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ТОП 

 

Блінкен пояснив, чому Штати не 

квапляться із санкціями проти Росії 

Якщо будь-яка «російська військова сила» 

перетне кодон України «агресивним чином», 

це спричинить сувору відповідь з боку США та 

їхніх союзників. 

 

 

До України прибула друга партія 

американської зброї 

У Києві приземлився літак з 80 тоннами зброї - 

другою партією оборонної допомоги зі США у 

рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів 

доларів. 
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Дипломатам США дозволяється виїхати з 

України, їхні рідні мусять це зробити - 

Держдеп 

Державний департамент США 24 січня дав 

дозвіл на добровільний («санкціонований») 

від’їзд державних службовців з посольства в 

Україні та наказав виїхати членам їхніх  родин. 

 

Японія обіцяє спільну зі США відповідь на 

агресію Росії проти України 

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда після 

онлайн-перемовин з президентом США Джо 

Байденом пообіцяв вдатися до рішучих дій у 

разі російського вторгнення в Україну.  

 

У Страсбурзі починає роботу зимова сесія 

ПАРЄ 

24 січня у Страсбурзі починає роботу зимова 

сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, 

яка триватиме до 28 січня. 

 

Талібан уперше після захоплення влади в 

Афганістані проводить офіційні переговори 

з Заходом 

У Норвегії в неділю делегація Талібану на чолі 

з виконувачем обов’язків міністра закордонних 

справ Аміром Ханом Муттакі розпочала 

триденні переговори із західними урядовими 

чиновниками та представниками афганського 

громадянського суспільства.
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У ВООЗ не виключають закінчення 

пандемії в Європі після хвилі Омікрона 

Директор представництва Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Європі 

Ганс Клюге заявив, що впродовж найближчих 

тижнів або місяців захворюваність на COVID-

19 в європейських країнах йтиме на спад.

 

СВІТ 

 

Тайвань заявив про масштабне порушення 

повітряного простору з боку Китаю 

Міністерство оборони Тайваню заявляє, що 

його повітряний кордон одночасно порушили 

39 військових літаків КНР.  

 

 

Військові у Сомалі ліквідували шістьох 

бойовиків 

Співробітники спецпідрозділу Національної 

армії Сомалі ліквідували шістьох бойовиків 

угруповання Аш-Шабаб. 

 

Влада Перу оголосила надзвичайну 

ситуацію в районі виливу нафти 

У прибережній зоні Ліми, столиці Перу, яка 

постраждала від виливу нафти, запроваджено 

режим надзвичайної екологічної ситуації 

терміном на 90 днів.
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Очільниця уряду Нової Зеландії скасувала 

своє весілля через карантин 

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда 

Ардерн скасувала своє весілля після того, як у 

країні запровадили нові обмеження для 

боротьби з хвилею COVID-19, спричиненою 

штамом Омікрон.

 

 

Держдеп не радить американцям їздити до 

Росії з низки причин 

Державний департамент рекомендує 

громадянам Сполучених Штатів утриматися 

від поїздок до Росії.

 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 352 мільйони 

У світі станом на ранок 24 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 352 126 907.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Штати можуть розмістити ще кілька тисяч 

військових у Східній Європі - NYT 

Президент США розглядає можливість 

розміщення кількох тисяч 

військовослужбовців,  а також військових 

кораблів і літаків у країнах Східної Європи на 

тлі загрози вторгнення Росії в Україну,  
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Шольц - про військову ескалацію РФ: Це 

загроза миру й безпеці в Європі 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав 

загрозою миру й безпеці в Європі скупчення 

російських військ поблизу України та відкинув 

вимоги РФ припинити розширення НАТО на 

схід.

 

 

Глава МЗС Австрії: Про «Ялту 2.0» можна 

навіть і не думати 

Про новий поділ Європи на сфери впливу, як 

це відбулося за результати Ялтинської 

конференції у 1945 році, не може бути й мови. 

 

 

У МЗС «особливо розчаровані» позицією 

прем’єра Баварії щодо антиросійських 

санкцій 

У Міністерстві закордонних справ України 

«особливо розчаровані» висловлюваннями 

глави баварського уряду і керівника 

Християнсько-соціального союзу Маркуса 

Зьодера, який виступив проти нових жорстких 

санкцій задля стримування Росії. 

 

У Парижі хочуть прямого діалогу між 

Євросоюзом та Росією 

В умовах загострення ситуації з імовірною 

агресією Росії проти України потрібен 

«організований і регулярний діалог» між 

Брюсселем та Москвою.
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«Зупиніть Путіна зараз!»: активісти вийшли 

під посольство Росії у Вашингтоні 

Близько пів сотні українських активістів, 

громадських діячів та небайдужих громадян 

вийшли до посольства Росії у США на акцію 

протесту під гаслом: «Зупиніть Путіна зараз! 

Скажіть «ні!» російській війні в Україні».

 

 

Десятки ракет Javelin готові до відправки в 

Україну - посол Естонії 

Естонія передасть Україні американські 

протитанкові ракетні комплекси Javelin у 

найкоротші терміни після отримання дозволу 

від США.

 

 

Японія і США провели спільні морські 

навчання 

На південь від Японії відбулися спільні 

військові навчання Морських сил самооборони 

цієї країни та ВМС Сполучених Штатів.

 

УКРАЇНА  

 

Термін продовження карток для 

пенсіонерів-переселенців минає 31 березня - 

Ощадбанк 

Ощадбанк продовжив до 31 березня 2022 року 

термін дії старих банківських карток для 

пенсіонерів-переселенців з ОРДЛО. Це може 

бути останнє продовження.
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Цьогоріч ЦНАПи з'являться у містах і 

селищах з населенням понад 10 тисяч - 

Шмигаль 

Протягом 2022 року Центри надання 

адміністративних послуг з'являться в 

населених пунктах, де мешкають понад 10 

тисяч осіб.

 

 

Нацбанк посилив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 24 

січня 2022 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 28,3181 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти стріляють з мінометів та 

артилерії, поранений боєць ООС 

За минулу добу окупанти 10 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні слід будувати плани на майбутнє 
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Костюк з Ястремською поступилися 

дев'ятим «сіяним» у третьому колі 

Australian Open 

Український дует Марта Костюк - Даяна 

Ястремська не зміг подолати третій раунд 

турніру серії Grand Slam - Відкритого 

чемпіонату Австралії з тенісу у Мельбурні. 

 

 

Instagram тестує платні підписки 

Соціальна мережа Instagram у тестовому 

режимі ввела функцію платних підписок на 

блогерів, що дозволить їм отримувати 

щомісячний дохід.

 

 

24 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається День 

зовнішньої розвідки
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