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ТОП 

 

До Конгресу США внесли законопроєкт із 

санкціями для Путіна та відключенням 

Росії від SWIFT 

Конгресмен-республіканець Джим Бенкс вніс 

до Палати представників США законопроєкт 

«Про запровадження санкцій щодо Російської 
Федерації та в інших цілях», який, зокрема, 

передбачає відключення РФ від системи 

SWIFT.  

 

Зеленський і Дуда обговорили безпекові 

виклики та енергетику, переговори 

тривають 

Президент України Володимир Зеленський і 

Польщі Анджей Дуда обговорили безпекові 
виклики, усунення перешкод у транспортній 

сфері та посилення енергетичної взаємодії. 
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Зеленський: Незначних агресій і маленьких 

народів не буває 

Президент Володимир Зеленський 
переконаний, що у світі незначних агресій і 

незначних жертв не буває, як не буває і 

маленьких народів. 

 

 

Кулеба – про агресію РФ: Ми не сприймемо 

пояснень про «недостатньо велике 

вторгнення» 

Україна не сприйме жодних спроб пояснити, 
що не треба чогось робити для стримування 

Росії, бо це не достатньо велике вторгнення, 

або недостатньо доказів, що це російські 

солдати. 

 

 

Віцепрем'єр Словаччини пояснив свою 

заяву про Крим 

Віцепрем'єр-міністр, міністр економіки 

Словаччини Ріхард Сулик заявив, що його 

партія «Свобода і солідарність» (SAS) 
засуджує спробу анексії Криму Росією, а його 

слова про те, що «росіяни не повернуть Крим», 

- це «особиста думка». 

 

Як добровольці тероборони можуть 

застосовувати мисливську зброю - уряд 

оприлюднив постанову 

Кабінет Міністрів оприлюднив порядок 

застосування членами добровольчих 

формувань територіальних громад особистої 
мисливської зброї та набоїв до неї під час 

виконання завдань тероборони. 
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Нацбанк підвищив облікову ставку до 10% 

Національний банк ухвалив рішення 

підвищити облікову ставку до 10%.

 

 

Ляшко: В Україні почався спалах 

коронавірусу, епіцентр - у західних областях 

В Україні розпочався спалах коронавірусу, 

найскладніша ситуація - в західних областях 

України.

 

 

Окупанти після трьох днів «тиші» відкрили 

вогонь з мінометів та РПГ 

Російські окупаційні війська, станом на 17.00 

20 січня, чотири рази порушили режим 
припинення вогню в районі ООС. Наразі втрат 

серед українських захисників немає.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

США ввели санкції проти чотирьох 

проросійських політиків з України 

Міністерство фінансів США у четвер 
оголосило про запровадження санкцій проти 

чотирьох українських політиків, діяльність 

яких пов’язується з інтересами Росії.
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США взаємодіяли з Україною, щоб 

запровадити санкції проти агентів РФ – 

Блінкен 

Санкції Сполучених Штатів проти чотирьох 

проросійських політиків з України – двох 

нардепів від ОПЗЖ та двох ексчиновників – 

розроблялися та вводилися у взаємодії з 

чинною українською владою.

 

 

Вторгнення Росії до України стане 

катастрофою для всього світу — Джонсон 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 
Джонсон попередив Росію, що будь-яке 

подальше вторгнення в Україну стане 

катастрофою для всього світу. 

 

Блінкен підтвердив, що говоритиме з 

Лавровим про поновлення роботи 

«Норманді» 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 

цілковито підтримує «Нормандський формат» 
як інструмент врегулювання ситуації на сході 

України 

 

 

США готові «перекрити кисень» російській 

економіці у разі атаки на Україну – Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

заявив, що державний секретар США Ентоні 

Блінкен особисто запевнив його у готовності 

США "перекрити кисень" російській економіці 
та російським багатіям у разі вторгнення в 

Україну. 
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Блінкен закликав у Берліні правильно 

сприймати потребу України в оборонній 

зброї 

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав 

«не перевертати з ніг на голову» ідею про 

необхідність надання оборонної зброї для 

України, підкресливши, що це не 
провокуватиме Росію на нову агресію, а 

навпаки стримуватиме її. 

