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ТОП 

 

Штати хочуть перекинути 8500 військових 

для посилення східного флангу НАТО 

До 8500 американських військовослужбовців 

приведені в стан підвищеної бойової 

готовності для можливого розгортання у 

Східній Європі через нарощування російських 

військ біля кордону України. 

 

 

Байден обговорив з європейськими 

лідерами підготовку суворих наслідків для 

Росії 

Президент США Джо Байден у понеділок 

провів відеоконференцію з лідерами ЄС, 

НАТО, а також Франції, Німеччини, Італії, 

Великої Британії, під час якої йшлося, в тому 
числі про підготовку жорстких заходів 

протидії російській агресії. 
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Мінфін США скоротив пільговий термін 

щодо уникнення санкцій для російської 

GAZ Group 

Офіс контролю за іноземними активами 

Мінфіну США (OFAC) скоротив до 90 днів 

термін продовження ліцензій, які дозволяють 

діяльність групи російських 

 

Держдеп: Письмова відповідь Росії щодо 

«гарантій безпеки» міститиме позицію 

союзників 

США підтвердили свій намір надіслати Росії 
цього тижня письмову відповідь на її 

«пропозиції» щодо гарантій безпеки в Європі 

та підкреслили, що документ обов’язково 

враховуватиме позицію союзників і партнерів 

США в Європі. 

 

 

Кулеба пояснив евакуацію дипломатів 

США та членів їх родин «фактором 

Афганістану» 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба вважає, що рішення Державного 

департаменту США про евакуацію сімей 

дипломатів з України 

 

 

Евакуації дипломатів ЄС з України не буде - 

Боррель обговорив ситуацію з Блінкеном 

Після обміну інформацією та думками з 

Державним секретарем США Ентоні 

Блінкеном, що відбулося сьогодні у Брюсселі в 

рамках його віртуальної участі
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Глави МЗС України та Грузії: Поступки 

Росії щодо інтеграції в НАТО неприпустимі 

Міністри закордонних справ України Дмитро 
Кулеба і Грузії Давід Залкаліані узгодили 

спільну позицію: поступки Росії щодо 

інтеграції України та Грузії в НАТО 

неприпустимі.

 

 

Депутат Гончаренко став віцепрезидентом 

Комітету з міграції та біженців ПАРЄ 

Народного депутата від "Європейської 

солідарності", члена української делегації в 
ПАРЄ Олексія Гончаренка обрали 

віцепрезидентом Комітету з міграції, біженців 

Парламентської Асамблеї Ради Європи.

СВІТ 

 

Європа має стати кліматично нейтральною 

до 2050 року - фон дер Ляєн 

Європейський Зелений Курс є дорожньою 

картою заходів, які визначать засоби 
перетворення Європи на перший у світі 

кліматично нейтральний континент до 2050 

року. 

 

 

Білий дім офіційно анонсував візит 

канцлера ФРН Шольца до Вашингтона у 

лютому 

деральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 

наступного місяця прибуде до Вашингтона з 
візитом, під час якого передбачена його зустріч 

з президентом США Джо Байденом. 
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Родичі загиблих рейсу МН17 прибули до 

Страсбурга на слухання в ЄСПЛ 

Родичі загиблих рейсу МН17 прибули до 
Страсбурга на слухання, які відбудуться 26 

січня 2022 року у Європейському суді з прав 

людини (ЄСПЛ) щодо справи “Україна та 

Нідерланди проти Росії”. 

 

Снігопади в Стамбулі: влада закрила 

автовокзали та в’їзди до міста 

Через аномальні снігопади в Стамбулі закрили 

автовокзали, деякі в’їзди до міста, скоротили 

години роботи держустанов.  

 

 

Британія спростила правила в'їзду для 

вакцинованих 

Велика Британія скасувала обов’язкове 

тестування для мандрівників, які вже мають дві 

дози вакцини від COVID-19. 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 355 мільйонів 

У світі станом на ранок 20 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 355 624 103.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Під час зустрічі радників «Норманді» ми 

хочемо «пройтись» по Мінських 

домовленостях - Єрмак 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

розраховує, що на зустрічі радників лідерів 

"Нормандського формату" в Парижі вдасться 

пропрацювати кожен пункт Мінських 
домовленостей і розмова буде 

конструктивною.  

 

Кулеба про союз між Британією, Польщею 

та Україною: Активно над цим працюємо 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба повідомив про активну роботу над 

створенням тристороннього союзу між 

Британією, Польщею та Україною. 

 

 

Жодних передумов для проведення зустрічі 

радників «Норманді» не висувалось - Єрмак 

Усі політичні радники лідерів країн 

"Нормандського формату" - України, Франції, 
Німеччини та Росії підтвердили свою участь у 

зустрічі 26 січня в Парижі. 

