucasti-u-gipoteticnij-rosijskoukrainskij-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387692-evrodeputati-planuut-vidvidati-ukrainu-cerez-zagrozu-napadu-rosii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387692-evrodeputati-planuut-vidvidati-ukrainu-cerez-zagrozu-napadu-rosii-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387775-premer-ta-glava-mzs-niderlandiv-planuut-vidvidati-ukrainu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387775-premer-ta-glava-mzs-niderlandiv-planuut-vidvidati-ukrainu-zmi.html


КОРОНАВІРУС 

 

Штам Омікрон підтвердили у восьми 

регіонах України 

В Україні підтвердили штам коронавірусу 
Омікрон у 8 регіонах, одна область перебуває 

на межі "червоного" рівня, медична система 

готується до навантаження. 

 

П'ять областей України - у «помаранчевій» 

зоні карантину ТАБЛИЦЯ  

Станом на 19 січня п'ять областей перебувають 

в помаранчевій зоні епіднебезпеки, решта 

областей - на жовтому рівні. 

 

В Україні скоротили термін дії COVID-

сертифіката до 270 днів 

Кабінет Міністрів змінив порядок формування 

та використання сертифіката, що підтверджує 

вакцинацію проти COVID-19. 

 

В Україні дозволили ревакцинацію всіма 

схваленими COVID-вакцинами 

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) ввело в 
дію рішення оперативного штабу МОЗ з 

реагування на поширення інфекційних хвороб, 

яким дозволило проведення ревакцинації 
проти COVID-19 будь-якою вакциною, яка 

схвалена в Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387770-stam-omikron-pidtverdili-u-vosmi-regionah-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387767-v-ukraini-dozvolili-revakcinaciu-vsima-shvalenimi-covidvakcinami.html


 

В Україну доставлять три мільйони 

швидких COVID-тестів 

На цьому тижні в Україну доставлять 2 млн 
швидких тестів для виявлення COVID-19, ще 1 

млн тестів очікується наступного тижня.

 

Україна закупить на $3 мільйони реагентів 

для ПЛР-тестування 

Кабінет Міністрів вніс до переліку лікарських 

засобів та медвиробів, які закуповуються 
спеціалізованими організаціями за бюджетні 

кошти 2020 року, 

 

Україна отримає від Китаю 200 тисяч доз 

COVІD-вакцини 

Україна отримає 200 тис. доз вакцини 

виробництва Sinovac Biotech як гуманітарну 

допомогу від уряду Китайської Народної 

Республіки.

 

УКРАЇНА 

 

На кордоні з Україною перебувають 127 

тисяч російських військових – Данілов 

Для планування повномасштабної наземної 

операції Росії знадобиться мільйон військових, 

зараз на кордоні з Україною їх приблизно 127 

тисяч. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387935-v-ukrainu-dostavlat-tri-miljoni-svidkih-covidtestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387935-v-ukrainu-dostavlat-tri-miljoni-svidkih-covidtestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387830-ukraina-zakupit-na-3-miljoni-reagentiv-dla-plrtestuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387830-ukraina-zakupit-na-3-miljoni-reagentiv-dla-plrtestuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387817-ukraina-otrimae-vid-kitau-200-tisac-doz-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387817-ukraina-otrimae-vid-kitau-200-tisac-doz-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388112-na-kordoni-z-ukrainou-perebuvaut-127-tisac-rosijskih-vijskovih-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388112-na-kordoni-z-ukrainou-perebuvaut-127-tisac-rosijskih-vijskovih-danilov.html


 

Зеленський звільнив голову Хмельницької 

РДА 

Президент Володимир Зеленський звільнив 
Дениса Дунця з посади голови Хмельницької 

районної державної адміністрації 

Хмельницької області.

 

 

Кабмін призначив держсекретаря 

Міноборони 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

призначення Костянтина Ващенка державним 

секретарем Міністерства оборони. 