 

Стефанішина провела переговори у штаб-

квартирі НАТО 

Віцепрем'єр-міністер з питань європейської та 
євроатлантичної інтерграції Ольга 

Стефанішина вдруге за два тижні відвідала 

штаб-квартиру НАТО і 

 

Кабмін підписав дворічну угоду про 

співпрацю з Європейським бюро ВООЗ 
ФОТО 

Кабінет Міністрів України та Європейське 

регіональне бюро Всесвітньої організації 
охорони здоров'я уклали угоду про 

співробітництво на 2022-2023 роки.

 

 

Чехія заявила про готовність постачати 

Україні зброю та боєприпаси 

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова 
підтвердила готовність уряду допомогти 

Україні військовим обладнанням на тлі 

зосередження російських військ біля 

українського кордону.
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Резніков: Головна мета Кремля - створення 

хаосу та зміна влади в Україні ВІДЕО 

Кампанія Російської Федерації з дестабілізації 
України передбачає кібератаки, створення 

хаосу в українських містах та зміну політичної 

влади в країні.

 

КОРОНАВІРУС 

 

COVID-19 на Буковині: за тиждень 

кількість хворих дітей зросла у чотири рази 

У Чернівецькій області за минулий тиждень 
загальна кількість хворих із COVID-19 зросла 

майже утричі у порівнянні з попереднім 

тижнем. А кількість інфікованих дітей зросла у 

4 рази.

 

 

Бустерне щеплення можна отримати на 

залізничних вокзалах 18 міст СПИСОК  

У пунктах вакцинації на залізничних вокзалах 

почали вводити бустерну дозу вакцини.

 

 

До України прибули два мільйони експрес-

тестів на COVID-19 

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

до України прибули два мільйони швидких 

тестів для визначення коронавірусної хвороби.
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У МОЗ розповіли про інноваційні препарати 

у протоколі лікування COVID-19 

Пацієнти із COVID-19 й надалі будуть 
користуватись сучасними та дієвими методами 

лікування.

 

УКРАЇНА 

 

Міноборони та ЗСУ встановили 20 січня 

Днем вшанування захисників Донецького 

аеропорту 

Міністерство оборони та Збройні сили України 

підписали спільний наказ, яким 

затверджується щорічне проведення пам’ятних 
заходів до Дня вшанування захисників 

Донецького аеропорту. 

 

 

Суддя, який оголосив запобіжний захід 

Порошенку, пішов у відпустку 

Слідчий суддя Печерського райсуду столиці 

Олексій Соколов 20 січня пішов у відпустку.

 

 

Комісія з обрання керівництва САП 

оскаржила резонансне рішення ОАСК про її 

роботу 

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури оскаржила 

рішення Окружного адмінсуду міста Києва, 

яким було визнано нечинним порядок її 

роботи. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388566-sudda-akij-ogolosiv-zapobiznij-zahid-porosenku-pisov-u-vidpustku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388481-komisia-z-obranna-kerivnictva-sap-oskarzila-rezonansne-risenna-oask-pro-ii-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388481-komisia-z-obranna-kerivnictva-sap-oskarzila-rezonansne-risenna-oask-pro-ii-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388481-komisia-z-obranna-kerivnictva-sap-oskarzila-rezonansne-risenna-oask-pro-ii-robotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388481-komisia-z-obranna-kerivnictva-sap-oskarzila-rezonansne-risenna-oask-pro-ii-robotu.html


 

Двох членів ВРП звільнили за власним 

бажанням 

Вища рада правосуддя вирішила звільнити 
Олексія Маловацького та Павла Гречківського 

з посади членів Вищої ради правосуддя за 

власним бажанням. 

