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ТОП 

 

Розмова Зеленського й Байдена: в ОП 

повідомили подробиці 

Президенти України та Сполучених Штатів 

Америки провели другу з початку року 

телефонну розмову, що демонструє глибоку 

стратегічну співпрацю між двома країнами. 

 

США скликають засідання Радбезу ООН з 

приводу російської агресії ЗАЯВА  

США скликаюсь у понеділок відкрите 
засідання Ради Безпеки ООН для обговорення 

«загрозливої поведінки Росії щодо України й 

нарощування російських військ на кордонах 

України та в Білорусі». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393284-rozmova-zelenskogo-j-bajdena-v-op-povidomili-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393284-rozmova-zelenskogo-j-bajdena-v-op-povidomili-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393273-ssa-sklikaut-zasidanna-radbezu-oon-z-ukrainskogo-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393273-ssa-sklikaut-zasidanna-radbezu-oon-z-ukrainskogo-pitanna.html


 

Штати ведуть консультації з Німеччиною 

про згортання Nord Stream 2 - Нуланд 

Адміністрація США продовжує проводити 
консультації з німецькою стороною стосовно 

того, що в разі подальшої агресії РФ проти 

України проєкт Nord Stream 2 не матиме 

майбутнього. 

 

Зникнення людей в ОРДЛО та Криму: 

ПАРЄ затвердила резолюцію з 

українськими правками щодо Росії 

ПАРЄ на засіданні у четвер затвердила 
резолюцію «Припинення насильницьких 

зникнень на території держав Ради Європи», в 

яку за ініціативи української делегації в ПАРЄ 

внесли правки.   

 

Президент призначив Юрія Лебедя 

виконувачем обов’язків командувача 

Нацгвардії 

Президент Володимир Зеленський призначив 

генерал-лейтенанта Юрія Лебедя в. о. 

командувача Національної гвардії України.

 

 

Стрілянина у Дніпрі: Мотив убивств все ще 

залишається загадкою АНАЛІТИКА 

Що відомо про трагедію, яка сталася  на 

території Південного машинобудівного заводу, 

хронологія подій

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393271-stati-vedut-konsultacii-z-nimeccinou-pro-zgortanna-nord-stream-2-nuland.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393271-stati-vedut-konsultacii-z-nimeccinou-pro-zgortanna-nord-stream-2-nuland.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393177-zniknenna-ludej-v-ordlo-ta-krimu-pare-zatverdila-rezoluciu-z-ukrainskimi-pravkami-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393177-zniknenna-ludej-v-ordlo-ta-krimu-pare-zatverdila-rezoluciu-z-ukrainskimi-pravkami-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393177-zniknenna-ludej-v-ordlo-ta-krimu-pare-zatverdila-rezoluciu-z-ukrainskimi-pravkami-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393177-zniknenna-ludej-v-ordlo-ta-krimu-pare-zatverdila-rezoluciu-z-ukrainskimi-pravkami-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393265-prezident-priznaciv-uria-lebeda-vikonuvacem-obovazkiv-komanduvaca-nacgvardii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393265-prezident-priznaciv-uria-lebeda-vikonuvacem-obovazkiv-komanduvaca-nacgvardii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393265-prezident-priznaciv-uria-lebeda-vikonuvacem-obovazkiv-komanduvaca-nacgvardii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393265-prezident-priznaciv-uria-lebeda-vikonuvacem-obovazkiv-komanduvaca-nacgvardii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3393206-strilanina-u-dnipri-motiv-ubivstv-vse-se-zalisaetsa-zagadkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3393206-strilanina-u-dnipri-motiv-ubivstv-vse-se-zalisaetsa-zagadkou.html


 

У житловому будинку в Запоріжжі вибухнув 

газ: одна особа загинула, є поранені ФОТО 

У центрі Запоріжжя близько 4-ї години ранку 
стався вибух повітряно-газової суміші в 

житловому будинку. 

 

СВІТ 

 

Киргизстан повідомляє про чотирьох 

поранених у стрілянині на кордоні з 

Таджикистаном 

Міністерство охорони здоров'я Киргизстану 

повідомило про поранених військових 

внаслідок перестрілки на кордоні з 

Таджикистаном. 

 

 

У Німеччині громадянина РФ звинуватили 

у шпигунстві 

У Німеччині звинуватили громадянина РФ у 

шпигунстві на користь його країни. У 
прокуратурі стверджують, що підозрюваний 

передав інформацію про європейську космічну 

ракету-носій Ariane співробітникам російської 

розвідки. 