 

Політизації справи не було і немає: в ОП 

прокоментували запобіжний захід 

Порошенку 

Рішення суду про запобіжний захід 

експрезиденту, народному депутату Петру 
Порошенку у вигляді особистого зобов'язання 

дає конкретну відповідь про його нинішній 

процесуальний статус, обмеження та  

 

 

Порошенко назвав рішення суду «першим 

кроком у правильному напрямку» 

Петро Порошенко заявив, що рішення суду з 
обрання запобіжного заходу для нього у 

вигляді особистого зобов'язання не є повною 

перемогою, а лише першим кроком у 

правильному напрямку. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387902-zelenskij-zvilniv-golovu-hmelnickoi-rda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387902-zelenskij-zvilniv-golovu-hmelnickoi-rda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387828-kabmin-priznaciv-derzsekretara-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387828-kabmin-priznaciv-derzsekretara-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387968-politizacii-spravi-ne-bulo-i-nemae-v-op-prokomentuvali-zapobiznij-zahid-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387968-politizacii-spravi-ne-bulo-i-nemae-v-op-prokomentuvali-zapobiznij-zahid-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387968-politizacii-spravi-ne-bulo-i-nemae-v-op-prokomentuvali-zapobiznij-zahid-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387968-politizacii-spravi-ne-bulo-i-nemae-v-op-prokomentuvali-zapobiznij-zahid-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387920-porosenko-nazvav-risenna-sudu-persim-krokom-u-pravilnomu-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387920-porosenko-nazvav-risenna-sudu-persim-krokom-u-pravilnomu-napramku.html


 

Рудик вважає кримінальну справу проти 

Порошенка політичним переслідуванням 

Голова політичної партії «Голос», народний 
депутат із однойменної парламентської фракції 

Кіра Рудик заявила, що вважає кримінальне 

 

 

«Індекс війни»: українські експерти 

презентували аналіз конфліктів у світі ВІДЕО 

Експерти недержавного аналітичного центру 
«Українські студії стратегічних досліджень» 

презентували проєкт «Індекс війни» за 2021 

рік, в якому поінформували про міждержавні, 

локальні та регіональні конфлікти.

  

 

На Банковій палили фаєри - учасники акції 

розійшлися 

Активісти, які прийшли під Офіс Президента 

після того, як Печерський районний суд Києва 

обрав запобіжний захід ексглаві держави, 
народному депутату Петру Порошенку у 

вигляді особистого зобов'язання, запалили 

фаєри.

 

У зоні ООС сьогодні — без обстрілів 

Сьогодні в районі проведення операції 
Об’єднаних сил станом на 17:00 зберігається 

режим тиші.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387858-rudik-vvazae-kriminalnu-spravu-proti-porosenka-politicnim-peresliduvannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387858-rudik-vvazae-kriminalnu-spravu-proti-porosenka-politicnim-peresliduvannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388071-indeks-vijni-ukrainski-eksperti-prezentuvali-analiz-konfliktiv-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388071-indeks-vijni-ukrainski-eksperti-prezentuvali-analiz-konfliktiv-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388005-na-bankovij-palili-faeri-ucasniki-akcii-rozijslisa-lunae-muzika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388005-na-bankovij-palili-faeri-ucasniki-akcii-rozijslisa-lunae-muzika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388002-u-zoni-oos-sogodni-bez-obstriliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388002-u-zoni-oos-sogodni-bez-obstriliv.html


ЕКОНОМІКА 

 

Уряд схвалив концепцію програми 

використання та охорони земель 

Кабінет Міністрів України схвалив концепцію 
загальнодержавної цільової програми 

використання та охорони земель. 

 

Короткострокове коливання: радник 

Зеленського прокоментував падіння курсу 

гривні 

Інфляція в Україні спричинена зовнішніми 
економічними факторами, а нинішнє падіння 

курсу гривні пов’язане з короткостроковим 

коливанням. 

 

У порту «Чорноморськ» розвантажують 

десяту партію вугілля для «Центренерго» 

Докери морського порту «Чорноморськ» 

розвантажують десяту партію енергетичного 

вугілля для компанії ПАТ «Центренерго». 

