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ТОП 

 

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка 

засуджує заперечення Голокосту 

Генеральна Асамблея ООН у четвер 

підтримала внесену Німеччиною та Ізраїлем 

резолюцію, яка відкидає та беззастережно 

засуджує будь-яке повне чи часткове 

заперечення Голокосту як історичної події.  

 

Канада продовжить військову тренувальну 

місію UNIFIER в Україні - ЗМІ 

Канадську військову тренувальну місію 
UNIFIER в Україні буде продовжено ще на 

півроку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388928-genasamblea-oon-uhvalila-rezoluciu-aka-zasudzue-zaperecenna-golokostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388928-genasamblea-oon-uhvalila-rezoluciu-aka-zasudzue-zaperecenna-golokostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388942-kanada-prodovzit-vijskovu-trenuvalnu-misiu-unifier-v-ukraini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388942-kanada-prodovzit-vijskovu-trenuvalnu-misiu-unifier-v-ukraini-zmi.html


 

Ердоган хоче організувати зустріч 

Зеленського і Путіна якомога швидше 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 
розраховує якнайшвидше організувати зустріч 

президентів України та Росії та посприяти 

таким чином мирному врегулюванню напруги, 

яка виникла через загрозу агресії Росії проти 

України.

 

 

Журнал Time зобразив на обкладинці 

Байдена, підбивши проблеми першого року 

президентства 

Журнал Time розмістив на обкладинці свіжого 

номера видання президента США Джо Байдена 

в оточенні поточними викликами, після 

завершення першого року президентства. 

 

Денісова планує в лютому відвідати 

Саакашвілі 

Уповноважена ВР з прав людини Людмила 

Денісова планує відвідати голову Виконавчого 
комітету Національної ради реформ при 

Президентові України 

 

У Сирії підірвали в’язницю, де утримували 

терористів ІДІЛ 

У результаті вибуху замінованого автомобіля з 

використанням ємності з паливом біля в’язниці 

Гувайран в сирійській провінції Аль-Хасака, 

втекли «іділівці».

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388952-erdogan-rozrahovue-vlastuvati-zustric-zelenskogo-i-putina-akomoga-svidse.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388909-denisova-planue-v-lutomu-vidvidati-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388909-denisova-planue-v-lutomu-vidvidati-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388956-u-sirii-pidirvali-vaznicu-de-utrimali-teroristiv-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388956-u-sirii-pidirvali-vaznicu-de-utrimali-teroristiv-idil.html


СВІТ 

 

США офіційно звинуватили в повітряному 

піратстві білоруських чиновників 

США висунули офіційні звинувачення в 
повітряному піратстві представникам режиму в 

Білорусі, причетних до інциденту з 

примусовою посадкою літака  

 

Спроби Трампа скасувати результати 

виборів може розглянути спеціальне велике 

журі 

У США окружний прокурор округу Фултон у 
штаті Атланта Фані Вілліс звернулася до судді 

з проханням скликати спеціальне велике журі 

для

 

Молдовагаз повністю виплатила Газпрому 

авансовий платіж за січень 

Компанія "Молдовагаз" перерахувала ПАТ 

"Газпром" у повному обсязі платню за 

природний газ, поставлений у першій половині 

січня 2022 року. 

 

Теракт у Пакистані: троє загиблих, 23 

поранених 

Унаслідок теракту в місті Лахор на сході 
Пакистану, загинуло щонайменше троє людей, 

ще 23 отримали поранення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388896-ssa-oficijno-zvinuvatili-v-povitranomu-piratstvi-biloruskih-cinovnikiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388872-sprobi-trampa-skasuvati-rezultati-viboriv-moze-rozglanuti-specialne-velike-zuri.html
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Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 343 мільйони 

У світі станом на ранок 20 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 343 270 696.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Глави МЗС чотирьох країн обговорили 

санкції проти Росії 

Глави зовнішньополітичних відомств США, 
Великої Британії, Німеччини й Франції під час 

зустрічі в Берліні обговорили спільну 

готовність запровадити суворі санкції проти 

Росії в разі її подальшої агресії проти України. 

 

Штати приймуть рішення про наступні 

кроки щодо РФ після зустрічі в Женеві – 

Білий дім 

Наступні кроки на російському напрямі 
зовнішньої політики Білий дім 

обговорюватиме після того, як держсекретар 

США Ентоні Блінкен повернеться з 
переговорів у Женеві з російським міністром 

Сергієм Лавровим. 

