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ТОП 

 

Байден пообіцяв «катастрофу» для Росії, 

якщо вона вторгнеться в Україну 

Президент США Джо Байден заявив, що в 

залежності від подальших дій Кремля в 

ситуації навколо України визначатимуться 

наслідки для Росії, і в разі повномасштабного 

вторгнення РФ очікує «катастрофа».  

 

Штати дозволили країнам Балтії постачати 

зброю Україні - Reuters 

Держави Балтії отримали згоду США на 

передачу Україні американської зброї.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388177-bajden-poobicav-katastrofu-dla-rosii-akso-vona-vtorgnetsa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388177-bajden-poobicav-katastrofu-dla-rosii-akso-vona-vtorgnetsa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388220-stati-dozvolili-krainam-baltii-postacati-zbrou-ukraini-reuters.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388220-stati-dozvolili-krainam-baltii-postacati-zbrou-ukraini-reuters.html


 

Die Presse про ескалацію: Німці та австрійці 

«гладять російського ведмедя» 

Уряди Німеччини та Австрії попри усі ознаки 
наближення вторгнення Росії в Україну не 

хочуть використовувати свій єдиний важіль 

впливу на Москву – газопровід "Північний 

потік-2". 

 

 

У Байдена пояснили його вислів про 

можливість «невеликого вторгнення» РФ в 

Україну 

Вислів президента Байдена про «невелике 
вторгнення» Росії в Україну означає можливі 

атаки у кіберсфері або провокації проти 

України за участі

  

 

Канада має продовжити операцію UNIFIER 

- Трюдо 

Канадську військову тренувальну місію в 

Україні UNIFIER слід продовжити.

 

Британія може збільшити постачання зброї 

до України - глава Міноборони Воллес 

Великобританія не виключає, що збільшить 

кількість зброї, яку передасть незабаром 

Україні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388231-die-presse-pro-eskalaciu-nimci-ta-avstrijci-gladat-rosijskogo-vedmeda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388231-die-presse-pro-eskalaciu-nimci-ta-avstrijci-gladat-rosijskogo-vedmeda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388193-u-bajdena-poasnili-jogo-visliv-pro-mozlivist-nevelikogo-vtorgnenna-rf-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388193-u-bajdena-poasnili-jogo-visliv-pro-mozlivist-nevelikogo-vtorgnenna-rf-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388193-u-bajdena-poasnili-jogo-visliv-pro-mozlivist-nevelikogo-vtorgnenna-rf-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388193-u-bajdena-poasnili-jogo-visliv-pro-mozlivist-nevelikogo-vtorgnenna-rf-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388189-kanada-mae-prodovziti-operaciu-unifier-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388189-kanada-mae-prodovziti-operaciu-unifier-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388209-britania-moze-zbilsiti-postacanna-zbroi-do-ukraini-glava-minoboroni-volles.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388209-britania-moze-zbilsiti-postacanna-zbroi-do-ukraini-glava-minoboroni-volles.html


 

ВООЗ рекомендує пом’якшити обмеження 

на міжнародні подорожі 

Міжнародні обмеження на подорожі слід 
пом’якшити або взагалі скасувати через їх 

неефективність. 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 339 мільйонів 

У світі станом на ранок 20 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 339 486 288.

 

СВІТ  

 

Північна Корея погрожує відновити ядерні 

випробування 

Північна Корея може повернутися до 

проведення випробувань ядерної зброї, якщо 

США не припинять своїх “ворожих” дій.

 

 

Невідомі атакували офіс віцеспікера 

парламенту Іраку 

Офіс другого віцеспікера парламенту Іраку 

зазнав збройного нападу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388213-vooz-rekomendue-pomaksiti-obmezenna-na-miznarodni-podorozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388213-vooz-rekomendue-pomaksiti-obmezenna-na-miznarodni-podorozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388235-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-339-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388235-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-339-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388225-pivnicna-korea-pogrozue-vidnoviti-aderni-viprobuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388225-pivnicna-korea-pogrozue-vidnoviti-aderni-viprobuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388215-nevidomi-atakuvali-ofis-vicespikera-parlamentu-iraku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388215-nevidomi-atakuvali-ofis-vicespikera-parlamentu-iraku.html


 

У ЄС стурбовані ізраїльськими забудовами 

в Єрусалимі 

Дипломатичні відомства Німеччини, Франції, 
Італії та Іспанії стурбовані будівництвом 

поселень у Східному Єрусалимі. 