 

В Україні набув чинності порядок 

встановлення обмежень на пересування в 

умовах воєнного стану 

З 20 січня набув чинності «Порядок 
встановлення заборони або обмеження на 

вибір місця перебування чи місця проживання 

осіб на території, на якій діє воєнний стан», 

затверджений Кабміном 29 грудня минулого 

року. 

 

 

У прифронтовій Авдіївці після семирічної 

перерви відновлює роботу міський суд 

У прифронтовій Авдіївці після більш ніж 

семирічної перерви з 20 січня відновлює 

роботу міський суд.  

 

 

Під Києвом спецпризначенці тренувались 

запобігати диверсіям та терактам ФОТ О  

У Київській області на території аеропорту 

«Антонов» правоохоронці тренувались 
запобігати диверсіям і терактам на об'єктах 

критичної інфраструктури. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388703-dvoh-cleniv-vrp-zvilnili-za-vlasnim-bazannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388703-dvoh-cleniv-vrp-zvilnili-za-vlasnim-bazannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388701-v-ukraini-nabuv-cinnosti-poradok-vstanovlenna-obmezen-na-peresuvanna-v-umovah-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388701-v-ukraini-nabuv-cinnosti-poradok-vstanovlenna-obmezen-na-peresuvanna-v-umovah-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388701-v-ukraini-nabuv-cinnosti-poradok-vstanovlenna-obmezen-na-peresuvanna-v-umovah-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388701-v-ukraini-nabuv-cinnosti-poradok-vstanovlenna-obmezen-na-peresuvanna-v-umovah-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388767-u-prifrontovij-avdiivci-pisla-semiricnoi-perervi-vidnovlue-robotu-miskij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388767-u-prifrontovij-avdiivci-pisla-semiricnoi-perervi-vidnovlue-robotu-miskij-sud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388783-pid-kievom-specpriznacenci-trenuvalis-zapobigati-diversiam-ta-teraktam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388783-pid-kievom-specpriznacenci-trenuvalis-zapobigati-diversiam-ta-teraktam.html


 

На полігоні офіцер закрив собою сержанта 

під час вибуху гранати 

Під час заняття з вогневої підготовки на 
полігоні 25-річний офіцер Богдан Федосенко 

закрив своїм тілом підлеглого 

військовослужбовця від вибуху гранати, 

врятувавши йому життя. 

ЕКОНОМІКА 

 

Новини про агресію РФ впливають на 

вартість українських активів та посилюють 

девальвацію – НБУ 

Нагнітання інформаційного фону навколо 

потенційної військової агресії веде до падіння 

вартості українських активів та посилення 

девальваційного тиску.  

 

 

Шмигаль пояснив, чим для України є Угода 

про асоціацію з Євросоюзом 

Для України Угода про асоціацію з 
Європейським Союзом є дорожньою картою 

реформ та основою інтеграції у внутрішній 

ринок Європейського Союзу. 

 

Президентський законопроєкт про 

економічний паспорт пройшов комітет ВР 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, 

податкової та митної політики рекомендував 
включити до порядку денного Верховної Ради 

та прийняти за основу проєкт закону про 

економічний паспорт. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388810-na-poligoni-oficer-zakriv-sobou-serzanta-pid-cas-vibuhu-granati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388810-na-poligoni-oficer-zakriv-sobou-serzanta-pid-cas-vibuhu-granati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388629-novini-pro-agresiu-rf-vplivaut-na-vartist-ukrainskih-aktiviv-ta-posiluut-devalvaciu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388629-novini-pro-agresiu-rf-vplivaut-na-vartist-ukrainskih-aktiviv-ta-posiluut-devalvaciu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388629-novini-pro-agresiu-rf-vplivaut-na-vartist-ukrainskih-aktiviv-ta-posiluut-devalvaciu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388629-novini-pro-agresiu-rf-vplivaut-na-vartist-ukrainskih-aktiviv-ta-posiluut-devalvaciu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388581-smigal-poasniv-cim-dla-ukraini-e-ugoda-pro-asociaciu-z-evrosouzom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388581-smigal-poasniv-cim-dla-ukraini-e-ugoda-pro-asociaciu-z-evrosouzom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388780-prezidentskij-zakonoproekt-pro-ekonomicnij-pasport-projsov-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388780-prezidentskij-zakonoproekt-pro-ekonomicnij-pasport-projsov-komitet-vr.html