 

 

Лише чотири держави заявили про 

евакуацію з України дипломатів і їхніх 

родин - МЗС 

Лише чотири держави наразі заявили про намір 

евакуювати з території України частину 
працівників дипломатичних представництв і 

їхніх родин. 
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Кислиця обговорив з Генсеком ООН, як 

можна запобігти подальшій агресії РФ 

Постійний представник України при ООН 
Сергій Кислиця провів переговори з 

Генеральним секретарем Організації Антоніу 

Гутеррешем, на яких сторони порушили 

питання щодо запобігання подальшій 
російській агресії проти України та деескалації 

напруженості. 

 

Путін розставлятиме червоні лінії, допоки 

його не зупинити – Стефанішина 

Президент РФ Володимир Путін 
розставлятиме червоні лінії, де захоче, допоки 

його не зупинять. 

 

 

На Росію вже можна накладати санкції за 

паспортизацію ОРДЛО – Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

вважає, що міжнародні партнери України вже 
зараз мають підстави запровадити нові санкції 

проти Росії за 

 

 

ЄС допоможе Україні відновити фінансову 

стабільність – посол Ченцов 

Новий пакет макрофінансової допомоги в 

обсязі 1,2 мільярда євро, про можливість 

виділення якого оголосила сьогодні 

Європейська Комісія, 
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Канадське МЗС радить своїм громадянам 

покинути територію України 

Через загрозу військових дій, канадський МЗС 
рекомендує своїм громадянам покинути 

територію України, якщо їх присутність не є 

обов’язковою. 

 

Стефанішина: Ескалація - сценарій РФ, що 

відображається на українській економіці 

Продовження ескалації без військового 

вторгнення є також сценарієм Росії та сильно 
відображається на українській економіці та 

стабільності банківського сектору.

 

 

Україна та Італія знову обмінюють 

посвідчення водія за спрощеною 

процедурою – МВС 

У Головному сервісному центрі Міністерства 
внутрішніх справ поінформували, що у 

понеділок набула чинності угода між урядами 

України та Італії про взаємне визнання та 

обмін національних посвідчень водія.

 

УКРАЇНА 

 

РФ не створила жодного ударного 

угрупування, яке свідчило про ймовірність 

наступу - Резніков 

За даними розвідки, військові Російської 

Федерації не створили жодного ударного 

угрупування, що б свідчило про ймовірність 

наступу. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391023-ukraina-ta-italia-znovu-obminuut-posvidcenna-vodia-za-sprosenou-procedurou-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391023-ukraina-ta-italia-znovu-obminuut-posvidcenna-vodia-za-sprosenou-procedurou-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3390989-rf-ne-stvorila-zodnogo-udarnogo-ugrupuvanna-ake-svidcilo-pro-jmovirnist-nastupu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3390989-rf-ne-stvorila-zodnogo-udarnogo-ugrupuvanna-ake-svidcilo-pro-jmovirnist-nastupu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3390989-rf-ne-stvorila-zodnogo-udarnogo-ugrupuvanna-ake-svidcilo-pro-jmovirnist-nastupu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3390989-rf-ne-stvorila-zodnogo-udarnogo-ugrupuvanna-ake-svidcilo-pro-jmovirnist-nastupu-reznikov.html


 

«Пробув сім хвилин»: у ДБР розказали, як 

до них приходив Порошенко 

Експрезидент, народний депутат Петро 
Порошенко 24 січня із запізненням прибув за 

викликом до Державного бюро розслідувань, 

однак за сім хвилин залишив приміщення, не 

дочекавшись слідчого. 

 

У Раді немає дискусій щодо кадрових 

ротацій в уряді — депутатка 

У Верховній Раді наразі немає дискусій щодо 

кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів. 

 

 

Закон про перехідний період відкликали з 

Ради на доопрацювання – Арахамія 

Кабінет Міністрів відкликав із Верховної Ради 

законопроєкт №5844 "Про засади державної 

політики перехідного періоду" з метою 
доопрацювання на вимогу парламентської 

фракції "Слуга народу". 

 

КС сьогодні продовжить розгляд справи про 

конституційність земельного закону 

Конституційний суд 25 січня продовжить 
розгляд справи щодо конституційності закону 

про відкриття ринку землі.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390969-probuv-sim-hvilin-u-dbr-rozkazali-ak-do-nih-prihodiv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3390969-probuv-sim-hvilin-u-dbr-rozkazali-ak-do-nih-prihodiv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391025-u-verhovnij-radi-nemae-diskusij-sodo-kadrovih-rotacij-v-uradi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391025-u-verhovnij-radi-nemae-diskusij-sodo-kadrovih-rotacij-v-uradi-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391055-zakon-pro-perehidnij-period-vidklikali-z-radi-na-doopracuvanna-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391055-zakon-pro-perehidnij-period-vidklikali-z-radi-na-doopracuvanna-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391041-ks-sogodni-prodovzit-rozglad-spravi-pro-konstitucijnist-zemelnogo-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391041-ks-sogodni-prodovzit-rozglad-spravi-pro-konstitucijnist-zemelnogo-zakonu.html


 

Держспецзв'язку: Від кібератаки 

постраждали 22 сайти органів влади 

Від кібератаки, яка відбулась в Україні з 13 на 
14 січня, постраждали 22 сайти органів 

державної влади, шістьом із яких було завдано 

значної шкоди. 

