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ТОП 

 

Делегація України у ПАРЄ відреагувала на 

повернення Росії 

Українська делегація в ПАРЄ закликала Раду 

Європи діяти більш рішуче проти дій Росії, аби 

не допустити розв'язання воєнної агресії проти 

України та розкритикувала ратифікацію 

повноважень російської делегації в ПАРЄ,  

 

ЄС планує якнайшвидше надати Україні 

перший транш макрофінансової допомоги 

Європейський Союз планує якнайшвидше 
надати Україні перший транш макрофінансової 

допомоги. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392489-delegacia-ukraini-u-pare-vidreaguvala-na-povernenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392489-delegacia-ukraini-u-pare-vidreaguvala-na-povernenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3392549-es-planue-aknajsvidse-nadati-ukraini-persij-trans-makrofinansovoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3392549-es-planue-aknajsvidse-nadati-ukraini-persij-trans-makrofinansovoi-dopomogi.html


 

Білий дім пригрозив санкціями для ділових 

та економічних інтересів Путіна 

Сполучені Штати не виключають варіанту 
введення санкцій проти особистих ділових і 

економічних інтересів Путіна та його оточення 

в разі нового вторгнення Росії в Україну. 

 

 

Радники Нормандського формату узгодили 

комюніке і підтримали сталий режим 

«тиші» 

Радники нормандського формату узгодили 
фінальне комюніке й підтримали сталий режим 

припинення вогню на сході України. 

 

Аудит «Мінська» і Паризьких 

домовленостей-2019: про що говорили 

радники «Норманді» 

На переговорах політичних радників 

нормандського формату у середу відбувся 
аудит виконання Мінських угод і 

домовленостей лідерів, досягнутих на 

Паризькому саміті Нормандської четвірки 2019 

року. 

 

 

Росія не хоче «переїзду» ТКГ у Стамбул - 

пропонує Москву, Донецьк чи Луганськ 

На засіданні Тристоронньої контактної групи 

переговорні стратегії України та РФ не 

змінювалися під впливом зовнішніх факторів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392586-bilij-dim-prigroziv-sankciami-dla-dilovih-ta-ekonomicnih-interesiv-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392586-bilij-dim-prigroziv-sankciami-dla-dilovih-ta-ekonomicnih-interesiv-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392504-radniki-normandskogo-formatu-uzgodili-komunike-i-pidtrimali-stalij-rezim-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392504-radniki-normandskogo-formatu-uzgodili-komunike-i-pidtrimali-stalij-rezim-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392504-radniki-normandskogo-formatu-uzgodili-komunike-i-pidtrimali-stalij-rezim-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392504-radniki-normandskogo-formatu-uzgodili-komunike-i-pidtrimali-stalij-rezim-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392514-audit-minska-i-parizkih-domovlenostej2019-pro-so-govorili-radniki-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392514-audit-minska-i-parizkih-domovlenostej2019-pro-so-govorili-radniki-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392514-audit-minska-i-parizkih-domovlenostej2019-pro-so-govorili-radniki-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392514-audit-minska-i-parizkih-domovlenostej2019-pro-so-govorili-radniki-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392493-rosia-ne-hoce-pereizdu-tkg-u-stambul-proponue-moskvu-doneck-ci-lugansk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392493-rosia-ne-hoce-pereizdu-tkg-u-stambul-proponue-moskvu-doneck-ci-lugansk.html


 

Гризлов про визнання «республік» в 

ОРДЛО: РФ підкреслює відданість 

Мінським угодам 

Представник Росії в Тристоронній контактній 

групі Борис Гризлов заявив, що Російська 

Федерація підкреслює відданість Мінським 

угодам в цілому, відповідаючи на запитання 
про визнання самопроголошених “Донецької” 

та “Луганської народних республік”. 

 

Тепер офіційно: Канада продовжила та 

розширила військову місію UNIFIER в 

Україні 

Канада на три роки продовжить та суттєво 

розширить UNIFIER - свою військову 

тренувальну місію в Україні.  

 

Нацгвардієць розстріляв караул 

військовослужбовців, п’ятеро загиблих 

На території Південного машинобудівного 

заводу «Южмаш» нацгвардієць розстріляв 
караул військовослужбовців НГУ, п’ятеро 

загиблих і ще п’ятеро  отримали поранення.