 

Суд розблокував рахунок АрселорМіттал 

для сплати податків та виплати зарплати 

Шевченківський суд м. Києва ухвалив рішення 
скасувати заборону на операції зі сплати 

податків і виплати заробітної плати 

працівникам ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг» (АМКР). 

 

Україна тимчасово втратила доступ до 

зовнішніх ринків капіталу – Нацбанк 

Геополітична ситуація призвела до того, що 

Україна тимчасово втратила доступ до 

зовнішніх ринків капіталу.

 

 

Український космодром можуть збудувати 

на березі Чорного моря - вже визначили 

місце 

Український космодром можна створити на 
узбережжі Чорного моря: відповідну територію 

уже знайшли на адміністративній межі 

Одеської та Миколаївської областей.

 

 

Імпорт електроенергії за рік скоротився на 

25,9% ГРАФІК  

Експорт електроенергії у 2021 році порівняно 
із 2020 роком скоротився на 26,5% (до 3,495 

млрд кВт-год.), імпорт – на 25,9% (до 1,694 

млрд кВт-год.). 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388762-sud-rozblokuvav-rahunok-arselormittal-dla-splati-podatkiv-ta-viplati-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388762-sud-rozblokuvav-rahunok-arselormittal-dla-splati-podatkiv-ta-viplati-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388728-ukraina-timcasovo-vtratila-dostup-do-zovnisnih-rinkiv-kapitalu-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388728-ukraina-timcasovo-vtratila-dostup-do-zovnisnih-rinkiv-kapitalu-nacbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3388669-ukrainskij-kosmodrom-mozut-zbuduvati-na-berezi-cornogo-mora-vze-viznacili-misce.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3388669-ukrainskij-kosmodrom-mozut-zbuduvati-na-berezi-cornogo-mora-vze-viznacili-misce.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3388669-ukrainskij-kosmodrom-mozut-zbuduvati-na-berezi-cornogo-mora-vze-viznacili-misce.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3388669-ukrainskij-kosmodrom-mozut-zbuduvati-na-berezi-cornogo-mora-vze-viznacili-misce.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388765-import-elektroenergii-za-rik-skorotivsa-na-259.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388765-import-elektroenergii-za-rik-skorotivsa-na-259.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

МЗС докладає всіх зусиль для захисту 

культурної спадщини Криму – Джапарова 

У Міністерстві закордонних справ занепокоєні 
незаконними археологічними розкопками в 

тимчасово окупованому Криму та фактами 

використання його культурної спадщини з 

метою пропаганди ідеології держави-агресора. 

 

У Грузії відмовились визнати Саакашвілі 

постраждалим через жорстоке поводження 

Прокуратура Грузії не задовольнила визнання 

експрезидента Міхеіла Саакашвілі потерпілим 

«через необґрунтованість», водночас дала 

можливість адвокатам ознайомитись із 

кримінальною справою.

 

 

Атака хакерів: Денісова просить Червоний 

Хрест пояснити, як захищені персональні 

дані 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова звернулася до 
Міжнародного Комітету Червоного Хреста в 

Україні з проханням

 

 