 

 

Розслідування АМКУ стосується угоди з 

компанією, що пов’язана з Фірташем - 

Нафтогаз 

Розслідування Антимонопольного комітету 

(АМКУ), яке проводиться стосовно 
газопостачальної компанії "Нафтогаз 

Трейдинг", стосується угоди на постачання 

газу для населення із компанією "ЙЕ Енергія".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387826-urad-shvaliv-koncepciu-programi-vikoristanna-ta-ohoroni-zemel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387826-urad-shvaliv-koncepciu-programi-vikoristanna-ta-ohoroni-zemel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388000-korotkostrokove-kolivanna-radnik-zelenskogo-prokomentuvav-padinna-kursu-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388000-korotkostrokove-kolivanna-radnik-zelenskogo-prokomentuvav-padinna-kursu-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388000-korotkostrokove-kolivanna-radnik-zelenskogo-prokomentuvav-padinna-kursu-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388000-korotkostrokove-kolivanna-radnik-zelenskogo-prokomentuvav-padinna-kursu-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388052-u-portu-cornomorsk-rozvantazuut-desatu-partiu-vugilla-dla-centrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388052-u-portu-cornomorsk-rozvantazuut-desatu-partiu-vugilla-dla-centrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387677-rozsliduvanna-amku-stosuetsa-ugodi-z-kompanieu-so-povazana-z-firtasem-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387677-rozsliduvanna-amku-stosuetsa-ugodi-z-kompanieu-so-povazana-z-firtasem-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387677-rozsliduvanna-amku-stosuetsa-ugodi-z-kompanieu-so-povazana-z-firtasem-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387677-rozsliduvanna-amku-stosuetsa-ugodi-z-kompanieu-so-povazana-z-firtasem-naftogaz.html


 

Договір суборенди землі у «Протасовому 

яру» визнали недійсним – Кличко 

Верховний Суд визнав недійсним договір 
суборенди землі в столичному парку "Протасів 

яр".

 

 

На фінансування «єПідтримки» треба 

приблизно ще 25 мільярдів – депутатка 
ЕКСКЛЮЗИВ 

На фінансування державної програми 

"єПідтримка" попередньо потрібно приблизно 

ще 25 млрд гривень.

 

 

Уряд затвердив порядок включення 

індустріальних парків до реєстру 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок розгляду 

документів про включення індустріального 

(промислового) парку до Реєстру 

індустріальних (промислових) парків.

 

 

Уряд затвердив порядок консервації земель 

Кабінет Міністрів затвердив порядок 

консервації деградованих, малопродуктивних 

та техногенно забруднених земель, 

господарське використання яких є екологічно 

небезпечним.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388024-dogovir-suborendi-zemli-u-protasovomu-aru-viznali-nedijsnim-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388024-dogovir-suborendi-zemli-u-protasovomu-aru-viznali-nedijsnim-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387991-na-finansuvanna-epidtrimki-treba-priblizno-se-25-milardiv-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387991-na-finansuvanna-epidtrimki-treba-priblizno-se-25-milardiv-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387991-na-finansuvanna-epidtrimki-treba-priblizno-se-25-milardiv-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387991-na-finansuvanna-epidtrimki-treba-priblizno-se-25-milardiv-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387955-urad-zatverdiv-poradok-vklucenna-industrialnih-parkiv-do-reestru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387955-urad-zatverdiv-poradok-vklucenna-industrialnih-parkiv-do-reestru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387883-urad-zatverdiv-poradok-konservacii-zemel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3387883-urad-zatverdiv-poradok-konservacii-zemel.html


 

5 способів економити тепло і світло 
ІНФОГРАФІКА 

Щоб заощадити гроші на комуналці, замініть 

лампи й розетки на розумні та дружіть із 

сусідами по будинку.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Сущенко розповів про стан Балуха після 

побиття під Печерським судом 

Перший заступник голови Черкаської обласної 
ради Роман Сущенко повідомив, що у 

колишнього політв'язня Кремля та кримського 

активіста Володимира Балуха після побиття 

правоохоронцями болять ребра.

 

 

Денісова закликає міністра юстиції Грузії 

забезпечити реабілітацію Саакашвілі 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денiсова звернулася до міністра 

юстиції Грузії Раті Брегадзе із закликом 

забезпечити надання кваліфікованої 
психологічної та фізичної реабілітації 

громадянину України Міхеілу Саакашвілі. 