 

 

Глави МЗС Канади та Франції обговорили 

російську агресію 

Міністри закордонних справ Канади Мелані 

Жолі та Франції Жан-Ів Ле Дріан поговорили 
про шляхи стримування можливої російської 

агресії проти України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388964-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-343-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388964-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-343-miljoni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388936-glavi-mzs-kanadi-ta-francii-obgovorili-rosijsku-agresiu.html


 

Галущенко сказав, як Україна може 

допомогти у захисті ЄС від штучних газових 

криз 

Україна відчуває зацікавленість ЄС в ініціативі 

Регіонального енергетичного партнерства, яка 

передбачає використання наших підземних 

сховищ газу для  

 

 

Іспанські кораблі долучаються до сил 

НАТО в Чорному морі 

Кораблі Іспанії долучаються до військово-

морських сил НАТО в Середземному та 
Чорному морях через напруженість у регіоні, 

спричинену нарощуванням російських військ 

на кордоні з Україною. 

 

Польща розглядає можливість надання 

Україні військової допомоги 

Варшава розглядає можливість надання Києву 

військової допомоги і це питання 

обговорюється у польській Віслі Президентами 
України та Польщі Володимиром Зеленським й 

Анджеєм Дудою. 

 

 

Міноборони Чехії хоче надати Україні 

артилерійські снаряди - ЗМІ 

Міністерство оборони Чехії хоче підтримати 
Україну, надавши українським Збройним 

Силам артилерійські снаряди. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388891-galusenko-skazav-ak-ukraina-moze-dopomogti-u-zahisti-es-vid-stucnih-gazovih-kriz.html
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Глава міноборони Литви назвав три 

причини для підтримки України 

Україну слід підтримувати, аби допомогти їй 
рухатися у бік Заходу, зменшити загрозу 

вторгнення, збільшивши ціну агресії для Росії; 

та щоб убезпечити від загрози війни західні 

демократії, не забуваючи при цьому і про 

безпеку. 

 

Канада відправила бойовий фрегат у Чорне 

море 

Бойовий фрегат Збройних сил Канади 

відправився на піврічну місію до Європи. 

 

 

Глава МЗС Австрії закликав Росію «забрати 

руки від України» 

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг 

закликав Росію "забрати руки від України", 

повідомивши про серйозні наслідки для РФ у 

разі подальшої агресії. 

 

Міноборони не коментуватиме неофіційні 

повідомлення про надання Україні 

іноземного озброєння 

Міністерство оборони України не планує 

коментувати жодні неофіційні повідомлення 

щодо надання Україні міжнародної (іноземної) 

допомоги у вигляді озброєння.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388916-glava-minoboroni-litvi-nazvav-tri-pricini-dla-pidtrimki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388916-glava-minoboroni-litvi-nazvav-tri-pricini-dla-pidtrimki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388876-kanada-vidpravila-bojovij-fregat-u-corne-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388876-kanada-vidpravila-bojovij-fregat-u-corne-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388914-glava-mzs-avstrii-zaklikav-rosiu-zabrati-ruki-vid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388914-glava-mzs-avstrii-zaklikav-rosiu-zabrati-ruki-vid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388881-minoboroni-ne-komentuvatime-neoficijni-povidomlenna-pro-nadanna-ukraini-inozemnogo-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388881-minoboroni-ne-komentuvatime-neoficijni-povidomlenna-pro-nadanna-ukraini-inozemnogo-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388881-minoboroni-ne-komentuvatime-neoficijni-povidomlenna-pro-nadanna-ukraini-inozemnogo-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388881-minoboroni-ne-komentuvatime-neoficijni-povidomlenna-pro-nadanna-ukraini-inozemnogo-ozbroenna.html


 

Ізраїльтян в Україні через особливу 

ситуацію просять надати до посольства 

особисті дані 

У МЗС Ізраїлю закликали ізраїльтян, які 

знаходяться  в Україні відправити до 

міністерства свої особисті дані та дані всіх 

членів своїх родин «у світлі ситуації».

 

 

Зеленський та Дуда після переговорів 

розпочали неформальне спілкування 

Президент України Володимир Зеленський і 
Польщі Анджей Дуда після офіційних 

переговорів розпочали неформальне 

спілкування.