Обвинувачення запросило для кримського 

татарина з інвалідністю 12 років тюрми 

Сторона обвинувачення у російському суді 

зажадала для 64-річного інваліда Зекір'ї 
Муратова 12 років позбавлення волі з 

відбуванням у в'язниці та колонії суворого 

режиму.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3388730-mzs-dokladae-vsih-zusil-dla-zahistu-kulturnoi-spadsini-krimu-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3388730-mzs-dokladae-vsih-zusil-dla-zahistu-kulturnoi-spadsini-krimu-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388799-u-gruzii-vidmovilis-viznati-saakasvili-postrazdalim-cerez-zorstoke-povodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388799-u-gruzii-vidmovilis-viznati-saakasvili-postrazdalim-cerez-zorstoke-povodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388817-ataka-hakeriv-denisova-prosit-cervonij-hrest-poasniti-ak-zahiseni-personalni-dani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388817-ataka-hakeriv-denisova-prosit-cervonij-hrest-poasniti-ak-zahiseni-personalni-dani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388817-ataka-hakeriv-denisova-prosit-cervonij-hrest-poasniti-ak-zahiseni-personalni-dani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388817-ataka-hakeriv-denisova-prosit-cervonij-hrest-poasniti-ak-zahiseni-personalni-dani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3388790-obvinuvacenna-zaprosilo-dla-krimskogo-tatarina-z-invalidnistu-12-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3388790-obvinuvacenna-zaprosilo-dla-krimskogo-tatarina-z-invalidnistu-12-rokiv-turmi.html


 

Погрози журналістам та перешкоджання 

роботі: про підозру повідомили 64 особам 
ВІДЕО 

Правоохоронці повідомили про підозру 64 

особам за фактами перешкоджання роботі 

журналістів.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

В Офісі Президента шукали вибухівку — 

поліція 

У столиці правоохоронці перевірили 
повідомлення про начебто замінування Офісу 

Президента України, однак жодних 

небезпечних предметів знайдено не було.

 

 

Суд відклав розгляд апеляції на домашній 

арешт Медведчука до 3 лютого 

Розгляд апеляційної скарги у кримінальному 
провадженні щодо народного депутата, члена 

партії “Опозиційна платформа – За життя” 

Віктора Медведчука відкладено до 3 лютого. 

 

Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив 

Мангера під вартою 

Київський апеляційний суд залишив під 

вартою колишнього голову Херсонської 
обласної ради, якого обвинувачують в 

організації нападу на активістку Катерину 

Гандзюк.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388745-pogrozi-zurnalistam-ta-pereskodzanna-roboti-pro-pidozru-povidomili-64-osobam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388745-pogrozi-zurnalistam-ta-pereskodzanna-roboti-pro-pidozru-povidomili-64-osobam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388745-pogrozi-zurnalistam-ta-pereskodzanna-roboti-pro-pidozru-povidomili-64-osobam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388745-pogrozi-zurnalistam-ta-pereskodzanna-roboti-pro-pidozru-povidomili-64-osobam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388709-v-ofisi-prezidenta-sukali-vibuhivku-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388709-v-ofisi-prezidenta-sukali-vibuhivku-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388841-sud-vidklav-rozglad-apelacii-na-domasnij-arest-medvedcuka-do-3-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388841-sud-vidklav-rozglad-apelacii-na-domasnij-arest-medvedcuka-do-3-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388698-sprava-gandzuk-apelacijnij-sud-zalisiv-mangera-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388698-sprava-gandzuk-apelacijnij-sud-zalisiv-mangera-pid-vartou.html


 

КСУ визначився із формою розгляду справи 

про відсторонення Тупицького і Касмініна - 

депутатка 

Конституційний Суд України розглядатиме 

справу за поданням народних депутатів щодо 

конституційності указів Президента 

Володимира Зеленського, якими було 
відсторонено з посад суддів КСУ Олександра 

Тупицького і

 

 

У Туреччині знайшли документи 

українського моряка, який рік тому зник 

після аварії корабля ФОТО 

У Туреччині знайшли документи одного з 

трьох моряків, які зникли після кораблетрощі 
суховантажу «Арвін» рік тому біля берегів 

провінції Бартин, що на Чорноморському 

узбережжі Туреччини.

 

 

Україна навчилася відбивати російські 

інформатаки - керівник Центру 

стратегічних комунікацій 

Інформаційна політика Росії на сьогодні є 
агресивною та спрямованою на супровід 

гібридної війни проти України. Водночас 

Україна за останні роки навчилась протистояти 

дезінформації.