 

Донька політв'язня Приходька заявила, що 

її батька «тихо вбивають» у Росії 

Донька засудженого політв'язня, кримського 
проукраїнського активіста Олега Приходька 

Наталія Швецова повідомила, що в російській 

колонії її батькові не дають жодних ліків, які 

він має приймати. А також, що його катували.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3385264-5-sposobiv-ekonomiti-teplo-i-svitlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3385264-5-sposobiv-ekonomiti-teplo-i-svitlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388045-susenko-rozpoviv-pro-stan-baluha-pisla-pobitta-pid-pecerskim-sudom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388045-susenko-rozpoviv-pro-stan-baluha-pisla-pobitta-pid-pecerskim-sudom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388095-denisova-zaklikae-ministra-usticii-gruzii-zabezpeciti-reabilitaciu-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388095-denisova-zaklikae-ministra-usticii-gruzii-zabezpeciti-reabilitaciu-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3387966-donka-politvazna-prihodka-zaavila-so-ii-batka-tiho-vbivaut-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3387966-donka-politvazna-prihodka-zaavila-so-ii-batka-tiho-vbivaut-u-rosii.html


 

Російський суд продовжив арешт двом 

кримським татарам 

Російський суд продовжив на три місяці арешт 
двом кримським активістам Тимуру Ялкабову 

та Ленуру Сейдаметову. 

 

Окупанти у Криму відкрили ще шість справ 

за відмову служити в армії РФ 

У грудні 2021 року в тимчасово окупованому 

Криму зафіксовано шість нових кримінальних 
проваджень за відмову від служби у Збройних 

силах РФ.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Блінкен закликав завершити без затримок 

конкурс з обрання керівництва САП 

Державний секретар Сполучених Штатів 

Ентоні Блінкен закликав комісію з обрання 
керівництва Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури завершити конкурс без 

подальших затримок.

 

 

Гордон заявив про обстріл його редакції, 

поліція відкрила справу ФОТО, ВІДЕО 

У Києві правоохоронці розпочали кримінальне 
провадження за фактом пошкодження вікна 

офісу редакції Дмитра Гордона на Подолі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3388083-rosijskij-sud-prodovziv-arest-dvom-krimskim-tataram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3388083-rosijskij-sud-prodovziv-arest-dvom-krimskim-tataram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3387906-okupanti-u-krimu-vidkrili-se-sist-sprav-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3387906-okupanti-u-krimu-vidkrili-se-sist-sprav-za-vidmovu-sluziti-v-armii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388015-blinken-zaklikav-zaversiti-bez-zatrimok-konkurs-z-obranna-kerivnictva-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388015-blinken-zaklikav-zaversiti-bez-zatrimok-konkurs-z-obranna-kerivnictva-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388097-gordon-zaaviv-pro-obstril-jogo-redakcii-policia-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388097-gordon-zaaviv-pro-obstril-jogo-redakcii-policia-vidkrila-spravu.html


 

У Львові пограбували апеляційний 

господарський суд 

У Львові вночі 18 січня пограбували 
приміщення Західного апеляційного 

господарського суду.

 

 

СБУ викрила корупційну схему, до якої 

причетна ексзаступниця міністра 

Служба безпеки України викрила корупційну 
схему незаконного збагачення, яка діяла в 

Київському міському дитячому 

діагностичному центрі.

 

 

СБУ ліквідувала у колоніях банди, які 

координували з Росії 

Служба безпеки України ліквідувала у Рівному 

та Луцьку міжрегіональні злочинні організації, 

які діяли в низці виправних колоній і 

координувалися з Росії.

 

 

З України намагалися вивезти до Росії 

старовинний іконостас 

На Буковині прикордонники та митники 

виявили та вилучили старовинний іконостас, 

який приховано намагалася вивезти до Росії 

громадянка Молдови.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387957-u-lvovi-pograbuvali-apelacijnij-gospodarskij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387957-u-lvovi-pograbuvali-apelacijnij-gospodarskij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387670-sbu-vikrila-korupcijnu-shemu-do-akoi-pricetna-ekszastupnica-ministra.html
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Харківська ДТП з Infiniti: суд лишив 16-

річного підозрюваного під вартою ще на два 

місяці 

Червонозаводський районний суд м. Харкова 

продовжив запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою без права внесення 

застави на 60 діб 16-річному водієві, який 

обвинувачується в скоєнні смертельної ДТП.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Історична пам'ять проти історичної науки? 

