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ТОП 

 

На тлі агресії Кремля: у США підготували 

законопроєкт про лендліз для України 

Американська сенаторка Джин Шахін 

запропонувала законопроєкт про лендліз для 

захисту демократії в Україні, який має 

спростити надання військової допомоги на тлі 

загрози російського вторгнення.  

 

Київ-Берлін-Женева, або Як Путіна до миру 

примушували 

Схоже на те, що агресора втягнули у 
переговори. Для України – добра новина: адже 

коли йдуть переговори, гармати можуть 

помовчати

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389232-na-tli-agresii-kremla-u-ssa-pidgotuvali-zakonoproekt-pro-lendliz-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389232-na-tli-agresii-kremla-u-ssa-pidgotuvali-zakonoproekt-pro-lendliz-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389520-kiivberlinzeneva-abo-ak-putina-do-miru-primusuvali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389520-kiivberlinzeneva-abo-ak-putina-do-miru-primusuvali.html


 

Країни Балтії отримали від США дозволи 

на передачу зброї Україні 

У спільній заяві міністри оборони Латвії, 
Литви та Естонії повідомляють, що ці країни 

отримали необхідний дозвол від США на 

відправлення зброї в Україну, і продовжать 

спільну роботу, щоб доставити її у найкоротші 

терміни. 

 

У ПАРЄ готуються оскаржити 

повноваження нової делегації Росії 

Українська делегація спільно з колегами з 

Baltic+ під час січневої сесії Парламентської 
Ради Європи мають намір оскаржити 

повноваження російської делегації та 

повноваження депутата Держдуми РФ Петра 

Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.

 

 

Канада надасть Україні кредит у $100 

мільйонів 

Для підтримки економіки України на тлі 

посилення російської агресії Канада виділить 
кредит в 120 млн канадських доларів (близько 

100 млн дол. США).

 

 

Зеленський припустив, що Росія спробує 

окупувати Харків 

Росія може спробувати захопити українські 
території під приводом «захисту» 

російськомовного населення, зокрема, Харків, 

що «стане початком масштабної війни». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3389558-kraini-baltii-otrimali-vid-ssa-dozvoli-na-peredacu-zbroi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3389558-kraini-baltii-otrimali-vid-ssa-dozvoli-na-peredacu-zbroi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389322-u-pare-gotuutsa-oskarziti-povnovazenna-novoi-delegacii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389322-u-pare-gotuutsa-oskarziti-povnovazenna-novoi-delegacii-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389489-kanada-nadast-ukraini-kredit-u-100-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389489-kanada-nadast-ukraini-kredit-u-100-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389161-zelenskij-pripustiv-so-rosia-sprobue-okupuvati-harkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389161-zelenskij-pripustiv-so-rosia-sprobue-okupuvati-harkiv.html


 

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний 

захід Порошенку 

Офіс генерального прокурора вніс апеляційну 
скаргу на запобіжний захід п’ятому 

Президенту України Петру Порошенку.

 

 

Громадянам незабаром буде представлено 

алгоритми поведінки у разі розширення 

військової агресії РФ  - Федір Веніславський 
ІНТЕРВ'Ю 

Кілька місяців поспіль Україна займає одне з 
чільних місць у порядку денному 
міжнародного інформаційного простору. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Представник Євросоюзу прокоментував 

ідею визнати в Росії «незалежність Л/ДНР» 

Ініціатива депутатів Держдуми РФ про 
визнання «незалежності» так званих «ЛНР» та 

«ДНР» на цей час сприймається як політична 

заява, тож ЄС буде

 

 

Парламентарії країн Балтії та Польщі 

закликали НАТО не йти на поступки Росії 
ЛИСТ 

Парламентарі трьох Балтійських країн та 
Польщі закликають НАТО залишатися єдиним 