 

 

Поліція розслідує незаконний видобуток 

корисних копалин на Хмельниччині ФОТ О, 

ВІДЕО 

Слідчі Нацполіції розслідують факт 
незаконного видобутку корисних копалин на 

земельній ділянці природно-заповідного фонду 

у Хмельницькій області, за попередніми 

висновками, на суму понад 432 млн грн.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388771-ksu-viznacivsa-iz-formou-rozgladu-spravi-pro-vidstoronenna-tupickogo-i-kasminina-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388771-ksu-viznacivsa-iz-formou-rozgladu-spravi-pro-vidstoronenna-tupickogo-i-kasminina-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388771-ksu-viznacivsa-iz-formou-rozgladu-spravi-pro-vidstoronenna-tupickogo-i-kasminina-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388771-ksu-viznacivsa-iz-formou-rozgladu-spravi-pro-vidstoronenna-tupickogo-i-kasminina-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388555-u-tureccini-znajsli-dokumenti-ukrainskogo-moraka-akij-rik-tomu-znik-pisla-avarii-korabla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388555-u-tureccini-znajsli-dokumenti-ukrainskogo-moraka-akij-rik-tomu-znik-pisla-avarii-korabla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388555-u-tureccini-znajsli-dokumenti-ukrainskogo-moraka-akij-rik-tomu-znik-pisla-avarii-korabla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388555-u-tureccini-znajsli-dokumenti-ukrainskogo-moraka-akij-rik-tomu-znik-pisla-avarii-korabla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388823-ukraina-navcilasa-vidbivati-rosijski-informataki-kerivnik-centru-strategicnih-komunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388823-ukraina-navcilasa-vidbivati-rosijski-informataki-kerivnik-centru-strategicnih-komunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388823-ukraina-navcilasa-vidbivati-rosijski-informataki-kerivnik-centru-strategicnih-komunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388823-ukraina-navcilasa-vidbivati-rosijski-informataki-kerivnik-centru-strategicnih-komunikacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388797-policia-rozslidue-nezakonnij-vidobutok-korisnih-kopalin-na-hmelniccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388797-policia-rozslidue-nezakonnij-vidobutok-korisnih-kopalin-na-hmelniccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388797-policia-rozslidue-nezakonnij-vidobutok-korisnih-kopalin-na-hmelniccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388797-policia-rozslidue-nezakonnij-vidobutok-korisnih-kopalin-na-hmelniccini.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Роспроп: Росія і Захід не втрачають темпу в 

нерозумінні одне одного 

Другий тиждень тупикових переговорів щодо 

ультиматумів Кремля

 

 

“І знову перші кроки, як в дитинстві”: У 

Нідерландах ставлять на ноги наших вояків 

Нідерландські фахівці завершили реабілітацію 
першої групи українських 

військовослужбовців, чекають на наступну

 

 

Стрілецькою зброєю і боєприпасами 

тероборона укомплектована на 100% - Юрій 

Галушкін, командувач сил територіальної 

оборони ЗСУ ІНТЕРВ'Ю 

Масштабна концентрація російських військ 
на кордоні з Україною поставила перед 
кожним українцем питання – як чинити опір у 
разі відкритого вторгнення?

СУСПІЛЬСТВО 

 

Гурт «Тартак» офіційно припинив своє 

існування 

Музиканти гурту "Тартак" оголосили про 

завершення роботи в складі групи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388451-rosprop-rosia-i-zahid-ne-vtracaut-tempu-v-nerozuminni-odne-odnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388451-rosprop-rosia-i-zahid-ne-vtracaut-tempu-v-nerozuminni-odne-odnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388486-i-znovu-persi-kroki-ak-v-ditinstvi-u-niderlandah-stavlat-na-nogi-nasih-voakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388486-i-znovu-persi-kroki-ak-v-ditinstvi-u-niderlandah-stavlat-na-nogi-nasih-voakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388640-urij-galuskin-komanduvac-sil-teritorialnoi-oboroni-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388640-urij-galuskin-komanduvac-sil-teritorialnoi-oboroni-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388640-urij-galuskin-komanduvac-sil-teritorialnoi-oboroni-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388640-urij-galuskin-komanduvac-sil-teritorialnoi-oboroni-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388808-gurt-tartak-oficijno-pripiniv-svoe-isnuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388808-gurt-tartak-oficijno-pripiniv-svoe-isnuvanna.html


