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ТОП 

 

Ситуація в Україні повністю 

контрольована, країну віддавати не 

збираємось – Данілов 

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив за 

підсумками засідання Радбезу, що ситуація в 

Україні - повністю контрольована.

 

 

У МЗС вважають передчасним рішення 

Держдепу про виїзд дипломатів із України 

У Міністерстві закордонних справ взяли до 

відома рішення Державного департаменту 
США про від'їзд членів родин співробітників 

американського

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390886-situacia-v-ukraini-povnistu-kontrolovana-krainu-viddavati-ne-zbiraemos-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390886-situacia-v-ukraini-povnistu-kontrolovana-krainu-viddavati-ne-zbiraemos-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390886-situacia-v-ukraini-povnistu-kontrolovana-krainu-viddavati-ne-zbiraemos-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390886-situacia-v-ukraini-povnistu-kontrolovana-krainu-viddavati-ne-zbiraemos-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390377-u-mzs-vvazaut-peredcasnim-risenna-derzdepu-ssa-pro-viizd-diplomativ-iz-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390377-u-mzs-vvazaut-peredcasnim-risenna-derzdepu-ssa-pro-viizd-diplomativ-iz-ukraini.html


 

ЄС не планує евакуації своїх дипломатів з 

України - Боррель 

Європейський Союз не має наміру 
організовувати евакуацію з України своїх 

дипломатів або їх родин у зв’язку із загрозою 

наступу з боку Росії.

 

 

Єврокомісія виділяє Україні €1,2 мільярда 

допомоги 

Єврокомісія надасть Україні новий пакет 

фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. 

 

 

Британія відкликає частину співробітників 

посольства в Україні та членів їхніх родин 

Велика Британія відкликає частину 

співробітників посольства в Україні та членів 

їхніх родин.

 

 

Якби вибори були зараз: кого українці 

обрали б президентом ОПИТУВАННЯ  

Чинний Президент України Володимир 

Зеленський мав би найбільшу підтримку 

виборців, якби вибори глави держави 

відбулися наступної неділі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390375-es-ne-planue-evakuacii-svoih-diplomativ-z-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390375-es-ne-planue-evakuacii-svoih-diplomativ-z-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390599-evrokomisia-vidilae-ukraini-12-milarda-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390599-evrokomisia-vidilae-ukraini-12-milarda-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390417-britania-vidklikae-castinu-spivrobitnikiv-posolstva-v-ukraini-ta-cleniv-ihnih-rodin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390417-britania-vidklikae-castinu-spivrobitnikiv-posolstva-v-ukraini-ta-cleniv-ihnih-rodin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390411-akbi-vibori-buli-zaraz-kogo-ukrainci-obrali-b-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390411-akbi-vibori-buli-zaraz-kogo-ukrainci-obrali-b-prezidentom.html


 

Порошенко  здав до ДМС усі паспорти – 

адвокат 

Адвокат п’ятого Президента України, 
народного депутата Петра Порошенка Ігор 

Головань заявив, що наразі всі паспорти 

політика уже здані до Державної міграційної 

служби України.

 

За бустерну дозу COVID-вакцини українці 

отримають ще 500 гривень 

Громадяни, які щепилися третьої дозою 

вакцини проти коронавірусу, зможуть згодом 
отримати по 500 грн у межах державної 

програми «Єпідтримка».

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський обговорив із президентом 

Євроради агресію РФ та підготовку нових 

санкцій 

Президент Володимир Зеленський та 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 

обговорили політико-дипломатичні шляхи 

деескалації безпекової  

 

У Раді підготували звернення до ООН і 

Європарламенту через шантаж України 

військами РФ 

У Верховній Раді зареєстрували проєкт 
постанови про звернення до Організації 

Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту 

та інших 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390922-porosenko-uze-zdav-do-dms-usi-pasporti-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390922-porosenko-uze-zdav-do-dms-usi-pasporti-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390946-za-busternu-dozu-covidvakcini-ukrainci-otrimaut-se-500-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390946-za-busternu-dozu-covidvakcini-ukrainci-otrimaut-se-500-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390731-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-evroradi-agresiu-rf-ta-pidgotovku-novih-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390731-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-evroradi-agresiu-rf-ta-pidgotovku-novih-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390731-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-evroradi-agresiu-rf-ta-pidgotovku-novih-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390731-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-evroradi-agresiu-rf-ta-pidgotovku-novih-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390660-u-radi-pidgotuvali-zvernenna-do-oon-i-evroparlamentu-cerez-santaz-ukraini-vijskami-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390660-u-radi-pidgotuvali-zvernenna-do-oon-i-evroparlamentu-cerez-santaz-ukraini-vijskami-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390660-u-radi-pidgotuvali-zvernenna-do-oon-i-evroparlamentu-cerez-santaz-ukraini-vijskami-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390660-u-radi-pidgotuvali-zvernenna-do-oon-i-evroparlamentu-cerez-santaz-ukraini-vijskami-rf.html