в умовах зростаючої російської загрози і не 

виконувати вимоги, висунуті Москвою, а 
також зміцнювати потенціал стримування 

Альянсу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389285-ofis-genprokurora-oskarziv-zapobiznij-zahid-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389285-ofis-genprokurora-oskarziv-zapobiznij-zahid-porosenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389273-fedir-venislavskij-clen-komitetu-vr-z-pitan-nacionalnoi-bezpeki-oboroni-ta-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389273-fedir-venislavskij-clen-komitetu-vr-z-pitan-nacionalnoi-bezpeki-oboroni-ta-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389273-fedir-venislavskij-clen-komitetu-vr-z-pitan-nacionalnoi-bezpeki-oboroni-ta-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389273-fedir-venislavskij-clen-komitetu-vr-z-pitan-nacionalnoi-bezpeki-oboroni-ta-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389453-predstavnik-evrosouzu-prokomentuvav-ideu-viznati-v-rosii-nezaleznist-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389453-predstavnik-evrosouzu-prokomentuvav-ideu-viznati-v-rosii-nezaleznist-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3389528-parlamentarii-krain-baltii-ta-polsi-zaklikali-nato-ne-jti-na-postupki-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3389528-parlamentarii-krain-baltii-ta-polsi-zaklikali-nato-ne-jti-na-postupki-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3389528-parlamentarii-krain-baltii-ta-polsi-zaklikali-nato-ne-jti-na-postupki-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3389528-parlamentarii-krain-baltii-ta-polsi-zaklikali-nato-ne-jti-na-postupki-rosii.html


 

Британія відправила в Україну 2000 

одиниць озброєння та військових - ЗМІ 

Велика Британія відправила в Україну близько 
30 військових спецзагону та дві тисячі одиниць 

протитанкової зброї на тлі можливої загрози 

вторгнення Росії. 

 

Німеччина отримала запит Естонії на 

схвалення поставок зброї в Україну 

Німеччина отримала від Естонії запит на 

схвалення поставки гаубиць до України. 

 

У Дуди заявляють, що безпека України є 

частиною безпеки Польщі 

У Польщі підкреслюють, що безпека України є 

частиною безпеки РП і анонсують подальший 

інтенсивний діалог на рівні Президентів обох 

країн. 

 

 

Глава МЗС Британії порівняла можливий 

наступ Росії на Україну з війною в 

Афганістані 

Міністерка закордонних справ Великої 
Британії Ліз Трасс попередила Росію, що 

вторгнення до України може призвести до 

великих втрат, та порівняла такий крок із 

радянською інтервенцією в Афганістан. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3389255-britania-vidpravila-v-ukrainu-2000-odinic-ozbroenna-ta-vijskovih-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3389255-britania-vidpravila-v-ukrainu-2000-odinic-ozbroenna-ta-vijskovih-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3389301-nimeccina-otrimala-zapit-estonii-na-shvalenna-postavok-zbroi-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3389301-nimeccina-otrimala-zapit-estonii-na-shvalenna-postavok-zbroi-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389346-u-dudi-zaavlaut-so-bezpeka-ukraini-e-castinou-bezpeki-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389346-u-dudi-zaavlaut-so-bezpeka-ukraini-e-castinou-bezpeki-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389025-glava-mzs-britanii-porivnala-mozlivij-nastup-rosii-na-ukrainu-z-vijnou-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389025-glava-mzs-britanii-porivnala-mozlivij-nastup-rosii-na-ukrainu-z-vijnou-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389025-glava-mzs-britanii-porivnala-mozlivij-nastup-rosii-na-ukrainu-z-vijnou-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389025-glava-mzs-britanii-porivnala-mozlivij-nastup-rosii-na-ukrainu-z-vijnou-v-afganistani.html


 

Україна візьме участь у формуванні 

Стратегічної концепції НАТО до 2030 року – 

Стефанішина 

НАТО запросило Україну разом з іншими 

партнерами долучитися до формування 

Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. 

 

Нідерланди заявили про готовність 

підтримати Україну оборонною зброєю 

Уряд Нідерландів заявив, що готовий до 

надання військової допомоги Україні через 

загрозу вторгнення Росії.