 

УКРАЇНА 

 

Київрада звернулась до Ради та Президента 

щодо «недопущення переслідування» 

Порошенка 

Київська міська рада прийняла звернення до 

голів депутатських фракцій та груп у 

Верховній Раді, Президента та Офісу 
Генерального прокурора щодо недопущення 

політичного переслідування експрезидента 

Петра Порошенка. 

 

 

У наступальних операціях тероборона точно 

не буде використовуватись – Галушкін 

Сили територіальної оборони у разі відкритої 

агресії не будуть залучені у наступальних 

операціях. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388938-izrailtan-v-ukraini-cerez-osoblivu-situaciu-prosat-nadati-do-posolstva-osobisti-dani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388938-izrailtan-v-ukraini-cerez-osoblivu-situaciu-prosat-nadati-do-posolstva-osobisti-dani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388938-izrailtan-v-ukraini-cerez-osoblivu-situaciu-prosat-nadati-do-posolstva-osobisti-dani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388938-izrailtan-v-ukraini-cerez-osoblivu-situaciu-prosat-nadati-do-posolstva-osobisti-dani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388886-zelenskij-ta-duda-pisla-peregovoriv-rozpocali-neformalne-spilkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388886-zelenskij-ta-duda-pisla-peregovoriv-rozpocali-neformalne-spilkuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388946-kiivrada-zvernulas-do-radi-ta-prezidenta-sodo-nedopusenna-peresliduvanna-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388946-kiivrada-zvernulas-do-radi-ta-prezidenta-sodo-nedopusenna-peresliduvanna-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388946-kiivrada-zvernulas-do-radi-ta-prezidenta-sodo-nedopusenna-peresliduvanna-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3388946-kiivrada-zvernulas-do-radi-ta-prezidenta-sodo-nedopusenna-peresliduvanna-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388926-u-nastupalnih-operaciah-teroborona-tocno-ne-bude-vikoristovuvatis-galuskin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388926-u-nastupalnih-operaciah-teroborona-tocno-ne-bude-vikoristovuvatis-galuskin.html


 

Галущенко розповів про плани 

«відрізатися» від енергомереж РФ і Білорусі 

Україна отримала підтримку Єврокомісії у 
зусиллях із синхронізації національної 

енергетичної системи з енергосистемою 

Євросоюзу та

 

 

Влада готова розв'язувати проблеми для 

розвитку громад на Донеччині – Верещук 

Влада готова розв'язувати різні проблеми, 
навіть політичні, для позитивного розвитку 

громад на Донеччині. 

 

Кістяк підрозділів тероборони вже 

сформований – командувач Сил тероборони 

Кістяк особового складу Сил територіальної 

оборони у 25 бригадах вже сформований, 

наразі йде процес їх доукомплектування.

 

 

Сили тероборони повністю укомплектовані 

зброєю та боєприпасами - Галушкін 

Сили територіальної оборони Збройних сил 
України на 100% забезпечені стрілецькою 

зброєю та боєприпасами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388868-galusenko-rozpoviv-pro-plani-vidrizatisa-vid-energomerez-rf-i-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388868-galusenko-rozpoviv-pro-plani-vidrizatisa-vid-energomerez-rf-i-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388940-vlada-gotova-rozvazuvati-problemi-dla-rozvitku-gromad-na-doneccini-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388940-vlada-gotova-rozvazuvati-problemi-dla-rozvitku-gromad-na-doneccini-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388888-kistak-pidrozdiliv-teroboroni-vze-sformovanij-komanduvac-sil-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388888-kistak-pidrozdiliv-teroboroni-vze-sformovanij-komanduvac-sil-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388960-sili-teroboroni-povnistu-ukomplektovani-zbroeu-ta-boepripasami-galuskin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388960-sili-teroboroni-povnistu-ukomplektovani-zbroeu-ta-boepripasami-galuskin.html


 

Командувач Сил тероборони: У планах – не 

менше п'яти бригадних навчань 

Сили територіальної оборони спільно з іншими 
підрозділами ЗСУ проведуть не менше 5 

навчань за участі мобілізованих резервістів.

 

 

Основні видавці друкованих ЗМІ 

виконують мовне законодавство – Кремінь 

Секретаріат уповноваженого із захисту 
державної мови під час моніторингу не виявив 

у місцях продажу друкованих ЗМІ видань, які 

не мають української версії. 