Як сприймати українське минуле: полеміка 

між Ярославом Грицаком і Володимиром 

В'ятровичем

 

 

На п’яту добу після кібератаки на Україну: 

що з базами даних реєстрів? 

Держзв’язок, СБУ і Мінцифри переконують, 

що причин для паніки немає. Експерти 

оцінюють наслідки та потенційні загрози по-

різному

 

Домедична допомога, паперові документи, 

готівка та відсутність паніки – це і є 

підготовка до можливих загроз - Олена 

Нагорна, військова психологиня ІНТЕРВ'Ю 

Як знизити рівень тривожності, емоційної 
напруги та допомогти ввімкнути 
раціональність і навички виживання в умовах 
військових загроз? 
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Війна починається не з танків на вулицях, а 

з ненависті у головах людей - Юрій 

Христензен, аналітик медіа-центру 

«Одеська політична платформа» ІНТЕРВ'Ю 

Агресор завжди звинувачує жертву в тому, 
що робить сам: це стандартна практика у всіх 
кремлівських війнах. 

 

Весь наш зимовий спорт – це всупереч 

обставинам, а не завдяки - Владислав 

Гераскевич, скелетоніст ІНТЕРВ'Ю 

Ісорію українського скелетону можна 
вмістити в одне прізвище Гераскевича. Ця 
дисципліна з’явилася 7 років тому, коли 
Владислав разом із батьком прийшли на 
льодовий трек, з якого Гераскевичу 
запропонували з’їхати. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Як українці пірнали в ополонки на 

Водохреще ФОТ О, ВІДЕО  

Одна з традицій свята Водохреща - хресна хода 

до водохресної ополонки та купання в ній.  

 

 

Мистецький арсенал зробив безкоштовним 

вхід 19 січня 

Національний культурно-мистецький комплекс 

"Мистецький арсенал" сьогодні, 19 січня, 

проводить День вільного відвідування. 
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В Україні змінили правила реєстрації 

автомобілів, проданих за борги 

Кабінет Міністрів України схвалив постанову 
щодо вдосконалення порядку перереєстрації 

автомобілів, відомості про власників яких 

містяться в Єдиному реєстрі боржників. 

 

 

На Закарпатті волонтер пірнув у річку зі 

сміттєвим затором 

На Закарпатті волонтер Віктор Бучинський 

занурився в зимову річку Боржаву в місці 
сміттєвого затору із пластиковими пляшками. 

Чоловік хотів привернути увагу до сміттєвих 

заторів на транскордонних річках Закарпаття. 

 

Сходження лавин: що важливо знати, щоб 

врятуватися ІНФОГ РАФІКА 

Нині саме час для відпочинку в горах, і 

важливо пам'ятати, що в українських Карпатах 

лавини - доволі поширене явище 

 

У Туреччині вийде перша збірка 

українсько-турецьких фразеологізмів 

У Туреччині готується до друку перша збірка 
українсько-турецьких фразеологізмів «Язик до 

Туреччини доведе», в якій зібрано сотню 

найбільш уживаних українських 

фразеологізмів з турецькими відповідниками. 
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Дієтологиня розповіла про користь 

квашеної капусти 

Квашена капуста містить  вітаміни, які 
попереджають виникнення багатьох 

захворювань шлунково-кишкового тракту, 

включно з виразковою хворобою шлунка та 

дванадцятипалої кишки. 

 

Генконсульство у Вроцлаві оформило 

першу довідку про реєстрацію 

громадянином України 

Новостворене Генеральне консульство України 

у Вроцлаві оформило першу довідку про 

реєстрацію дитини громадянином України. 

 

Перший український «Запорожець» 

вирушив на Rallye Monte-Carlo ФОТ О, ВІДЕО  

Вперше за 111-річну історію легендарного 

Rallye Monte-Carlo Classique у ньому візьме 

участь українська команда. Екіпажі із п'яти 

міст України на “Запорожцях” вийдуть на 

гірські траси Франції та Монако.
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