 

 

Єврокомісар Варгеї наступного тижня 

приїде до Києва 

Єврокомісар з питань розширення та сусідства 

Олівер Варгеї здійснить візит до України 26-27 
січня, щоб висловити солідарність ЄС з 

Україною та представити пакет економічної 

підтримки. 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ прогнозує у лютому майже 60 тисяч 

випадків COVID-19 за добу 

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) 

прогнозує у лютому добову захворюваність на 

рівні 59 тис., за лютий сумарно може захворіти 

до 1 млн українців. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389511-ukraina-vizme-ucast-u-formuvanni-strategicnoi-koncepcii-nato-do-2030-roku-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389511-ukraina-vizme-ucast-u-formuvanni-strategicnoi-koncepcii-nato-do-2030-roku-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389511-ukraina-vizme-ucast-u-formuvanni-strategicnoi-koncepcii-nato-do-2030-roku-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389511-ukraina-vizme-ucast-u-formuvanni-strategicnoi-koncepcii-nato-do-2030-roku-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389220-niderlandi-zaavili-pro-gotovnist-pidtrimati-ukrainu-oboronnou-zbroeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389220-niderlandi-zaavili-pro-gotovnist-pidtrimati-ukrainu-oboronnou-zbroeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389485-evrokomisar-vargei-nastupnogo-tizna-priide-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389485-evrokomisar-vargei-nastupnogo-tizna-priide-do-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389216-moz-prognozue-u-lutomu-majze-60-tisac-vipadkiv-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389216-moz-prognozue-u-lutomu-majze-60-tisac-vipadkiv-covid19-za-dobu.html


 

У МОЗ розповіли, яким буде карантин під 

час хвилі Омікрону 

Під час хвилі Омікрону будуть 
застосовуватися такі ж карантинні обмеження, 

як і раніше. 

 

 

Четверта доза буде доцільною, якщо у 

березні з'явиться вакцина від Омікрону - 

епідеміологиня 

Питання доцільності введення четвертої дози 
вакцини від коронавірусу нині активно 

обговорюється у низці країн, однак 

однозначної відповіді досі немає. 

 

Івано-Франківська область з 24 січня 

переходить до «червоної» зони 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

ухвалила рішення про встановлення в Івано-
Франківській області червоного рівня 

епідемічної небезпеки з 24 січня.

 

 

Усі лікарні, що мають договір із 

Нацслужбою здоров’я, можуть приймати 

COVID-хворих – Кузін 

Будь-яка лікарня, яка має договір з НСЗУ, 

може приймати хворих на COVID-19. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389251-u-moz-rozpovili-akim-bude-karantin-pid-cas-hvili-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389251-u-moz-rozpovili-akim-bude-karantin-pid-cas-hvili-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389545-cetverta-doza-bude-docilnou-akso-u-berezni-zavitsa-vakcina-vid-omikronu-epidemiologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389545-cetverta-doza-bude-docilnou-akso-u-berezni-zavitsa-vakcina-vid-omikronu-epidemiologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389545-cetverta-doza-bude-docilnou-akso-u-berezni-zavitsa-vakcina-vid-omikronu-epidemiologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389545-cetverta-doza-bude-docilnou-akso-u-berezni-zavitsa-vakcina-vid-omikronu-epidemiologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389376-ivanofrankivska-oblast-z-24-sicna-perehodit-do-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389376-ivanofrankivska-oblast-z-24-sicna-perehodit-do-cervonoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389274-usi-likarni-so-maut-dogovir-iz-nacsluzbou-zdorova-mozut-prijmati-covidhvorih-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389274-usi-likarni-so-maut-dogovir-iz-nacsluzbou-zdorova-mozut-prijmati-covidhvorih-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389274-usi-likarni-so-maut-dogovir-iz-nacsluzbou-zdorova-mozut-prijmati-covidhvorih-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389274-usi-likarni-so-maut-dogovir-iz-nacsluzbou-zdorova-mozut-prijmati-covidhvorih-kuzin.html


 

Львівський «Охматдит» переповнений 

пацієнтами з коронавірусом – Садовий 

У Львові майже 10 тисяч дітей нині хворіють 
на COVID-19 та ГРВІ — такої динаміки не 

було за усю пандемію. 

 

МОЗ посилить COVID-вакцинацію у селах 

Міністерство охорони здоров'я посилить 

вакцинацію проти COVID-19 у сільській 

місцевості.

 

 

Через стрімке поширення Омікрону в Києві 

радять перевести працівників на 

«дистанційку» 

На сьогодні у столиці, як і в усій Україні, 

фіксується стрімке збільшення захворюваності 

на коронавірусну хворобу, що змушує місто 
максимально посилити контроль за 

дотриманням карантинних обмежень.