 

У Білорусі вже понад тисячу політв'язнів - 

правозахисники 

Правозахисні організації станом на 27 січня 

визнали політичними в'язнями у Білорусі  1 

007 осіб.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3393318-u-zitlovomu-budinku-v-zaporizzi-vibuhnuv-gaz-odna-osoba-zaginula-e-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3393318-u-zitlovomu-budinku-v-zaporizzi-vibuhnuv-gaz-odna-osoba-zaginula-e-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393231-kirgizstan-povidomlae-pro-cotiroh-poranenih-u-strilanini-na-kordoni-z-tadzikistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393231-kirgizstan-povidomlae-pro-cotiroh-poranenih-u-strilanini-na-kordoni-z-tadzikistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393231-kirgizstan-povidomlae-pro-cotiroh-poranenih-u-strilanini-na-kordoni-z-tadzikistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393231-kirgizstan-povidomlae-pro-cotiroh-poranenih-u-strilanini-na-kordoni-z-tadzikistanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393233-u-nimeccini-gromadanina-rf-zvinuvatili-u-spigunstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393233-u-nimeccini-gromadanina-rf-zvinuvatili-u-spigunstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393296-u-bilorusi-vze-ponad-tisacu-politvazniv-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393296-u-bilorusi-vze-ponad-tisacu-politvazniv-pravozahisniki.html


 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

наближається до 367 мільйонів 

У світі станом на ранок 28 січня зафіксували 
366 914 671 випадкок зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Сенат США може проголосувати за санкції 

проти Росії вже наступного тижня – NYT 

Сенатор США від Демократичної партії Кріс 
Кунс заявив, що законопроєкт про введення 

санкцій проти РФ та посилення позицій 

України може бути винесений на голосування 

в верхній палаті вже наступного тижня. 

 

Кулеба прокоментував заяву Бербок про 

швидкий вступ України до НАТО 

Міністр закордонних справ України 

прокоментував заяву глави МЗС Німеччини 
Анналени Бербок, яка повідомила, що питання 

про швидкий вступ України до НАТО не стоїть 

на порядку денному. 

 

 

Видача російських паспортів в ОРДЛО 

порушує Мінські домовленості - заява ЄС 

Масова видача паспортів РФ жителям 

окупованих районів Донецької та Луганської 

областей суперечить цілям Мінських 
домовленостей та перешкоджає майбутньому 

процесу реінтеграції.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393324-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-nablizaetsa-do-367-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393324-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-nablizaetsa-do-367-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393235-senat-ssa-moze-progolosuvati-za-sankcii-proti-rosii-vze-nastupnogo-tizna-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393235-senat-ssa-moze-progolosuvati-za-sankcii-proti-rosii-vze-nastupnogo-tizna-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393242-kuleba-prokomentuvav-zaavu-berbok-pro-svidkij-vstup-ukraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393242-kuleba-prokomentuvav-zaavu-berbok-pro-svidkij-vstup-ukraini-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393314-vidaca-rosijskih-pasportiv-v-ordlo-porusue-minski-domovlenosti-zaava-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393314-vidaca-rosijskih-pasportiv-v-ordlo-porusue-minski-domovlenosti-zaava-es.html


 

Білий дім підтвердив, що Байден і Шольц на 

зустрічі говоритимуть про Україну 

7 лютого відбудеться зустріч Джо Байдена й 
Олафа Шольца, під час якої лідери США і ФРН 

обговорять ситуацію навколо України та 

спільні кроки для стримування агресії РФ.  

 

Україна звернула увагу ОБСЄ на військові 

навчання Росії у Чорному морі 

Україна привернула увагу делегацій країн 

ОБСЄ до військових навчань російських 
корабельних ударних та десантних груп у 

Чорному морі. 

 

Рада нацбезпеки Туреччини закликала до 

послаблення напруження між РФ та 

Україною 

Рада національної безпеки Туреччини 

закликала до зниження напруженості між 
Росією та Україною, вказавши сторонам на 

необхідність залишатися розсудливими.

 

 

Євросоюз нагадав Росії: Поняттю «сфери 

впливу» немає місця у XXI сторіччі ЗАЯВА 

Євросоюз закликає Росію до діалогу без 

ультиматумів та рішуче відкидає поняття 

"сфери впливу", яке намагається просувати 

Москва.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393304-bilij-dim-pidtverdiv-so-bajden-i-solc-na-zustrici-govoritimut-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393304-bilij-dim-pidtverdiv-so-bajden-i-solc-na-zustrici-govoritimut-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3393308-ukraina-zvernula-uvagu-obse-na-vijskovi-navcanna-rosii-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3393308-ukraina-zvernula-uvagu-obse-na-vijskovi-navcanna-rosii-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393322-rada-nacbezpeki-tureccini-zaklikala-do-poslablenna-napruzenna-miz-rf-ta-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393322-rada-nacbezpeki-tureccini-zaklikala-do-poslablenna-napruzenna-miz-rf-ta-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393322-rada-nacbezpeki-tureccini-zaklikala-do-poslablenna-napruzenna-miz-rf-ta-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393322-rada-nacbezpeki-tureccini-zaklikala-do-poslablenna-napruzenna-miz-rf-ta-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393302-evrosouz-nagadav-rosii-ponattu-sferi-vplivu-nemae-misca-u-xxi-storicci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3393302-evrosouz-nagadav-rosii-ponattu-sferi-vplivu-nemae-misca-u-xxi-storicci.html


 

Резніков зустрівся з американськими 

конгресменами 

Міністр оборони Олексій Резніков провів 
зустріч із двопартійною делегацією Конгресу 

США, яка перебуває з візитом у нашій країні.