 

«Позиція незмінна»: у Німеччині пояснили, 

чому не постачатимуть зброю Україні 

Заступник спікера німецького уряду Крістіане 
Гофман заявила, що позиція Берліна щодо 

постачання Україні летальної зброї 

залишається незмінною. 

 

 

Німеччина розробляє кризовий план для 

своїх громадян в Україні 

Міністерство закордонних справ Німеччини 
розробляє кризовий план для співробітників 

посольства в Україні та інших громадян ФРН. 

 

 

Дуда скликав Бюро нацбезпеки щодо 

надання допомоги Україні 

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок 

скликав у Бюро національної безпеки (BBN) 
нараду з представниками уряду з приводу 

надання допомоги Україні у світлі загрози 

російської агресії.

 

 

Імовірне двовладдя у Москві може стати 

«вікном можливостей» для України – 

експерт 

Двовладдя у Росії, що може виникнути під час 

боротьби наступників Володимира Путіна між 
собою, стане «вікном можливостей» для 

сусідів РФ, зокрема й України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390790-pozicia-nezminna-u-nimeccini-poasnili-comu-ne-postacatimut-zbrou-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390790-pozicia-nezminna-u-nimeccini-poasnili-comu-ne-postacatimut-zbrou-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390864-nimeccina-rozroblae-krizovij-plan-dla-svoih-gromadan-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390864-nimeccina-rozroblae-krizovij-plan-dla-svoih-gromadan-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390773-duda-sklikav-buro-nacbezpeki-sodo-nadanna-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390773-duda-sklikav-buro-nacbezpeki-sodo-nadanna-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390702-imovirne-dvovladda-u-moskvi-moze-stati-viknom-mozlivostej-dla-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390702-imovirne-dvovladda-u-moskvi-moze-stati-viknom-mozlivostej-dla-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390702-imovirne-dvovladda-u-moskvi-moze-stati-viknom-mozlivostej-dla-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390702-imovirne-dvovladda-u-moskvi-moze-stati-viknom-mozlivostej-dla-ukraini-ekspert.html


 

Рада ЄС засудила агресію Росії проти 

України 

Рада ЄС засудила тривалу агресію Росії проти 
України та наголосила неприпустимості 

утворення нових сфер впливу в Європі. 

 

 

Майже 60% українців не підтримують 

прямі переговори з Путіним ОПИТУВАННЯ  

Ідею прямих переговорів між президентами 

України та РФ не підтримують 58% українців.

 

КОРОНАВІРУС 

 

У 17 регіонах України лабораторно 

підтвердили штам Омікрон - 173 випадки 
ЕКСКЛЮЗИВ 

В Україні шляхом секвенування підтверджено 

173 випадки зараження штамом коронавірусу 

Омікрон, новий варіант виявлено вже у 17 

областях.

 

 

В Україні штам Омікрон поки не домінує - 

нарада в ОП 

Штам коронавірусної інфекції Омікрон 

зафіксовано у 17 областях України, однак 

загалом він поки не домінує. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390697-rada-es-zasudila-agresiu-rosii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390697-rada-es-zasudila-agresiu-rosii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390725-majze-60-ukrainciv-ne-pidtrimuut-prami-peregovori-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390725-majze-60-ukrainciv-ne-pidtrimuut-prami-peregovori-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390636-u-17-regionah-ukraini-laboratorno-pidtverdili-stam-omikron-173-vipadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390636-u-17-regionah-ukraini-laboratorno-pidtverdili-stam-omikron-173-vipadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390636-u-17-regionah-ukraini-laboratorno-pidtverdili-stam-omikron-173-vipadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390636-u-17-regionah-ukraini-laboratorno-pidtverdili-stam-omikron-173-vipadki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390719-v-ukraini-stam-omikron-poki-ne-dominue-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390719-v-ukraini-stam-omikron-poki-ne-dominue-narada-v-op.html


 

«Ковідну» тисячу можуть розширити на 

ліки для людей з інвалідністю І групи - 

нарада в ОП 

Міністерства соціальної політики та цифрової 

трансформації працюють над розширенням дії 

програми "єПідтримка" для оплати ліків 

людьми з інвалідністю І групи.