 

 

В Україні за тиждень коронавірусом 

заразилися понад 82 тисячі осіб 

За тиждень на COVID-19 захворіли понад 82 

тисячі українців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389354-lvivskij-ohmatdit-perepovnenij-pacientami-z-koronavirusom-sadovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389354-lvivskij-ohmatdit-perepovnenij-pacientami-z-koronavirusom-sadovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389308-moz-posilit-covidvakcinaciu-u-selah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389308-moz-posilit-covidvakcinaciu-u-selah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389306-cerez-strimke-posirenna-omikronu-v-kievi-radat-perevesti-pracivnikiv-na-distancijku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389306-cerez-strimke-posirenna-omikronu-v-kievi-radat-perevesti-pracivnikiv-na-distancijku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389306-cerez-strimke-posirenna-omikronu-v-kievi-radat-perevesti-pracivnikiv-na-distancijku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389306-cerez-strimke-posirenna-omikronu-v-kievi-radat-perevesti-pracivnikiv-na-distancijku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389399-v-ukraini-za-tizden-koronavirusom-zarazilisa-ponad-82-tisaci-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389399-v-ukraini-za-tizden-koronavirusom-zarazilisa-ponad-82-tisaci-osib.html


УКРАЇНА  

 

 

«На захист Харкова встануть всі українці»: 

мер заявляє, що місто готове дати відсіч 

Харків був і буде українським містом, жителі 

готові захищати його від будь-яких 

загарбників. 

 

 

Головою Конкурсної комісії з добору членів 

ВККС обрали екссуддю з Канади 

Суддя у відставці федерального суду 
Королівської лави провінції Саскачеван 

Канади Тед Зажечни обраний головою 

Конкурсної комісії з добору кандидатів 

 

Комітет Ради пропонує позбавити 

депутатських виплат 80 «прогульників» 

Комітет Ради з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи ВР 
звертається до спікера парламенту Руслана 

Стефанчука з пропозицією

 

 

Експерт: Документи щодо визнання алеї 

Героїв Небесної Сотні нацпам'яткою – на 

розгляді МКІП 

У питанні щодо визнання алеї Героїв Небесної 

Сотні національною пам'яткою «м’яч зараз на 

полі» Міністерства інформаційної політики та 

культури. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389440-na-zahist-harkova-vstanut-vsi-ukrainci-mer-zaavlae-so-misto-gotove-dati-vidsic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389440-na-zahist-harkova-vstanut-vsi-ukrainci-mer-zaavlae-so-misto-gotove-dati-vidsic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389324-golovou-konkursnoi-komisii-z-doboru-cleniv-vkks-obrali-ekssuddu-z-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389324-golovou-konkursnoi-komisii-z-doboru-cleniv-vkks-obrali-ekssuddu-z-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389053-komitet-radi-proponue-pozbaviti-deputatskih-viplat-80-progulnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389053-komitet-radi-proponue-pozbaviti-deputatskih-viplat-80-progulnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389443-ekspert-dokumenti-sodo-viznanna-alei-geroiv-nebesnoi-sotni-nacpamatkou-na-rozgladi-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389443-ekspert-dokumenti-sodo-viznanna-alei-geroiv-nebesnoi-sotni-nacpamatkou-na-rozgladi-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389443-ekspert-dokumenti-sodo-viznanna-alei-geroiv-nebesnoi-sotni-nacpamatkou-na-rozgladi-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389443-ekspert-dokumenti-sodo-viznanna-alei-geroiv-nebesnoi-sotni-nacpamatkou-na-rozgladi-mkip.html


 

Помер волонтер і громадський діяч Антон 

Дубішин 

У віці 33-х років помер волонтер і громадський 
діяч Антон Дубішин, який попри важку 

інвалідність допомагав українським 

військовим і людям, які потрапили в складні 

обставини. 

 

 

Біля адмінмежі з Кримом ЗСУ 

відпрацювали стрільби з «Градів» 

На одному із полігонів Херсонщини захисники 

південного напрямку, що несуть бойову 
службу на адмінмежі з тимчасово окупованою 

територією АР Крим, провели тактичні 

навчання із захисту морського узбережжя. 