 

Київстар назвав найпопулярніші місця 

відпочинку на новорічні свята 

Найпопулярнішими місцями відпочинку на 
новорічно-різдвяні свята в Україні були 

гірськолижні райони в Карпатах, Львів і Київ. 

 

 

У США стартує «Санденс»: українська 

драма «Клондайк» - у конкурсі фестивалю 
ФОТО, ВІДЕО 

У США сьогодні розпочнеться щорічний 

міжнародний кінофестиваль «Санденс», в 

конкурсі якого вперше в історії бере участь 
український ігровий фільм - драма «Клондайк» 

режисерки Марини Ер Горбач.  

 

Дизайнери розробили артінсталяцію для 

української антарктичної станції ФОТО 

Українські дизайнери та архітектори 

розробили й представили для української 

антарктичної станції “Академік Вернадський” 

артінсталяцію “Дім. Спогади”.

 

 

На Берлінале 15 лютого покажуть 

український фільм «Терикони» 

Прем‘єра фільму "Терикони" українського 

режисера Тараса Томенка відбудеться в межах 

72-го Берлінського кінофестивалю, у 

конкурсній секції Generation, 15 лютого. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3388769-kiivstar-nazvav-najpopularnisi-misca-vidpocinku-na-novoricni-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3388769-kiivstar-nazvav-najpopularnisi-misca-vidpocinku-na-novoricni-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388425-u-ssa-startue-sandens-ukrainska-drama-klondajk-u-konkursi-festivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388425-u-ssa-startue-sandens-ukrainska-drama-klondajk-u-konkursi-festivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388425-u-ssa-startue-sandens-ukrainska-drama-klondajk-u-konkursi-festivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388425-u-ssa-startue-sandens-ukrainska-drama-klondajk-u-konkursi-festivalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388804-dizajneri-rozrobili-artinstalaciu-dla-ukrainskoi-antarkticnoi-stancii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388804-dizajneri-rozrobili-artinstalaciu-dla-ukrainskoi-antarkticnoi-stancii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388460-na-berlinale-15-lutogo-pokazut-ukrainskij-film-terikoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388460-na-berlinale-15-lutogo-pokazut-ukrainskij-film-terikoni.html


 

Пласт затвердив пластовий курінь УПЮ 

імені Анни Ярославни у Франції 

Координаційний Центр Пластових груп в 
Європі затвердив Підготовчий мішаний курінь 

уладу пластунів юнаків та пластунок юначок 

(УПЮ) імені Анни Ярославни у Франції, 

 

 

Назвали лауреата премії імені 

Лятошинського 

Лауреатом премії імені Б. Лятошинського в 

2022 році став заслужений діяч мистецтв 

України Михайло Швед. 

 

У Туреччині офіційно зареєстрували 18-ту 

українську громаду 

Українська громада в турецькому місті Мерсін 
отримала офіційну реєстрацію, тож тепер у 

Туреччині налічується 10 офіційних 

українських спілок.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3388801-plast-evropi-zatverdiv-plastovij-kurin-upu-imeni-anni-aroslavni-u-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3388801-plast-evropi-zatverdiv-plastovij-kurin-upu-imeni-anni-aroslavni-u-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388605-nazvali-laureata-premii-imeni-latosinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388605-nazvali-laureata-premii-imeni-latosinskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3388789-u-tureccini-oficijno-zareestruvali-18tu-ukrainsku-gromadu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3388789-u-tureccini-oficijno-zareestruvali-18tu-ukrainsku-gromadu.html