 

 

Реакція на вакцину є ознакою, що 

формується імунітет – Кузін 

Реакція на введення вакцини є ознакою, що 

формується імунітет.

 

 

Відсьогодні «ковідну» тисячу можна 

витратити на ліки людям 60+ 

Відсьогодні повністю вакциновані українці 

віком від 60 років можуть витратити на ліки 

1000 грн, які отримали у рамках програми 

«єПідтримка».

 

 

Минулої доби в Україні зробили 22,5 тисячі 

щеплень проти коронавірусу 

За минулу добу, 23 січня, в Україні проти 

коронавірусу вакцинувалася 22 541 людина. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390744-kovidnu-tisacu-mozut-rozsiriti-na-liki-dla-ludej-z-invalidnistu-i-grupi-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390744-kovidnu-tisacu-mozut-rozsiriti-na-liki-dla-ludej-z-invalidnistu-i-grupi-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390744-kovidnu-tisacu-mozut-rozsiriti-na-liki-dla-ludej-z-invalidnistu-i-grupi-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390744-kovidnu-tisacu-mozut-rozsiriti-na-liki-dla-ludej-z-invalidnistu-i-grupi-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390896-reakcia-na-vakcinu-e-oznakou-so-formuetsa-imunitet-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390896-reakcia-na-vakcinu-e-oznakou-so-formuetsa-imunitet-kuzin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390395-vidsogodni-kovidnu-tisacu-mozna-vitratiti-na-liki-ludam-60.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390395-vidsogodni-kovidnu-tisacu-mozna-vitratiti-na-liki-ludam-60.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390360-minuloi-dobi-v-ukraini-zrobili-225-tisaci-seplen-proti-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390360-minuloi-dobi-v-ukraini-zrobili-225-tisaci-seplen-proti-koronavirusu.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський: Усе під контролем, причин для 

паніки немає ВІДЕО 

Людям не варто боятися, адже у влади - все під 

контролем, причин для паніки немає. 

 

 

На кордонах України суттєвого збільшення 

російських військ не відбувається - Данілов 

На кордонах України кількість російських 

військ за останній час не змінилась. 

 

РНБО відомі прізвища всіх представників 

«п’ятої колони» в Україні – Данілов 

Українська влада обізнана, хто є 

представниками «п’ятої колони» в Україні та 

агентами впливу Кремля. 

 

 

У Києві презентували ГО «Команда 

Разумкова» ФОТО 

У Києві презентовано громадську організацію 

"Команда Разумкова".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3390926-zelenskij-use-pid-kontrolem-pricin-dla-paniki-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3390926-zelenskij-use-pid-kontrolem-pricin-dla-paniki-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3390924-na-kordonah-ukraini-suttevogo-zbilsenna-rosijskih-vijsk-ne-vidbuvaetsa-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3390924-na-kordonah-ukraini-suttevogo-zbilsenna-rosijskih-vijsk-ne-vidbuvaetsa-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390837-rnbo-vidomi-prizvisa-vsih-predstavnikiv-patoi-koloni-v-ukraini-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390837-rnbo-vidomi-prizvisa-vsih-predstavnikiv-patoi-koloni-v-ukraini-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390843-u-kievi-prezentuvali-go-komanda-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390843-u-kievi-prezentuvali-go-komanda-razumkova.html


 

У «Слузі народу» обговорять, що робити з 

депутатами, які долучились до «Команди 

Разумкова» 

У "Слузі народу" обговорять питання 

відповідальності народних депутатів, які 

долучилися до громадської організації 

"Команда Разумкова". 

 

 

Стефанчук вважає, що парламентські 

вибори мають відбутися в 2023 році 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

вважає, що парламентські вибори мають 

відбутися в 2023 році.

 

 

Ткаченко: До кремлівської пропаганди 

потрібно ставитися, як до інформаційної 

інфекції 

Україні необхідно максимально обмежити 

інформаційний вплив Росії. 