 

Окупанти від початку доби не відкривали 

вогонь на сході України 

В районі проведення операції Об’єднаних сил 

станом на 17:00 зберігається режим тиші.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Гусєв розповів, що потрібно зробити в 

Укроборонпромі для виробництва 

безпілотних систем 

Державний концерн "Укроборонпром" у 2021 
році заклав фундамент для трансформації 

подальшого розвитку його науково-технічного 

й виробничого 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389419-pomer-volonter-i-gromadskij-diac-anton-dubisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389419-pomer-volonter-i-gromadskij-diac-anton-dubisin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3389245-bila-adminmezi-z-krimom-zsu-vidpracuvali-strilbi-z-gradiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3389245-bila-adminmezi-z-krimom-zsu-vidpracuvali-strilbi-z-gradiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3389462-okupanti-vid-pocatku-dobi-ne-vidkrivali-vogon-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3389462-okupanti-vid-pocatku-dobi-ne-vidkrivali-vogon-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389279-gusev-rozpoviv-so-potribno-zrobiti-v-ukroboronpromi-dla-virobnictva-bezpilotnih-sistem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389279-gusev-rozpoviv-so-potribno-zrobiti-v-ukroboronpromi-dla-virobnictva-bezpilotnih-sistem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389279-gusev-rozpoviv-so-potribno-zrobiti-v-ukroboronpromi-dla-virobnictva-bezpilotnih-sistem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389279-gusev-rozpoviv-so-potribno-zrobiti-v-ukroboronpromi-dla-virobnictva-bezpilotnih-sistem.html


 

В Укрзалізниці пояснили, чому 

призупинили транзит до Польщі ЕКСКЛЮЗИВ 

Укрзалізниця ввела тимчасову заборону 
залізничного транзиту через територію 

України до Польщі через скупчення вагонів на 

кордоні та застарілу інфраструктуру польської 

залізниці.

 

 

У КМДА затвердили проєкт капремонту 

Хрещатика ДОКУМЕНТ  

Столична влада затвердила проєкт 

капітального ремонту вулиці Хрещатик у 
Печерському та Шевченківському районах 

Києва. 

 

 

Продуктові картки в Україні: повернення в 

минуле, чи крок у майбутнє? 

Українці спантеличені – влада заговорила про 

можливість запровадження в Україні у 2022 

році продуктової допомоги малозабезпеченим 

верствам населення. Невже все так погано?

 

 

В Україні запрацював удосконалений сервіс 

автоматичної оцінки вартості нерухомості 

Фонд держмайна України, у співпраці з 
Мінагрополітики та Держгеокадастром, 

доопрацювали функціонал сервісу 

автоматичної оцінки вартості нерухомості. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389505-v-ukrzaliznici-poasnili-comu-prizupinili-tranzit-do-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389505-v-ukrzaliznici-poasnili-comu-prizupinili-tranzit-do-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389295-u-kmda-zatverdili-proekt-kapremontu-hresatika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389295-u-kmda-zatverdili-proekt-kapremontu-hresatika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389218-produktovi-kartki-v-ukraini-povernenna-v-minule-ci-krok-u-majbutne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389218-produktovi-kartki-v-ukraini-povernenna-v-minule-ci-krok-u-majbutne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389438-v-ukraini-zapracuvav-udoskonalenij-servis-avtomaticnoi-ocinki-vartosti-neruhomosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389438-v-ukraini-zapracuvav-udoskonalenij-servis-avtomaticnoi-ocinki-vartosti-neruhomosti.html


 

Учасниками ринку землі в Україні 

виступають від 1% до 3% фермерів - 

фахівець 

У ринку землі, що функціонує з липня 2021 

року, беруть участь від 1% до 3% українських 

фермерів. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В Італії режисера Лавренчука відпустили 

під домашній арешт 

В Італії затриманого на вимогу Росії 

українського режисера Євгена Лавренчука 

відпустили з-під варти під домашній арешт. 