 

 

На трасі Київ-Чоп сталася ДТП, є 

постраждалі 

На 44 км автодороги Київ – Чоп сталася 

дорожньо-транспортна пригода, попередньо є 

постраждалі. 

 

Найпоширеніші причини смертності в 

Україні за 2021 рік ІНФОГРАФІКА 

Назвали найпоширеніші причини смертності за 

минулий рік в Україні - найбільше людей 

померли від захворювань системи кровообігу, 
зокрема, ішемічної хвороби серця, а також 

COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388934-komanduvac-sil-teroboroni-u-planah-ne-mense-5-brigadnih-navcan-sil-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388934-komanduvac-sil-teroboroni-u-planah-ne-mense-5-brigadnih-navcan-sil-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388924-osnovni-vidavci-drukovanih-zmi-vikonuut-movne-zakonodavstvo-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388924-osnovni-vidavci-drukovanih-zmi-vikonuut-movne-zakonodavstvo-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388972-na-trasi-kiivcop-stalasa-dtp-e-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3388972-na-trasi-kiivcop-stalasa-dtp-e-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388858-najposirenisi-pricini-smertnosti-v-ukraini-za-minulij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388858-najposirenisi-pricini-smertnosti-v-ukraini-za-minulij-rik.html


 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 21 

січня 2022 року, зміцнив офіційний курс гривні 

на 8 копійок - до 28,3236 грн за долар.

 

 

В Україні – 20 156 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявлено 20 156 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Російські найманці минулої доби п'ять разів 

зривали «тишу» у зоні ООС 

Російські окупаційні війська 20 січня п'ять 

разів порушили режим припинення вогню в 

районі ООС. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 січня: народний календар і астровісник 

Зірки радять уникати стресів і добре 

обмірковувати свої вчинки 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388966-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3388966-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388970-v-ukraini-20-156-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388970-v-ukraini-20-156-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388962-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-pat-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3388962-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-pat-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388718-21-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3388718-21-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Австралія через COVID-19 завернула літак 

із допомогою для Тонги 

Австралія скасувала рейс із гуманітарною 
допомогою для постраждалої від виверження 

вулкану та цунамі Тонги, коли в одного з 

членів екіпажу виявили позитивний тест на 

COVID-19. 

 

У центрі Вільнюса знесуть недобудований 

«Дім Москви» 

Майже добудований будинок "Дім Москви", 

що знаходиться в центрі Вільнюса, буде 

знесено.

 

 

В Ужгороді школи з 24 січня переводять на 

дистанційне навчання 

Школи Ужгорода з понеділка, 24 січня, 

переводять на дистанційне навчання через 

збільшення кількості хворих з гострими 

респіраторними захворюваннями та COVID-19. 

 

Кіпр скасував обмеження на поїздки для 

вакцинованих 

Уряд Кіпру запровадив нові правила в'їзду 
туристів до країни. Згідно з новими правилами, 

вакциновані туристи та перехворілі на COVID-

19 зможуть 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388974-avstralia-cerez-covid19-zavernula-litak-iz-dopomogou-dla-tongi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388974-avstralia-cerez-covid19-zavernula-litak-iz-dopomogou-dla-tongi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388866-u-centri-vilnusa-znesut-nedobudovanij-dim-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3388866-u-centri-vilnusa-znesut-nedobudovanij-dim-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388930-v-uzgorodi-skoli-z-24-sicna-perevodat-na-distancijne-navcanna-miskrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3388930-v-uzgorodi-skoli-z-24-sicna-perevodat-na-distancijne-navcanna-miskrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3388843-kipr-skasuvav-obmezenna-na-poizdki-dla-vakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3388843-kipr-skasuvav-obmezenna-na-poizdki-dla-vakcinovanih.html


 

Омбудсмен перевірить, що «не так» з новим 

шкільним меню 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова розпочала моніторинг 

закладів освіти щодо стану реалізації реформи 

шкільного харчування.

 

 

21 січня. Пам’ятні дати 

21 січня 1919 року, в місті Хуст, на 

Закарпатських всенародних зборах було 
прийнято рішення про возз'єднання Закарпаття 

з Великою Україною
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388862-ombudsmen-perevirit-so-ne-tak-z-novim-skilnim-menu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388862-ombudsmen-perevirit-so-ne-tak-z-novim-skilnim-menu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388671-21-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3388671-21-sicna-pamatni-dati.html