 

Мінреінтеграції доопрацює з експертами 

законопроєкт про перехідний період - 

Верещук 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України планує 

доопрацювати законопроєкт "Про засади 
державної політики перехідного періоду" 

разом з українським та міжнародними 

експертами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390748-u-sluzi-narodu-obgovorat-so-robiti-z-deputatami-aki-dolucilis-do-komandi-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390748-u-sluzi-narodu-obgovorat-so-robiti-z-deputatami-aki-dolucilis-do-komandi-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390748-u-sluzi-narodu-obgovorat-so-robiti-z-deputatami-aki-dolucilis-do-komandi-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390748-u-sluzi-narodu-obgovorat-so-robiti-z-deputatami-aki-dolucilis-do-komandi-razumkova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390579-stefancuk-vvazae-so-parlamentski-vibori-maut-vidbutisa-v-2023-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390579-stefancuk-vvazae-so-parlamentski-vibori-maut-vidbutisa-v-2023-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390746-tkacenko-do-kremlivskoi-propagandi-potribno-stavitisa-ak-do-informacijnoi-infekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390746-tkacenko-do-kremlivskoi-propagandi-potribno-stavitisa-ak-do-informacijnoi-infekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390746-tkacenko-do-kremlivskoi-propagandi-potribno-stavitisa-ak-do-informacijnoi-infekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390746-tkacenko-do-kremlivskoi-propagandi-potribno-stavitisa-ak-do-informacijnoi-infekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390785-minreintegracii-doopracue-z-ekspertami-zakonoproekt-pro-perehidnij-period-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390785-minreintegracii-doopracue-z-ekspertami-zakonoproekt-pro-perehidnij-period-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390785-minreintegracii-doopracue-z-ekspertami-zakonoproekt-pro-perehidnij-period-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390785-minreintegracii-doopracue-z-ekspertami-zakonoproekt-pro-perehidnij-period-veresuk.html


 

Половина українців вважає справу 

Порошенка політичним переслідуванням — 

КМІС ОПИТУВАННЯ  

Половина українців вважає справу 

експрезидента Петра Порошенка політичним 

переслідуванням. Про це свідчать 

дані всеукраїнського опитування громадської 
думки Київського міжнародного інституту 

соціології, повідомляє Укрінформ.

 

 

У п’ятницю в Раду кличуть Резнікова і 

Ляшка 

Під час години запитань до уряду у Верховній 

Раді в п'ятницю, 28 січня, виступлять Прем’єр-

міністр Денис Шмигаль міністр оборони 
Олексій Резніков, міністр охорони здоров‘я 

Віктор Ляшко.

 

 

«Фантомні» патрулі завтра з’являться на 

дорогах України ФОТО 

На українських дорогах так звані автомобілі - 

«фантоми» з’являться вже з вівторка.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У Мінфіні сказали, куди направлять €1,2 

мільярда допомоги Євросоюзу 

Кошти макрофінансової допомоги 

Європейського Союзу будуть спрямовані на 
підтримання фінансової стабільності в 

Україні.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390717-polovina-ukrainciv-vvazae-spravu-porosenka-politicnim-peresliduvannam-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390717-polovina-ukrainciv-vvazae-spravu-porosenka-politicnim-peresliduvannam-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390717-polovina-ukrainciv-vvazae-spravu-porosenka-politicnim-peresliduvannam-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390717-polovina-ukrainciv-vvazae-spravu-porosenka-politicnim-peresliduvannam-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390508-u-patnicu-v-radu-klicut-reznikova-i-laska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390508-u-patnicu-v-radu-klicut-reznikova-i-laska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390870-fantomni-patruli-zavtra-zavlatsa-na-dorogah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390870-fantomni-patruli-zavtra-zavlatsa-na-dorogah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390779-u-minfini-skazali-kudi-napravlat-12-milarda-dopomogi-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390779-u-minfini-skazali-kudi-napravlat-12-milarda-dopomogi-evrosouzu.html


 

В ОП анонсували енергетичний бізнес-

форум у Києві за участю міжнародних 

партнерів 

У середині 2022 року заплановано проведення 

енергетичного бізнес-форум у Києві за участю 

керівництва Єврокомісії та міжнародних 

партнерів.

 

 

Уряд очікує на перегляд програми з МВФ у 

лютому – Шмигаль 

У Кабінеті Міністрів очікують перегляду 
діючої програми з Міжнародним валютним 

фондом у лютому.