 

«Суд» у Криму відмовив Єсипенку в 

порушенні справи через тортури 

У п'ятницю в окупованому Криму на 
черговому, 13-му, засіданні щодо фрілансера 

«Радіо Свобода» Владислава Єсипенка «суд» 

повідомив, що так

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

За «мінуваннями» по всій Україні стоїть 

Росія – СБУ 

Російська Федерація використовує 
псевдомінування об’єктів соціальної сфери та 

критичної інфраструктури для розхитування 

ситуації та посилення тиску на Україну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389481-ucasnikami-rinku-zemli-v-ukraini-vistupaut-vid-1-do-3-fermeriv-fahivec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389481-ucasnikami-rinku-zemli-v-ukraini-vistupaut-vid-1-do-3-fermeriv-fahivec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389481-ucasnikami-rinku-zemli-v-ukraini-vistupaut-vid-1-do-3-fermeriv-fahivec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3389481-ucasnikami-rinku-zemli-v-ukraini-vistupaut-vid-1-do-3-fermeriv-fahivec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389117-v-italii-rezisera-lavrencuka-vidpustili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389117-v-italii-rezisera-lavrencuka-vidpustili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389516-sud-u-krimu-vidmoviv-esipenku-v-porusenni-spravi-cerez-torturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389516-sud-u-krimu-vidmoviv-esipenku-v-porusenni-spravi-cerez-torturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389380-za-minuvannami-po-vsij-ukraini-stoit-rosia-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389380-za-minuvannami-po-vsij-ukraini-stoit-rosia-sbu.html


 

Слідство знайшло свідків кульових 

поранень Нігояна, Жизневського і Сеника 

У рамках розслідування епізодів вбивств 
учасників Революції Гідності Михайла 

Жизневського, Сергія Нігояна і Романа Сеника 

було призначено більше 45 різних експертиз, а 

також проведено понад 30 обшуків.

 

 

Відновити роботу «Екомапи» після 

кібератаки неможливо - Міндовкілля 

Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України не має можливості відновити 
роботу електронного сервісу «Екомапа» після 

кібератаки, що сталася у ніч з 13 на 14 січня.

 

У Києві 62-річного підозрюваного у 

зґвалтуванні відправили під арешт без 

права застави 

У Києві правоохоронці взяли під варту 62-

річного підозрюваного в зґвалтуванні молодої 

жінки без можливості внесення застави.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Маємо амбіції увійти в п’ятірку країн, 

найкращих у світі в галузі трансплантації - 

Олег Самчук, очільник Львівської лікарні 

швидкої допомоги  ІНТЕРВ'Ю 

5 січня президент України підписав закон 
«Про внесення змін до деяких законів 
України, що

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389350-slidstvo-znajslo-svidkiv-kulovih-poranen-nigoana-ziznevskogo-i-senika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389350-slidstvo-znajslo-svidkiv-kulovih-poranen-nigoana-ziznevskogo-i-senika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389427-vidnoviti-robotu-ekomapi-pisla-kiberataki-nemozlivo-mindovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389427-vidnoviti-robotu-ekomapi-pisla-kiberataki-nemozlivo-mindovkilla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389339-u-kievi-62ricnogo-pidozruvanogo-u-zgvaltuvanni-vidpravili-pid-arest-bez-prava-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389339-u-kievi-62ricnogo-pidozruvanogo-u-zgvaltuvanni-vidpravili-pid-arest-bez-prava-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389339-u-kievi-62ricnogo-pidozruvanogo-u-zgvaltuvanni-vidpravili-pid-arest-bez-prava-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3389339-u-kievi-62ricnogo-pidozruvanogo-u-zgvaltuvanni-vidpravili-pid-arest-bez-prava-zastavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3387754-oleg-samcuk-ocilnik-lvivskoi-likarni-svidkoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3387754-oleg-samcuk-ocilnik-lvivskoi-likarni-svidkoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3387754-oleg-samcuk-ocilnik-lvivskoi-likarni-svidkoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3387754-oleg-samcuk-ocilnik-lvivskoi-likarni-svidkoi-dopomogi.html


 

Ми обрали вільне та самостійне життя 

разом 

Чим День Соборності відрізняється від 

подібних свят наших сусідів

 

 

Гостиний двір обов’язково буде 

громадським простором - Олександр 

Ткаченко, міністр культури та 

інформаційної політики ІНТЕРВ'Ю 

Одним із резонансних об’єктів “Великої 
реставрації”, безумовно, є Гостиний двір у 
Києві

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Сєвєродонецьку створили «Ланцюг 

Єднання» ФОТО 

Живий "Ланцюг Єднання" з нагоди Дня 

Соборності створили у Сєвєродонецьку у 

сквері та на майданчику біля Луганського 

обласного академічного українського музично-

драматичного театру. 