 

У Білорусі затримали письменника і 

журналіста Северина Квятковського 

У Білорусі затримали письменника, 

журналіста, менеджера культурних та 

медіапроєктів Северина Квятковського. 

 

Затриманого в Ірані французького туриста 

судитимуть за шпигунство 

Французький турист Бенджамен Брієр, якого 

затримали в Ірані, завтра постане перед судом 

за звинуваченням у шпигунстві.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Байден зустрівся із сенаторами, які щойно 

повернулися з України – Білий дім 

Президент США Джо Байден зустрівся з 

двопартійною групою сенаторів, які щойно 

повернулися з Києва, щоб обговорити 
російське військове нарощування, а також 

найбільш ефективні кроки на підтримку 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388185-u-es-sturbovani-izrailskimi-zabudovami-v-erusalimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388185-u-es-sturbovani-izrailskimi-zabudovami-v-erusalimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388163-u-bilorusi-zatrimali-pismennika-i-zurnalista-severina-kvatkovskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388163-u-bilorusi-zatrimali-pismennika-i-zurnalista-severina-kvatkovskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388147-zatrimanogo-v-irani-francuzkogo-turista-suditimut-za-spigunstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388147-zatrimanogo-v-irani-francuzkogo-turista-suditimut-za-spigunstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388141-bajden-zustrivsa-iz-senatorami-aki-sojno-povernulisa-z-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388141-bajden-zustrivsa-iz-senatorami-aki-sojno-povernulisa-z-ukraini-bilij-dim.html


 

Зеленський: Ми знаємо про всі можливі 

загрози і розуміємо наші дії у відповідь 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 
що українська влада знає про всі можливі 

загрози від російської агресії, розуміє можливі 

свої дії, готова до всього, проте сподівається 

все вирішити дипломатичним шляхом.

 

 

Україна закликала ООН використати свій 

мандат, аби уникнути найгіршого сценарію 

агресії РФ ЗАЯВА  

Генеральна Асамблея ООН має повною мірою 

використати свій мандат щодо дотримання 

миру і безпеки, щоб уникнути найгіршого 
сценарію в умовах розгортання російських 

військ біля кодонів України. 

 

Зеленський розповів прем'єру Швеції про 

безпекову ситуацію навколо України 

Президент України Володимир Зеленський 

поінформував Прем’єр-міністра Королівства 
Швеція Магдалену Андерссон про безпекову 

ситуацію навколо України та кроки у межах 

переговорних форматів задля її врегулювання.

 

 

Міністр закордонних справ Іспанії назвав 

вимоги Росії неприйнятними 

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе 
Мануель Альбарес, який перебуває у США з 

робочим візитом, назвав вимоги Росії щодо 

обмеження активності НАТО у Східній Європі 
та заборони вступу України в Альянс 

неприйнятними. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388143-zelenskij-mi-znaemo-pro-vsi-mozlivi-zagrozi-i-rozumiemo-nasi-dii-u-vidpovid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388143-zelenskij-mi-znaemo-pro-vsi-mozlivi-zagrozi-i-rozumiemo-nasi-dii-u-vidpovid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388156-ukraina-zaklikala-oon-vikoristati-svij-mandat-abi-uniknuti-najgirsogo-scenariu-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388156-ukraina-zaklikala-oon-vikoristati-svij-mandat-abi-uniknuti-najgirsogo-scenariu-agresii-rf.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388152-zelenskij-rozpoviv-premeru-svecii-pro-bezpekovu-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388152-zelenskij-rozpoviv-premeru-svecii-pro-bezpekovu-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388170-ministr-zakordonnih-sprav-ispanii-nazvav-vimogi-rosii-neprijnatnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388170-ministr-zakordonnih-sprav-ispanii-nazvav-vimogi-rosii-neprijnatnimi.html


 

Прем’єри Польщі та Латвії: Захід не 

повинен піддаватися на шантаж Росії 

Країни НАТО не повинні піддаватися на 
шантаж і погрози з боку Росії, тож Німеччина 

має заблокувати введення в дію газопроводу 

“Північний потік-2”. 