 

 

Діаспора у Канаді сформувала комітет для 

координації допомоги Україні 

Конгрес українців Канади та Канадсько-
українська фундація створили Комітет 

гуманітарного порятунку для підтримки 

України у разі російського вторгнення.

 

УКРАЇНА 

 

Питання миру треба обговорювати і в ТКГ, і 

в Нормандському форматі - Костін 

Одним з головних питань для обговорення під 

час зустрічі політичних радників лідерів країн 

Нормандського формату стало безумовне 

дотримання режиму припинення вогню.  

 

 

Центр розбудови миру співпрацюватиме з 

іноземними структурами - Верещук 

Український національний центр розбудови 
миру здійснюватиме співпрацю з іноземними 

урядовими й неурядовими структурами, а 

також з окремими експертами 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393253-reznikov-zustrivsa-z-amerikanskimi-kongresmenami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393253-reznikov-zustrivsa-z-amerikanskimi-kongresmenami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3393252-diaspora-u-kanadi-sformuvala-komitet-dla-koordinacii-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3393252-diaspora-u-kanadi-sformuvala-komitet-dla-koordinacii-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393340-pitanna-miru-treba-obgovoruvati-i-v-tkg-i-v-normandskomu-formati-kostin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3393340-pitanna-miru-treba-obgovoruvati-i-v-tkg-i-v-normandskomu-formati-kostin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393336-centr-rozbudovi-miru-spivpracuvatime-z-inozemnimi-strukturami-veresuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393336-centr-rozbudovi-miru-spivpracuvatime-z-inozemnimi-strukturami-veresuk.html


 

На виборах президента «Могилянки» 

переміг Сергій Квіт ВІДЕО 

За підсумками другого туру виборів 
президента Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» переможцем 

став Сергій Квіт. 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 28 

січня 2022 року, послабив офіційний курс 

гривні на 19 копійок - до 28,9879 грн за долар.

 

 

В Україні виявили 34 408 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 27 січня, виявили 34 

408 нових випадків коронавірусної хвороби 

COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти на сході України двічі 

порушували «тишу» 

За минулу добу окупанти двічі порушували 

режим "тиші" на сході України.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3393288-na-viborah-prezidenta-mogilanki-peremig-sergij-kvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3393288-na-viborah-prezidenta-mogilanki-peremig-sergij-kvit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3393338-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3393338-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393344-v-ukraini-viavili-34-408-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393344-v-ukraini-viavili-34-408-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3393320-okupanti-na-shodi-ukraini-dvici-porusuvali-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3393320-okupanti-na-shodi-ukraini-dvici-porusuvali-tisu.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

28 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні краще утриматися від будь-якої 

діяльності 

 

 

Стипендії імені Левка Лук’яненка за січень 

отримали 13 політв'язнів Кремля 

Стипендії імені Левка Лук’яненка за січень 

отримали 13 політв'язнів Кремля. 

 

 

У Києві відбувся показ фільму «Сад Фінці-

Контіні» про Голокост в Італії 1930-х 

У День пам’яті жертв Голокосту 27 січня в 

столичному в кінотеатрі «Жовтень» відбувся 

спеціальний показ оскароносного фільму «Сад 
Фінці-Контіні», присвяченого трагічним 

подіям в Італії кінця 30-х років.

 

 

До Олімпійського селища прибули перші 

українські спортсмени 

Всього на XXIV зимових Олімпійських ігор в 

Пекіні буде три олімпійські селища, які 

розташуються у трьох кластерах.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393098-28-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393098-28-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393326-stipendii-imeni-levka-lukanenka-za-sicen-otrimali-13-politvazniv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393326-stipendii-imeni-levka-lukanenka-za-sicen-otrimali-13-politvazniv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393250-u-kievi-vidbuvsa-pokaz-filmu-sad-fincikontini-pro-golokost-v-italii-1930h.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393250-u-kievi-vidbuvsa-pokaz-filmu-sad-fincikontini-pro-golokost-v-italii-1930h.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3393239-do-olimpijskogo-selisa-pribuli-persi-ukrainski-sportsmeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3393239-do-olimpijskogo-selisa-pribuli-persi-ukrainski-sportsmeni.html


 

В українського супутника «Січ-2-1» на 

орбіті - проблеми зі зв'язком СХЕМА 

В українського супутника "Січ-2-1" на орбіті 

виникли проблеми зі зв'язком. 

 

 

Фільм про Голокост на Львівщині можна 

переглянути онлайн 

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 
в Україні відбулась онлайн-прем’єра 

документального фільму “Безголосся”. 

 

28 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1992 році, національний синьо-

жовтого прапор було затверджено Державним 

прапором України
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3393246-v-ukrainskogo-suputnika-sic21-na-orbiti-problemi-zi-zvazkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3393246-v-ukrainskogo-suputnika-sic21-na-orbiti-problemi-zi-zvazkom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393294-film-pro-golokost-na-lvivsini-mozna-pereglanuti-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393294-film-pro-golokost-na-lvivsini-mozna-pereglanuti-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393088-28-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3393088-28-sicna-pamatni-dati.html