 

 

За два місяці запаси вугілля зросли утричі - 

Офіс Президента 

За два місяці запаси вугілля на складах 

теплоелектростанцій та 

теплоелектроцентралей збільшились у три 

рази.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка і 

Кузьменко під нічним домашнім арештом 

Шевченківський районний суд міста Києва у 

рамках розгляду справи щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета залишив під 
нічним домашнім арештом двох 

обвинувачених у цій справі – Андрія 

Антоненка і Юлію Кузьменко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390771-v-op-anonsuvali-energeticnij-biznesforum-u-kievi-za-ucastu-miznarodnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390771-v-op-anonsuvali-energeticnij-biznesforum-u-kievi-za-ucastu-miznarodnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390771-v-op-anonsuvali-energeticnij-biznesforum-u-kievi-za-ucastu-miznarodnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390771-v-op-anonsuvali-energeticnij-biznesforum-u-kievi-za-ucastu-miznarodnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390893-urad-ocikue-na-pereglad-programi-z-mvf-u-lutomu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390893-urad-ocikue-na-pereglad-programi-z-mvf-u-lutomu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390911-za-dva-misaci-zapasi-vugilla-zrosli-utrici-ofis-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3390911-za-dva-misaci-zapasi-vugilla-zrosli-utrici-ofis-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390752-sprava-seremeta-sud-zalisiv-antonenka-i-kuzmenko-pid-nicnim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390752-sprava-seremeta-sud-zalisiv-antonenka-i-kuzmenko-pid-nicnim-domasnim-arestom.html


 

Перехресний допит Порошенка і 

Медведчука на 25 січня не запланований – 

ДБР 

Перехресного допиту п’ятого президента 

Петра Порошенка та народного депутата 

Віктора Медведчука (ОПЗЖ) на 25 січня у 

справі про закупівлю вугілля з тимчасово 

окупованих територій не заплановано.

 

 

Кібератака на органи держвлади проведена 

спецслужбами РФ – Монастирський 

Кібератака на органи державної влади, яка 
сталася у ніч на 14 січня, була спланована і 

проведена спецслужбами держави-агресора. 

 

У МВС кажуть про затримання 20 осіб, 

причетних до «хвилі мінувань» 

В Україні до правоохоронців за неповний 

місяць надійшло понад 600 повідомлень щодо 

загрози вибуху, - це майже стільки ж, як за 

весь минулий рік.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Візит Зеленського до Вісли: партнерство 

складних часів 

Про що домовилися президенти і якими є 

загальні перспективи відносин України і 

Польщі?

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390872-perehresnij-dopit-porosenka-i-medvedcuka-na-25-sicna-ne-zaplanovanij-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390872-perehresnij-dopit-porosenka-i-medvedcuka-na-25-sicna-ne-zaplanovanij-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390872-perehresnij-dopit-porosenka-i-medvedcuka-na-25-sicna-ne-zaplanovanij-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390872-perehresnij-dopit-porosenka-i-medvedcuka-na-25-sicna-ne-zaplanovanij-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390440-kiberataka-na-organi-derzvladi-provedena-specsluzbami-rf-monastirskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390440-kiberataka-na-organi-derzvladi-provedena-specsluzbami-rf-monastirskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390890-u-mvs-kazut-pro-zatrimanna-20-osib-pricetnih-do-hvili-minuvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390890-u-mvs-kazut-pro-zatrimanna-20-osib-pricetnih-do-hvili-minuvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390685-vizit-zelenskogo-do-visli-partnerstvo-skladnih-casiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390685-vizit-zelenskogo-do-visli-partnerstvo-skladnih-casiv.html


 

Історична пам'ять проти історичної науки? 

Як сприймати українське минуле: полеміка 

між Ярославом Грицаком і Володимиром 

В'ятровичем

 

 

Підстав для дострокових парламентських 

виборів наразі немає - Євгенія Кравчук, 

заступниця голови Комітету ВР з питань 

гуманітарної та інформаційної політики 

ІНТЕРВ'Ю 

25 січня Верховна Рада вперше в 2022 році 
розпочне роботу в режимі пленарних 

засідань. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Стали відомі імена фіналістів нацвідбору на 

«Євробачення-2022» 

Суспільний мовник оголосив вісімку фіналістів 
нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-

2022". 