 

Україна зацікавлена у створенні 

сміттєпереробних заводів за участю 

шведських компаній 

Президент Володимир Зеленський розраховує 
на зростання річного товарообігу зі Швецією 

до 800-900 млн доларів та висловив 

зацікавленість у

 

 

Гозман: Путін може розпочати 

повномасштабну війну з Україною, але 

росіяни не хочуть втрат 

Президент РФ Володимир Путін може 
розпочати повномасштабну війну з Україною, 

хоча побоюється значних людських втрат, які 

неможливо буде приховати. Крім того, 
пересічні росіяни не бажають війни з 

Україною.

 

 

Зеленський сьогодні розпочне дводенний 

візит до Польщі 

Президент України Володимир Зеленський у 

четвер розпочне дводенний візит до Польщі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388195-premeri-polsi-ta-latvii-zahid-ne-povinen-piddavatisa-na-santaz-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388195-premeri-polsi-ta-latvii-zahid-ne-povinen-piddavatisa-na-santaz-rosii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388199-zelenskij-sogodni-rozpocne-dvodennij-vizit-do-polsi.html
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Росія не зупиниться на вимогах щодо 

невступу України до НАТО - Резніков 

Міністр оборони України Олексій Резніков 
вважає, що Росія не зупиниться на вимогах 

"гарантії безпеки" про невступ України в 

НАТО, а вимагатиме нерозширення НАТО в 

цілому.

 

 

Консульський відділ Посольства України в 

Казахстані запрацював дистанційно 

Консульський відділ Посольства України в 
Республіці Казахстан до 30 січня 2022 року 

перейшов на дистанційний режим роботи.

 

УКРАЇНА 

 

Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: суд 

призначив підготовче засідання 

У справі про авіакатастрофу Ан-26 під 

Чугуєвом, в якій загинули 26 осіб, призначили 

підготовче засідання суду.  

 

Реєстр МТСБУ відновив роботу - 

Держспецзв'язку 

Реєстр Моторного (транспортного) страхового 
бюро України, доступ до якого був тимчасово 

обмежений через кібератаку, повністю 

відновив роботу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388206-rosia-ne-zupinitsa-na-vimogah-sodo-nevstupu-ukraini-do-nato-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388206-rosia-ne-zupinitsa-na-vimogah-sodo-nevstupu-ukraini-do-nato-reznikov.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3388023-konsulskij-viddil-posolstva-ukraini-v-kazahstani-zapracuvav-distancijno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388135-aviakatastrofa-an26-pid-cuguevom-sud-priznaciv-pidgotovce-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388135-aviakatastrofa-an26-pid-cuguevom-sud-priznaciv-pidgotovce-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388161-reestr-mtsbu-vidnoviv-robotu-derzspeczvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388161-reestr-mtsbu-vidnoviv-robotu-derzspeczvazku.html


 

У прифронтовому Торецьку запустили 

флешмоб «Ми – це Україна!» 

На Донеччині, у прифронтовому Торецьку, з 
нагоди відзначення Дня Соборності України 

запустили флешмоб «Ми – це Україна!». 

Учасники флешмобу фотографуються з 

Державним Прапором України та назвою 

свята. 

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

28,40 

Національний банк України на четвер, 20 січня 

2022 року, встановив офіційний курс гривні на 

рівні 28,4038 грн за долар.