 

Українка Аліна Паш стала лауреаткою 

премії Music Moves Europe Awards 

Українська співачка Аліна Паш стала однією з 

лауреатів міжнародної премії Music Moves 

Europe Awards 2022 - щорічної нагороди ЄС у 

сфері популярної сучасної музики. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389137-mi-obrali-vilne-ta-samostijne-zitta-razom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389137-mi-obrali-vilne-ta-samostijne-zitta-razom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3389079-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3389079-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3389079-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3389079-oleksandr-tkacenko-ministr-kulturi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389311-u-severodonecku-do-dna-soborosti-stvorili-lancug-ednanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389311-u-severodonecku-do-dna-soborosti-stvorili-lancug-ednanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3389293-ukrainka-alina-pas-stala-laureatkou-premii-music-moves-europe-awards.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3389293-ukrainka-alina-pas-stala-laureatkou-premii-music-moves-europe-awards.html


 

Українського тенісиста Калениченка через 

допінг усунули від виступів 

Українського тенісиста Данила Калениченка 
усунули від змагань через позитивний тест на 

допінг. 

 

 

80 років вважали зниклими безвісти: у 

Німеччині знайшли останки солдатів з 

України ФОТО 

На кладовищі часів Другої світової війни в 
Німеччині знайдені й ідентифіковані останки 

солдатів з України, яких вважали зниклими 

безвісти.

 

 

Повернення Порошенка, унікальна 

пересадка та втеча моря ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу. 

 

Став відомий склад збірної України з 

біатлону на Олімпіаді-2022 

Сьогодні відбулося засідання виконкому 

Національного олімпійського комітету 

України, на якому затвердили поіменний 
список спортсменів біатлонної збірної 

України, які вирушать на Олімпійські ігри у 

Пекіні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3389270-ukrainskogo-tenisista-kalenicenka-cerez-doping-usunuli-vid-vistupiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3389270-ukrainskogo-tenisista-kalenicenka-cerez-doping-usunuli-vid-vistupiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389247-80-rokiv-vvazali-zniklimi-bezvisti-u-nimeccini-znajsli-ostanki-soldativ-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389247-80-rokiv-vvazali-zniklimi-bezvisti-u-nimeccini-znajsli-ostanki-soldativ-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389247-80-rokiv-vvazali-zniklimi-bezvisti-u-nimeccini-znajsli-ostanki-soldativ-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389247-80-rokiv-vvazali-zniklimi-bezvisti-u-nimeccini-znajsli-ostanki-soldativ-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389460-povernenna-porosenka-unikalna-peresadka-ta-vteca-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3389460-povernenna-porosenka-unikalna-peresadka-ta-vteca-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3389437-stav-vidomij-sklad-zbirnoi-ukraini-z-biatlonu-na-olimpiadi2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3389437-stav-vidomij-sklad-zbirnoi-ukraini-z-biatlonu-na-olimpiadi2022.html


 

У Миколаєві до Дня Соборності відкрили 

Українсько-європейський центр 

У Миколаєві в рамках обласного проєкту 
«Поважаю Європейські цінності – будую 

сучасну Україну» відкрився центр 

«Українсько-Європейський осередок. Тренінг-

HALL», приурочений до Дня Соборності 

України.

 

 

Flynas запускає два прямі рейси з Одеси до 

Саудівської Аравії 

Саудівська авіакомпанія Flynas запускає два 

прямі рейси з Одеси: до міст Даммам та Ріяд.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389326-u-mikolaevi-do-dna-sobornosti-vidkrili-ukrainskoevropejskij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389326-u-mikolaevi-do-dna-sobornosti-vidkrili-ukrainskoevropejskij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3389303-flynas-zapuskae-dva-prami-rejsi-z-odesi-do-saudivskoi-aravii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3389303-flynas-zapuskae-dva-prami-rejsi-z-odesi-do-saudivskoi-aravii.html