 

 

Росія хоче відновити радянську імперію – 

президент Латвії 

Президент Латвії Егілс Левітс виступив зі 
спеціальною заявою з 14 пунктів про загрозу 

російської агресії проти України, російські 

вимоги до НАТО та принципову позицію 

Латвії в цих умовах, у тому числі – про 

підтримку України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392539-grizlov-pro-viznanna-respublik-v-ordlo-rf-pidkreslue-viddanist-minskim-ugodam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392539-grizlov-pro-viznanna-respublik-v-ordlo-rf-pidkreslue-viddanist-minskim-ugodam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392539-grizlov-pro-viznanna-respublik-v-ordlo-rf-pidkreslue-viddanist-minskim-ugodam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392539-grizlov-pro-viznanna-respublik-v-ordlo-rf-pidkreslue-viddanist-minskim-ugodam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392531-teper-oficijno-kanada-prodovzila-ta-rozsirila-vijskovu-misiu-unifier-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392531-teper-oficijno-kanada-prodovzila-ta-rozsirila-vijskovu-misiu-unifier-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392531-teper-oficijno-kanada-prodovzila-ta-rozsirila-vijskovu-misiu-unifier-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392531-teper-oficijno-kanada-prodovzila-ta-rozsirila-vijskovu-misiu-unifier-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392606-nacgvardiec-rozstrilav-karaul-vijskovosluzbovciv-patero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392606-nacgvardiec-rozstrilav-karaul-vijskovosluzbovciv-patero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392564-rosia-hoce-vidnoviti-radansku-imperiu-prezident-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392564-rosia-hoce-vidnoviti-radansku-imperiu-prezident-latvii.html


 

Сьогодні - Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту 

Сьогодні в Україні і світі відзначають 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.  

 

СВІТ 

 

ПАРЄ ухвалила резолюцію з вимогою 

звільнити Навального 

Парламентська асамблея Ради Європи 
ухвалила резолюцію, в якій закликала РФ 

негайно звільнити опозиційного політика 

Олексія Навального відповідно до рішення 

Європейського суду з прав людини. 

 

Ізраїль стурбований, що Штати, 

зосередившись на агресії РФ, випустять з 

уваги Іран 

США та Ізраїль під керівництвом радників з 
національної безпеки провели в середу 

переговори щодо Ірану. 

 

У Норвегії завершилися перші перемовини 

західних країн з Талібаном 

В Осло завершилися перемовини Талібану та 

західних країн, що тривали тиждень 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392601-sogodni-miznarodnij-den-pamati-zertv-golokostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392601-sogodni-miznarodnij-den-pamati-zertv-golokostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392487-pare-uhvalila-rezoluciu-z-vimogou-zvilniti-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392487-pare-uhvalila-rezoluciu-z-vimogou-zvilniti-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392555-izrail-sturbovanij-so-stati-zoseredivsis-na-agresii-rf-vipustit-z-uvagi-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392555-izrail-sturbovanij-so-stati-zoseredivsis-na-agresii-rf-vipustit-z-uvagi-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392555-izrail-sturbovanij-so-stati-zoseredivsis-na-agresii-rf-vipustit-z-uvagi-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392555-izrail-sturbovanij-so-stati-zoseredivsis-na-agresii-rf-vipustit-z-uvagi-iran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392580-u-norvegii-zaversilisa-persi-peremovini-zahidnih-krain-z-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392580-u-norvegii-zaversilisa-persi-peremovini-zahidnih-krain-z-talibanom.html


 

Північна Корея запустила дві балістичні 

ракети в бік Японського моря 

Північна Корея запустила в четвер дві 
балістичні ракети малої дальності в бік 

Японського моря, що стало шостим 

випробуванням таких ракет, здійсненим 

Пхеньяном цього року. 

 

 

Дуда підписав закон про тимчасове 

зниження ПДВ на продукти та паливо для 

протидії інфляції 

Президент Польщі Анджей Дуда у середу 
підписав закон, яким тимчасово з 1 лютого по 

31 липня знижується ПДВ на харчові 

продукти, газ та міндобрива. 

 

Біля берегів Канарських островів врятували 

понад 300 мігрантів 

Більш як 300 мігрантів були врятовані під час 

спроб дістатися Канарських островів на старих 

човнах.  