 

 

В Україні – 18 479 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявлено 18 479 

випадків зараження коронавірусом. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

На сході України зберігається «тиша» 

Минулої доби, 19 січня, в районі проведення 

операції Об’єднаних сил зберігався режим 

тиші.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388217-u-prifrontovomu-torecku-zapustili-flesmob-mi-ce-ukraina.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388241-v-ukraini-18-479-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388229-na-shodi-ukraini-zberigaetsa-tisa.html


 

ОБСЄ виявила військові вантажівки біля 

неконтрольованого Україною кордону з РФ 

СММ ОБСЄ зафіксувала 13 січня військові 
вантажівки на території ОРДЛО у 

безпосередній близькості до неконтрольованої 

Україною ділянки кордону з Росією.

 

 

ОБСЄ за добу зафіксувала 58 порушень 

перемир’я на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 
доби 14 порушень режиму припинення вогню 

у Донецькій області та 44 порушення на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні знадобляться розсудливість та 

стриманість

 

 

Шевченко готовий очолити збірну Польщі 

за €3 мільйони на рік – ЗМІ 

Сьогодні, 19 січня, збірна Польщі так і не 

отримала головного тренера. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388191-obse-viavila-vijskovi-vantazivki-bila-nekontrolovanogo-ukrainou-kordonu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388191-obse-viavila-vijskovi-vantazivki-bila-nekontrolovanogo-ukrainou-kordonu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388197-obse-za-dobu-zafiksuvala-58-porusen-peremira-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388197-obse-za-dobu-zafiksuvala-58-porusen-peremira-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387842-20-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3387842-20-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3388150-sevcenko-gotovij-ocoliti-zbirnu-polsi-za-3-miljoni-evro-na-rik-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3388150-sevcenko-gotovij-ocoliti-zbirnu-polsi-za-3-miljoni-evro-na-rik-zmi.html


 

У Празі відбудеться презентація проєкту 

«Україна там, де українці» 

21 січня, напередодні Дня соборності України, 
в залі Емаузи у Празі презентують проєкт 

«Україна там, де українці», у рамках якого 

відбудеться 

 

До запуску Лятошинський-клубу в Києві 

презентують прем’єри українських 

симфонічних творів 

У Києві до запуску Лятошинський-клубу 
презентують прем’єри українських 

симфонічних творів.

 

 

У Києві сьогодні скасують вісім рейсів 

міської електрички 

У Києві, 20 січня, через технічні причини 

скасують вісім рейсів міської електрички. 

 

У Києві трамвайну станцію «Генерала 

Ватутіна» перейменували на честь Романа 

Шухевича 

Трамвайну станцію Ватутіна перейменовано на 

станцію Романа Шухевича. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3387984-u-prazi-vidbudetsa-prezentacia-proektu-ukraina-tam-de-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3387984-u-prazi-vidbudetsa-prezentacia-proektu-ukraina-tam-de-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388137-u-kievi-do-zapusku-latosinskijklubu-prezentuut-premeri-ukrainskih-simfonicnih-tvoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388137-u-kievi-do-zapusku-latosinskijklubu-prezentuut-premeri-ukrainskih-simfonicnih-tvoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388137-u-kievi-do-zapusku-latosinskijklubu-prezentuut-premeri-ukrainskih-simfonicnih-tvoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388137-u-kievi-do-zapusku-latosinskijklubu-prezentuut-premeri-ukrainskih-simfonicnih-tvoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388211-u-kievi-sogodni-skasuut-visim-rejsiv-miskoi-elektricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388211-u-kievi-sogodni-skasuut-visim-rejsiv-miskoi-elektricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388233-u-kievi-tramvajnu-stanciu-generala-vatutina-perejmenuvali-na-cest-romana-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388233-u-kievi-tramvajnu-stanciu-generala-vatutina-perejmenuvali-na-cest-romana-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388233-u-kievi-tramvajnu-stanciu-generala-vatutina-perejmenuvali-na-cest-romana-suhevica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388233-u-kievi-tramvajnu-stanciu-generala-vatutina-perejmenuvali-na-cest-romana-suhevica.html


 

20 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня завершились бої за Донецький 

аеропорт, оборона якого тривала 242 дні
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387721-20-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387721-20-sicna-pamatni-dati.html

