
                           Єдина країна – Дайджест 25.01.22 

 

 

ТОП 

 

Про дипломатів, посольства і не тільки: 

Зеленський знову звернувся до українців 
ВІДЕО 

Посольства країн Європейського Союзу та 
багатьох інших залишають усіх своїх 
працівників в Україні. 

 

Відповіддю на вимоги Путіна вивести сили 

НАТО зі Східної Європи стане їх 

нарощування – Гербст 

Відповіддю НАТО на вимоги президента РФ 
Володимира Путіна вивести війська із 
східноєвропейських країн буде нарощування 
сил Альянсу та вступ до них нових членів,  
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Британія без вагань посилить санкції проти 

Росії – Джонсон 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 
Джонсон заявив, що Лондон без вагань 
посилить санкції проти Москви та 
намагатиметься сприяти будь-якому 

розгортанню НАТО, якщо Росія вторгнеться в 
Україну.  

 

 

Прем’єр Польщі назвав відмову Німеччини 

дати Україні зброю «великим 

розчаруванням» 

"Інвестиції" Путіна у політиків і лобістів на 
Заході приносять свої результати. Відмова 

Берліна надати Києву зброю для захисту від 
агресора є “великим розчаруванням”.

 

 

Блок Британія-Польща-Україна: коли, як, 

навіщо? 

Чого чекати від можливого альянсу Великої 

Британії, України та Польщі? Це дуже важлива 
ініціатива. Адже йдеться про нову архітектуру 
безпеки в Європі

 

 

До України прибула третя партія 

американської зброї 

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 
приземлився літак з новою партією додаткової 
оборонної допомоги зі США у рамках пакета 
на загальну суму 200 мільйонів доларів.
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Армія, безпека та стандарти НАТО: що 

обговорила делегація Ради у Брюсселі 

Делегація ВР, яка взяла участь у засіданні 
Міжпарламентської ради Україна-НАТО, що 
відбулася у штаб-квартирі НАТО минулого 
понеділка, відчула 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США готують «технологічні» санкції проти 

Росії 

Крім потенційних санкцій проти Москви 
Сполучені Штати розглядають обмеження 
експорту високотехнологічної продукції для 
стратегічних галузей РФ, а також інтенсивно 
працюють над посиленням незалежності 

Європи від російського газу.  

 

 

ВР звернулася до міжнародних організацій 

через військовий шантаж Росії 

Верховна Рада звернулася до ООН, 
Європарламенту, урядів та парламентів 
іноземних держав, а також парламентських 
асамблей міжнародних організацій 

 

Зустріч радників Нормандського формату 

відбудеться у середу - Президент 

Зустріч радників Нормандського формату 
відбудеться у середу, 26 січня. 
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У разі вторгнення Росія має більше шансів 

зазнати катастрофи, ніж досягти свого 

Якщо переговори проваляться, є кілька 
варіантів просування російських окупаційних 
військ Україною через північний, східний та 
південний шляхи вторгнення

 

Білий дім проведе два секретних брифінги 

щодо ситуації в Україні 

Адміністрація президента США проведе у 
вівторок два секретних брифінги для 
помічників керівництва Конгресу та 

співробітників комітетів щодо відносин з 
Росією та Україною. 

 

 

Україна не піде на компроміси для 

умиротворення Путіна — Кулеба 

Україна не прийме жодних компромісів для 

умиротворення Президента РФ Володимира 
Путіна та не прийме поступок за своєю 
спиною.

 

 

Росія почала навчання за участю 

Чорноморського і Каспійського флотів 

Російська армія на тлі загострення ситуації 
навколо України розпочала ще одні навчання, 
які проходять у Південному військовому 
окрузі РФ за участю Чорноморського флоту і 
Каспійської флотилії.  
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Ткаченко розкритикував російський проєкт 

«закону про скрепи» 

Міністр культури та інформаційної політики 
Олександр Ткаченко назвав проєкт указу 
міністерства культури РФ про збереження 
традиційних духовно-моральних цінностей 

"законом про скрепи". 

 

НАТО надалі допомагатиме Україні 

посилювати кіберзахист – заступник генсека 

Північноатлантичний альянс, який вже 
тривалий час надає допомогу Україні у 
зміцненні її спроможностей з кібернетичної 

безпеки, продовжить цю роботу в умовах 
зростання загроз з боку Російської Федерації.

 

 

Латвія передасть Україні разом зі Stinger 

екіпірування та сухпайки 

Латвія передасть армії України американські 

переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, а 
також індивідуальне армійське екіпірування та 
сухпайки.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні одна за одною «червоніють» зони 

 тисяч випадків COVID-19 за добу у лютому – 
це оптимістичний прогноз. Натомість кількість 
летальних випадків буде меншою. Огляд новин 
попереднього тижня і поради лікаря на 
випадок захворювання
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На Львівщині через стрімке поширення 

коронавірусу завтра введуть обмеження 

«червоної» зони 

Львівська обласна комісія ТЕБ і НС, через 
спалах коронавірусу, збирається посилити 
карантин: перевести на дистанційне навчання 

всі освітні заклади, крім дитсадків, заборонити 
розважальні заходи та на 50% обмежити проїзд 
у громадському транспорті. 