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 363 мільйони 

У світі станом на ранок 26 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 363 271 647.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392582-pivnicna-korea-zapustila-dvi-balisticni-raketi-v-bik-aponskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392582-pivnicna-korea-zapustila-dvi-balisticni-raketi-v-bik-aponskogo-mora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392562-duda-pidpisav-zakon-pro-timcasove-znizenna-pdv-na-produkti-ta-palivo-dla-protidii-inflacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392562-duda-pidpisav-zakon-pro-timcasove-znizenna-pdv-na-produkti-ta-palivo-dla-protidii-inflacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392562-duda-pidpisav-zakon-pro-timcasove-znizenna-pdv-na-produkti-ta-palivo-dla-protidii-inflacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392562-duda-pidpisav-zakon-pro-timcasove-znizenna-pdv-na-produkti-ta-palivo-dla-protidii-inflacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392599-bila-beregiv-kanarskih-ostroviv-vratuvali-ponad-300-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392599-bila-beregiv-kanarskih-ostroviv-vratuvali-ponad-300-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392604-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-363-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392604-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-363-miljoni.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Єрмак: Готові до переговорів у режимі 24/7 

для припинення війни та деескалації 

Україна готова до переговорів у форматі 24/7 
задля припинення війни, повернення своїх 

територій і деескалації ситуації на кордонах. 

 

У Міноборони Польщі запевнили, що ведуть 

консультації з приводу передачі Україні 

зброї 

Польща веде консультації з приводу передачі 
зброї Україні для захисту від подальшої 

російської агресії.  

 

 

Єрмак пояснив, чому у Парижі деескалацію 

біля кордонів не обговорювали детально 

Дипломатичні радники нормандського 
формату на зустрічі у Парижі тему деескалації 

ситуації навколо українських кордонів 

детально не обговорювали. 

 

Трюдо обіцяє додаткові $40 мільйонів на 

гуманітарну допомогу Україні 

Канада додатково виділить 50 мільйонів 

канадських доларів (близько 39,5 млн дол 
США) на надання гуманітарної допомоги в 

Україні та впровадження програм з розвитку. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392524-ermak-gotovi-do-peregovoriv-u-rezimi-247-dla-pripinenna-vijni-ta-deeskalacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392524-ermak-gotovi-do-peregovoriv-u-rezimi-247-dla-pripinenna-vijni-ta-deeskalacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392559-u-minoboroni-polsi-zapevnili-so-vedut-konsultacii-z-privodu-peredaci-ukraini-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392559-u-minoboroni-polsi-zapevnili-so-vedut-konsultacii-z-privodu-peredaci-ukraini-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392559-u-minoboroni-polsi-zapevnili-so-vedut-konsultacii-z-privodu-peredaci-ukraini-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392559-u-minoboroni-polsi-zapevnili-so-vedut-konsultacii-z-privodu-peredaci-ukraini-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392518-ermak-poasniv-comu-u-parizi-deeskalaciu-bila-kordoniv-ne-obgovoruvali-detalno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392518-ermak-poasniv-comu-u-parizi-deeskalaciu-bila-kordoniv-ne-obgovoruvali-detalno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392537-trudo-obicae-dodatkovi-majze-40-miljoniv-na-gumanitarnu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392537-trudo-obicae-dodatkovi-majze-40-miljoniv-na-gumanitarnu-dopomogu-ukraini.html


 

Радники Нормандського формату мають 

зустрітися за два тижні у Берліні - Єрмак 

Політичні радники Нормандського формату 
домовилися провести наступну зустріч у 

Берліні орієнтовно через два тижні. 

 

Українська делегація у Франції обговорила 

співпрацю у сфері фінансів, енергетики та 

інфраструктури 

Українська делегація під час візиту до Франції 
провела низку перемовин щодо фінансової 

підтримки України, співпраці в енергетичній 

галузі та участі французького бізнесу в 

українських інфраструктурних проєктах.

 

 

Ле Дріан констатує сильне напруження 

ситуації між Україною та Росією 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле 

Дріан констатує дуже сильне напруження 

ситуації між Україною і РФ. 