 

Мінветеранів і Сили тероборони 

домовилися про співпрацю та комунікацію 

Взаємодія Міністерства у справах ветеранів та 

Сил територіальної оборони сприятиме 

зміцненню стійкості громад. 

 

 

На Яворівському полігоні рятувальники 

ліквідували пожежу у двох наметах 

У Львівській області на території 

міжнародного центру миротворчості та 

безпеки рятувальники ліквідували пожежу у 

двох наметах. 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 25 

січня 2022 року, послабив офіційний курс 

гривні на 6 копійок - до 28,3749 грн за долар. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390968-derzspeczvazku-vid-ostannoi-kiberataki-postrazdali-22-sajti-organiv-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390968-derzspeczvazku-vid-ostannoi-kiberataki-postrazdali-22-sajti-organiv-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391019-minveteraniv-i-sili-teroboroni-domovilisa-pro-spivpracu-ta-komunikaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391019-minveteraniv-i-sili-teroboroni-domovilisa-pro-spivpracu-ta-komunikaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3391059-na-avorivskomu-poligoni-ratuvalniki-likviduvali-pozezu-u-dvoh-nametah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3391059-na-avorivskomu-poligoni-ratuvalniki-likviduvali-pozezu-u-dvoh-nametah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3391065-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3391065-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html


 

У МОЗ сказали, як Україна готується 

пройти хвилю Омікрона 

У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, 
що Україні вдасться пройти хвилю Омікрона 

більш спокійно завдяки вакцинації. 

 

В Україні за добу - 19 118 випадків 

коронавірусу 

Минулої доби, 24 січня, в Україні виявили 19 

118 випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

У зоні ООС минулої доби зафіксували одне 

порушення «тиші» 

Упродовж минулої доби, 24 січня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 

порушення режиму припинення вогню.

 

 

Місія ОБСЄ вихідними зафіксувала понад 

320 порушень перемир’я на сході 

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 21 
до вечора 23 січня 132 порушення режиму 

припинення вогню у Донецькій області та 191 

таке порушення на Луганщині.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390963-u-moz-skazali-ak-ukraina-gotuetsa-projti-hvilu-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390963-u-moz-skazali-ak-ukraina-gotuetsa-projti-hvilu-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391067-v-ukraini-za-dobu-19-118-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391067-v-ukraini-za-dobu-19-118-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391057-u-zoni-oos-minuloi-zafiksuvali-odne-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391057-u-zoni-oos-minuloi-zafiksuvali-odne-porusenna-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391049-obse-vihidnimi-zafiksuvala-ponad-320-porusen-peremira-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391049-obse-vihidnimi-zafiksuvala-ponad-320-porusen-peremira-na-shodi-ukraini.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

25 січня: народний календар і астровісник 

Зірки радять не розпочинати нових справ 

 

 

Поліція відкрила провадження за фактом 

погрози вбивством відомій співачці 

Правоохоронці розпочали кримінальне 

провадження за фактом погрози вбивством 

українській співачці. 

 

Літні люди зможуть витратити «ковідну» 

тисячу на комуналку 

Державну програму «єПідтримка», що 

передбачає виплату тисячі гривень 

громадянам, які пройшли повну вакцинацію 

проти COVID-19, літні люди зможуть згодом 

використати й на оплату комунальних послуг. 

 

На пробне ЗНО зареєструвалися понад 131 

тисяча учасників 

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання 
зареєструвалися 131 103 особи, які замовили 

понад 196 тисяч тестувань. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390795-25-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3390795-25-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390959-policia-vidkrila-provadzenna-za-faktom-pogrozi-vbivstvom-vidomij-spivacci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390959-policia-vidkrila-provadzenna-za-faktom-pogrozi-vbivstvom-vidomij-spivacci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390949-litni-ludi-zmozut-vitratiti-kovidnu-tisacu-na-komunalku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390949-litni-ludi-zmozut-vitratiti-kovidnu-tisacu-na-komunalku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3391037-na-probne-zno-zareestruvalosa-ponad-131-tisaca-ucasnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3391037-na-probne-zno-zareestruvalosa-ponad-131-tisaca-ucasnikiv.html


 

У школах Києва на COVID-19 хворіє понад 

дві тисячі учнів та понад 650 освітян 

У 425 закладах загальної середньої освіти 
Києва наразі на COVID-19 хворіє 2 238 учнів 

та 652 працівники. 

 

25 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 1924 році почались I зимові 

Олімпійські ігри
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3391021-u-skolah-kieva-na-covid19-hvorie-ponad-dvi-tisaci-ucniv-ta-ponad-650-osvitan.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3390750-25-sicna-pamatni-dati.html
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