 

МОЗ радить робити тест на коронавірус за 

будь-яких ознак застуди 

Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати 
різні симптоми, саме тому тест на COVID-19 
варто робити за будь-яких ознак ГРВІ.

 

 

Рівненщина переходить до «червоної» зони 

карантину з 27 січня 

Державна комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
ухвалила рішення про встановлення червоного 
рівня епідемічної небезпеки у Рівненській 
області з 27 січня.

 

УКРАЇНА 

 

Визнанням «Л/ДНР» Росія продемонструє 

відмову від Мінських угод – Резніков 

Якщо Держдума Росії визнає так звані 

республіки "ЛНР" та "ДНР", то це 
продемонструє відмову РФ від Мінських угод. 
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У Міноборони прокоментували шокуючі 

публікації у ЗМІ про ймовірне загострення 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 
заявила про черговий випадок спотворення 
інформації щодо ймовірності загострення. 

 

Перехід Ради на paperless відтермінували 

Верховна Рада ухвалила закон №6528 “Про 
внесення зміни до пункту 3 розділу II 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України  

 

ЦВК зареєструвала 15 ініціативних груп з 

проведення референдуму ЕКСКЛЮЗИВ 

Центральна виборча комісія (ЦВК) впродовж 

часу дії закону «Про всеукраїнський 
референдум» із квітня минулого року 
зареєструвала 15 ініціативних груп  

 

 

 

Мобільний зв’язок за паспортом: Рада 

розблокувала підписання закону 

Парламентарії розблокували підписання 
закону про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного спектра та 
надання послуг поштового зв’язку, відхиливши 
проєкт постанов про його скасування.
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Рада ухвалила закон, що дає право карати 

за неповагу до суддів ВАКС 

Верховна Рада ухвалила зміни до Кодексу про 
адміністративні правопорушення, котрий дає 
право карати за неповагу до Вищого 
антикорупційного суду.

 

 

Обов’язки голови Вищої ради правосуддя 

виконує Віктор Грищук 

Із 24 січня 2022 року обов’язки голови Вищої 

ради правосуддя виконує Віктор Грищук.

  

 

Окупанти поранили двох українських 

військових у зоні ООС 

Російські окупаційні війська станом від 
початку доби 25 січня п’ять разів порушили 
режим тиші в районі ООС. Двоє українських 
захисників дістали поранень.

 

 

До 2,5 мільйона українців мають одночасно 

ще і російське громадянство – експерт 

Від 350 тисяч до 2,5 мільйонів українців мають 
одночасно російське та українське 
громадянство.
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ЕКОНОМІКА 

 

В Україні реалізуються 25 проєктів у 

співпраці з ЄІБ на €5,2 мільярда – Мінфін 

Станом на 25 січня 2022 року на стадії 

реалізації у державному секторі знаходиться 25 
проєктів загальним обсягом 5,2 млрд євро у 
співпраці з Європейським інвестиційним 
банком (ЄІБ). 

 

Зеленський обговорив з Алієвим проєкти, 

про які домовилися в Києві 

Президенти України та Азербайджану 
Володимир Зеленський та Ільхам Алієв 
обговорили актуальні питання порядку 
денного в контексті розвитку конкретних 
проєктів українсько-азербайджанської 
співпраці. 

 

На Банковій прокоментували втрату 

позицій України в рейтингу сприйняття 

корупції 

Зниження місця України в Індексі сприйняття 
корупції-2021 після запуску минулого року 
судової реформи, прийняття антиолігархічного 
закону, гарантування захисту антикорупційних  

 

Продовження проєкту «Північний потік-2» 

нині є «схожим на зраду» – радник голови 

Нафтогазу 

Продовження проєкту газопроводу "Північний 
потік-2" попри загрозу повномасштабного 
російського наступу на Україну є проявом 
байдужості, "яка межує зі зрадою". 
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Міжнародні донори за три роки виділять 

£35 млн для відновлення Донеччини та 

Луганщини ЕКСКЛЮЗИВ 

Міжнародні донори виділять 35 мільйонів 
фунтів стерлінгів протягом трьох років через 
спеціальний фонд для відновлення Донеччини 

та Луганщини. 

 

Валютний курс-2022: чому гривня нервує і 

потребує «заспокійливого» 

Гривня падає виключно через страх 
потенційної війни. І «нервуватиме» допоки ця 
загроза зберігатиметься

 

 

Зарплатна заборгованість перед шахтарями 

становить 1,45 мільярда - Волинець 

На державних шахтах вугільної промисловості 

України заборгованість із заробітних плат 
сягнула показника у 1,45 млрд грн. 