 

 

Жовква обговорив ініціативи зміцнення 

безпеки в Чорному морі з румунською 

стороною 

Заступник керівника Офісу Президента 

України Ігор Жовква обговорив із радником 
Президента Румунії з європейських справ 

Лумініцею-Теодорою Одобеску ініціативи 

України щодо зміцнення безпеки в Чорному 

морі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392512-radniki-normandskogo-formatu-maut-zustritisa-za-dva-tizni-u-berlini-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392512-radniki-normandskogo-formatu-maut-zustritisa-za-dva-tizni-u-berlini-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392510-ukrainska-delegacia-u-francii-obgovorila-spivpracu-u-sferi-finansiv-energetiki-ta-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392510-ukrainska-delegacia-u-francii-obgovorila-spivpracu-u-sferi-finansiv-energetiki-ta-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392510-ukrainska-delegacia-u-francii-obgovorila-spivpracu-u-sferi-finansiv-energetiki-ta-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392510-ukrainska-delegacia-u-francii-obgovorila-spivpracu-u-sferi-finansiv-energetiki-ta-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392576-le-drian-konstatue-silne-napruzenna-situacii-miz-ukrainou-ta-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392576-le-drian-konstatue-silne-napruzenna-situacii-miz-ukrainou-ta-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392533-zovkva-obgovoriv-iniciativi-zmicnenna-bezpeki-v-cornomu-mori-z-rumunskou-storonou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392533-zovkva-obgovoriv-iniciativi-zmicnenna-bezpeki-v-cornomu-mori-z-rumunskou-storonou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392533-zovkva-obgovoriv-iniciativi-zmicnenna-bezpeki-v-cornomu-mori-z-rumunskou-storonou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392533-zovkva-obgovoriv-iniciativi-zmicnenna-bezpeki-v-cornomu-mori-z-rumunskou-storonou.html


 

Громадянське суспільство долучать до 

обговорення Стратегічної концепції НАТО - 

Стефанішина 

У формуванні пропозицій України до 

Стратегічної концепції НАТО, розрахованої до 

2030 року, разом з українськими урядовцями 

візьмуть участь представники громадянського 

суспільства.

 

УКРАЇНА 

 

Кабмін затвердив механізм ухвалення 

рішень урядом у разі запровадження 

воєнного стану 

Кабінет Міністрів визначив механізм 

ухвалення рішень урядом у разі запровадження 

в Україні чи окремих її регіонах воєнного 

стану. 

 

Уряд створив Галузевий держархів воєнної 

розвідки 

Кабінет Міністрів створив Галузевий 

державний архів воєнної розвідки. 

 

 

Зеленський ухвалив положення про службу 

за контрактом в Управлінні держохорони 

Президент Володимир Зеленський ухвалив 

положення про проходження громадянами 

України військової служби за контрактом в 

Управлінні державної охорони. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392588-gromadanske-suspilstvo-dolucat-do-obgovorenna-strategicnoi-koncepcii-nato-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392588-gromadanske-suspilstvo-dolucat-do-obgovorenna-strategicnoi-koncepcii-nato-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392588-gromadanske-suspilstvo-dolucat-do-obgovorenna-strategicnoi-koncepcii-nato-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392588-gromadanske-suspilstvo-dolucat-do-obgovorenna-strategicnoi-koncepcii-nato-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392551-kabmin-zatverdiv-mehanizm-uhvalenna-risen-uradom-u-razi-zaprovadzenna-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392551-kabmin-zatverdiv-mehanizm-uhvalenna-risen-uradom-u-razi-zaprovadzenna-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392551-kabmin-zatverdiv-mehanizm-uhvalenna-risen-uradom-u-razi-zaprovadzenna-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3392551-kabmin-zatverdiv-mehanizm-uhvalenna-risen-uradom-u-razi-zaprovadzenna-voennogo-stanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392574-urad-stvoriv-galuzevij-derzarhiv-voennoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392574-urad-stvoriv-galuzevij-derzarhiv-voennoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392522-zelenskij-uhvaliv-polozenna-pro-vijskovu-sluzbu-za-kontraktom-v-upravlinni-derzohoroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392522-zelenskij-uhvaliv-polozenna-pro-vijskovu-sluzbu-za-kontraktom-v-upravlinni-derzohoroni.html


 

Вища рада правосуддя відсьогодні 

продовжить роботу в кількості 15 членів 

Вища рада правосуддя починаючи з 
нинішнього дня продовжить роботу в кількості 

15 членів.  

 

 

Київщина досі залишається без обласного 

бюджету - Володін 

Голова Київської обласної державної 

адміністрації заявив, що Пристоличний регіон 

досі залишається без обласного бюджету. 

 

«Фантомні» патрулі в першу добу роботи 

зафіксували майже тисячу порушень 

"Фантомні" патрулі упродовж першої доби 

роботи зафіксували майже тисячу порушень.  