 

 

 

Кожна третя дитина в Україні не 

вакцинована від поліомієліту — ЮНІСЕФ 
ФОТО 

Кожна третя дитина в Україні не вакцинована 

від поліомієліту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387614-istoricna-pamat-proti-istoricnoi-nauki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387614-istoricna-pamat-proti-istoricnoi-nauki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390542-evgenia-kravcuk-persa-zastupnica-golovi-komitetu-vr-z-pitan-gumanitarnoi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390542-evgenia-kravcuk-persa-zastupnica-golovi-komitetu-vr-z-pitan-gumanitarnoi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390542-evgenia-kravcuk-persa-zastupnica-golovi-komitetu-vr-z-pitan-gumanitarnoi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390542-evgenia-kravcuk-persa-zastupnica-golovi-komitetu-vr-z-pitan-gumanitarnoi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390542-evgenia-kravcuk-persa-zastupnica-golovi-komitetu-vr-z-pitan-gumanitarnoi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390542-evgenia-kravcuk-persa-zastupnica-golovi-komitetu-vr-z-pitan-gumanitarnoi-ta-informacijnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390638-stali-vidomi-imena-finalistiv-nacvidboru-na-evrobacenna2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390638-stali-vidomi-imena-finalistiv-nacvidboru-na-evrobacenna2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390761-kozna-treta-ditina-v-ukraini-ne-vakcinovana-vid-poliomielitu-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390761-kozna-treta-ditina-v-ukraini-ne-vakcinovana-vid-poliomielitu-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390761-kozna-treta-ditina-v-ukraini-ne-vakcinovana-vid-poliomielitu-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390761-kozna-treta-ditina-v-ukraini-ne-vakcinovana-vid-poliomielitu-unisef.html


 

Де в Україні дивитись зимову Олімпіаду-

2022 

Трансляції доступні на UA:Перший, Суспільне 

Спорт і сервісі MEGOGO. 

 

На Закарпатті запустили додаток для 

порятунку заблукалих у горах туристів 

На Закарпатті в тестовому режимі запустили 

мобільний додаток «Порятунок», що 
допомагатиме рятувальникам знаходити в 

горах загублених туристів.  

 

В Україну привезуть меч Петра 

Сагайдачного – МКІП ФОТО 

Меч Петра Сагайдачного привезуть в Україну 

для експонування до вшанування 400-річчя 

смерті українського гетьмана.

 

 

Назвали імена ведучих нацвідбору на 

Євробачення 

Ведучими фіналу Нацвідбору на Євробачення 

2022 стануть Маша Єфросиніна та Тімур 

Мірошниченко. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3389521-de-v-ukraini-mozna-podivitis-zimovu-olimpiadu2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3389521-de-v-ukraini-mozna-podivitis-zimovu-olimpiadu2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3390575-na-zakarpatti-zapustili-dodatok-dla-zablukalih-u-gorah-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3390575-na-zakarpatti-zapustili-dodatok-dla-zablukalih-u-gorah-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390802-v-ukrainu-privezut-mec-petra-sagajdacnogo-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390802-v-ukrainu-privezut-mec-petra-sagajdacnogo-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390692-nazvali-imena-veducih-nacvidboru-na-evrobacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390692-nazvali-imena-veducih-nacvidboru-na-evrobacenna.html


 

Сонині картини живуть на жінках 

Вона геніальна. Тому, коли я наткнулася на неї 

- в мене на мить серце стрибнуло до горла…Не 
копія, не на фото, а просто - вона. Соня 

Делоне. Її «Жінки в симультанних платтях».

 

 

У Києві проходить міжнародний симпозіум, 

присвячений трагедії Бабиного Яру 

У Києві до Дня пам’яті жертв Голокосту 
почався міжнародний симпозіум, присвячений 

трагедії Бабиного Яру.

 

 

У Національному музеї після реставрації 

виставлять вкрадену нацистами картину 

У Національному музеї імені Тараса Шевченка 

у Києві виставлять відреставровану картину 

“Таємний виїзд Івана Грозного перед 
опричниною”, яка була вивезена нацистами з 

України в роки Другої світової війни.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390769-sonini-kartini-zivut-na-zinkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390769-sonini-kartini-zivut-na-zinkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390705-u-kievi-prohodit-miznarodnij-simpozium-prisvacenij-tragedii-babinogo-aru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390705-u-kievi-prohodit-miznarodnij-simpozium-prisvacenij-tragedii-babinogo-aru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390606-u-nacionalnomu-muzei-pisla-restavracii-vistavlat-vkradenu-nacistami-kartinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390606-u-nacionalnomu-muzei-pisla-restavracii-vistavlat-vkradenu-nacistami-kartinu.html