 

Сутички між ФОПами та поліцією під 

Радою припинилися 

Під будівлею Верховної Ради сутички між 
поліцейськими і учасниками акції руху 
«SaveФОП» припинилися.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В'язень Кремля Марченко оскаржить 

утримання в колонії суворого режиму Улан-

Уде 

Олександр Марченко, український політв'язень 
у Росії, етапований у ВК-8, колонію суворого 
режиму в Улан-Уде (Бурятія), оскаржуватиме 
це рішення.

 

 

Посольство США засудило рішення 

окупантів щодо арешту Джелялова та братів 

Ахтемових 

Посольство США в Україні назвало рішення 
«суду» окупованого Криму залишити під 
вартою першого заступника голови Меджлісу

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд 28 січня розгляне скарги на запобіжний 

захід Порошенку 

Київський апеляційний суд 28 січня розгляне 
скарги на рішення Печерського райсуду 
столиці про обрання запобіжного заходу у 

вигляді особистого 

 

 

Заступнику голови КМДА Поворознику 

вручили підозру - Кличко 

Першому заступнику голови КМДА Миколі 

Поворознику вручили підозру у справі щодо 
позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. 
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У центрі Києва біля банку стався конфлікт - 

стріляли з автомата ФОТО 

У столиці сталася стрілянина за участю 
представників охоронної фірми. Поліція 
кваліфікувала подію як хуліганство. 

 

 

Велика Палата Верховного Суду розгляне 

справу Тупицького 23 березня 

Велика палата Верховного Суду 23 березня 
розгляне апеляцію на рішення Касаційного 
адмінсуду у складі ВС щодо визнання 

незаконним указу

 

 

Під час сутички в Одеській міськраді 

постраждали 10 осіб - мерія 

Під час сутички в міськраді Одеси, 

спровокованої народним депутатом від партії 
"Розумна політика" Артемом Дмитруком та 
його супутниками, 

 

У Києві затримали чоловіка, який 

погрожував вбивством Златі Огнєвіч ВІДЕО 

У Києві правоохоронці затримали та 
повідомили про підозру чоловіку, який 
погрожував відомій українській співачці 
вбивством.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Я переконаний, якщо в економіці розумно 

задіяти пряник, батіг не знадобиться - 

Віктор Галасюк, президент Української 

асоціації Римського Клубу ІНТЕРВ'Ю 

Це одна з тих розмов, яких дуже бракує 
Україні. Розмова про майбутнє, про те, як 
нам розвиватись і заробляти, щоб життя 

було більш успішним та безпечним. 

 

Якщо ви і користуєтеся пакетом, зносіть 

його до дір, викиньте і новий не купуйте - 

Сергій Прескорник, плогер-рекордсмен 

України  ІНТЕРВ'Ю 

Сергій Прескорник першим у Харкові почав 
поєднувати біг зі збором сміття. У світі таке 

заняття отримало назву "плогінг". 

 

Вояж до Варшави або чергова авантюра 

Шевченка 

Український тренер може очолити збірну 
Польщі.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Перша леді привітала Зеленського з днем 

народження 

Перша леді Олена Зеленська у день 
народження Президента запевнила, що завжди 
відчуває кохання чоловіка й попросила його 
берегти себе. 
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Måneskin не приїде до Києва через ситуацію 

з COVID-19 

Переможець Євробачення-2021 італійський 
гурт Måneskin заявив про перенесення свого 
європейського турне через запроваджені 
обмеження у зв’язку з коронавірусом. 

 

 

Як придбати зброю в Україні 

Сьогодні в збройних магазинах можна 
побачити великий вибір нарізної, 
гладкоствольної та пневматичної зброї 

 

Сім’я зі Львова на «Запорожці» вирушила 

на Rallye Monte-Carlo 

Сімейний екіпаж Світлани та Євгенія Кравсів 

на «Запорожці» 1967 року випуску під 
стартовим номером 410 вирушив зі Львова на 
автоперегони Rallye Monte-Carlo. 

 

Рада планує встановити відповідальності за 

купівлю та продаж наукових робіт 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 
зміни до Закону “Про освіту” щодо 
встановлення відповідальності за передачу 
академічних творів із порушенням принципів 
академічної доброчесності.
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На Закарпатті мають намір відновити 

«Карпатський експрес», який з'єднає регіон 

з Румунією 

На Закарпатті відновлюють переговори із 
румунськими колегами щодо можливості 
запуску «Карпатського експресу» - 

транскордонного залізничного маршруту через 
Сігет (Румунія) - Рахів - Ужгород.

 

 

Український стартап планує здійснити 

перший суборбітальний політ до кінця року 

Український аерокосмічний стартап Promin 
Aerospace планує у найближчі місяці провести 
незалежне статичне вогневе випробування 

розробленого 

 

Корисні властивості лохини та чорниці 
ІНФОГРАФІКА 

Лохина і чорниця – надзвичайно корисні ягоди, 
які мають у своєму складі багато важливих 
мікроелементів, що позитивно впливають на 
здоров’я. Вони дуже популярні і славляться 

своїми смаковими даними і корисними 
характеристиками. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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