 

Нацбанк послабив гривню до 28,80 

Національний банк України на четвер, 27 січня 

2022 року, послабив офіційний курс гривні на 

13 копійок - до 28,7984 грн за долар.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392568-visa-rada-pravosudda-vidsogodni-prodovzit-robotu-v-kilkosti-15-cleniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392568-visa-rada-pravosudda-vidsogodni-prodovzit-robotu-v-kilkosti-15-cleniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3392527-kiivsina-dosi-zalisaetsa-bez-oblasnogo-budzetu-volodin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3392527-kiivsina-dosi-zalisaetsa-bez-oblasnogo-budzetu-volodin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392591-fantomni-patruli-v-persu-dobu-roboti-zafiksuvali-majze-tisacu-porusen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392591-fantomni-patruli-v-persu-dobu-roboti-zafiksuvali-majze-tisacu-porusen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3392608-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2880.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3392608-nacbank-poslabiv-grivnu-do-2880.html


 

В Україні за добу зафіксували 32 393 

випадки коронавірусу 

В Україні минулої доби виявлено 32 393 

випадки зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

У зоні ООС минулої доби зберігалася 

«тиша» 

Російські окупаційні війська минулої доби, 26 
січня, не відкривали вогонь по позиціях 

Об’єднаних сил.    

 

 

 

Місія ОБСЄ зафіксувала вантажівки 

хімзахисту в окупованій Макіївці 

СММ ОБСЄ зафіксувала в тимчасово 

окупованій Макіївці автоколону з трьох 
вантажівок (типу "Урал"), на бортах яких були 

написи "хімічний захист", та дві інші 

вантажівки, завантажені, ймовірно, 

боєприпасами. 

 

Місія ОБСЄ минулої доби зафіксувала 460 

порушень перемир’я 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 

доби 403 порушення режиму припинення 

вогню у Донецькій області та 57 таких 

порушень на Луганщині.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392610-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-32-393-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392610-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-32-393-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392595-u-zoni-oos-minuloi-dobi-zberigalasa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392595-u-zoni-oos-minuloi-dobi-zberigalasa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392557-misia-obse-zafiksuvala-vantazivki-himzahistu-v-okupovanij-makiivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392557-misia-obse-zafiksuvala-vantazivki-himzahistu-v-okupovanij-makiivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392570-misia-obse-minuloi-dobi-zafiksuvala-460-porusen-peremira-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3392570-misia-obse-minuloi-dobi-zafiksuvala-460-porusen-peremira-na-shodi-ukraini.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

27 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні варто зменшити фізичні та психічні 

навантаження 

 

 

На Чернігівщині у дикого кабана виявили 

вірус африканської чуми свиней 

На Чернігівщині у впольованого в лісі дикого 

кабана виявили ДНК-вірус африканської чуми 

свиней. 

 

 

Moderna теж почала випробовування 

вакцини проти штаму Омікрон 

Американська компанія Moderna розпочала 

випробовування вакцини проти COVID-штаму 

Омікрон.

 

 

Естонська Starship Technologies розпочне 

масове виробництво посилкових роботів 

Естонська компанія з виробництва посилкових 
роботів Starship Technologies після отримання 

кредиту в 50 млн євро від Європейського 

інвестиційного банку розширює діяльність в 

Естонії та за кордоном.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3392327-27-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3392327-27-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3392597-na-cernigivsini-u-dikogo-kabana-viavili-virus-afrikanskoi-cumi-svinej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3392597-na-cernigivsini-u-dikogo-kabana-viavili-virus-afrikanskoi-cumi-svinej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392584-moderna-tez-pocala-viprobovuvanna-vakcini-proti-stamu-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3392584-moderna-tez-pocala-viprobovuvanna-vakcini-proti-stamu-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3392572-estonska-starship-technologies-rozpocne-masove-virobnictvo-posilkovih-robotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3392572-estonska-starship-technologies-rozpocne-masove-virobnictvo-posilkovih-robotiv.html


 

У Йорданії відкрили меморіальну дошку, 

присвячену Лесі Українці 

У Посольстві України в Йорданії з нагоди Дня 
соборності України відбулося відкриття 

меморіальної дошки, присвяченої українській 

поетесі Лесі Українці.

 

27 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні і світі відзначають 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3392397-u-jordanii-vidkrili-memorialnu-dosku-prisvacenu-lesi-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3392397-u-jordanii-vidkrili-memorialnu-dosku-prisvacenu-lesi-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392294-27-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392294-27-sicna-pamatni-dati.html

