
                            Єдина країна – Україна і Світ 26.01.22 

 

 

ТОП  

 

Байден не виключає персональних санкцій 

проти Путіна 

Президент США Джо Байден заявив у 

вівторок, що вважає можливим введення 

особистих санкцій проти російського 

президента Володимира Путіна у якості одного 

з інструментів стримування агресії Кремля.

 

 

Україна отримала партію Javelin і чекає на 

наступний літак із допомогою США ФОТО 

Найближчим часом до України прибуде ще 

один американський літак з оборонним 

вантажем. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391792-bajden-ne-viklucae-personalnih-sankcij-proti-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391792-bajden-ne-viklucae-personalnih-sankcij-proti-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391742-ukraina-otrimala-partiu-javelin-i-cekae-na-nastupnij-litak-iz-dopomogou-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391742-ukraina-otrimala-partiu-javelin-i-cekae-na-nastupnij-litak-iz-dopomogou-ssa.html


 

Штати врахували позицію України в 

письмовій відповіді Москві – Держдеп 

Сполучені Штати сформували письмову 
відповідь на «пропозиції» Росії щодо гарантій 

безпеки в Європі з урахуванням позицій усіх 

союзників та партнерів у Європі, в тому числі 

України.

 

 

Україна в ООН: Росія цинічно видає себе за 

«жертву», що потребує «гарантій безпеки» 

Російська Федерація, яка ставить під сумнів 
міжнародне право і заснований на правилах 

порядок, цинічно намагається видати себе за 

«жертву», яка потребує

 

США попередили Білорусь про наслідки, 

якщо звідти відбудеться наступ на Україну 

Сполучені Штати попередили режим 

Лукашенка, що в разі, якщо він дозволить 
використати територію Білорусі для 

масштабного наступу російських військ на 

Україну, його чекає жорстка реакція з боку 

Заходу. 

 

Вступ України до НАТО підтримують 64% 

українців ОПИТУВАННЯ  

Вступ України до Північноатлантичного 

альянсу підтримують 64% українців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391782-stati-vrahuvali-poziciu-ukraini-v-pismovij-vidpovidi-moskvi-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391782-stati-vrahuvali-poziciu-ukraini-v-pismovij-vidpovidi-moskvi-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391763-ukraina-v-oon-rosia-cinicno-vidae-sebe-za-zertvu-so-potrebue-garantij-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391763-ukraina-v-oon-rosia-cinicno-vidae-sebe-za-zertvu-so-potrebue-garantij-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391816-ssa-poperedili-bilorus-pro-naslidki-akso-zvidti-vidbudetsa-nastup-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391816-ssa-poperedili-bilorus-pro-naslidki-akso-zvidti-vidbudetsa-nastup-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391726-vstup-ukraini-do-nato-pidtrimuut-64-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391726-vstup-ukraini-do-nato-pidtrimuut-64-ukrainciv.html


 

Президента Хорватії внесли до бази 

«Миротворця» 

Президента Хорватії Зорана Мілановича 
внесли до бази «Миротворця» за поширення 

кремлівської пропаганди та участь у 

кремлівських інформаційних спецопераціях.

 

 

У Бундестагу завтра відбудуться слухання 

щодо російської загрози Україні 

У німецькому Бундестагу у четвер відбудуться 
парламентські слухання під назвою 

"Забезпечити мир у Європі: Територіальну 

цілісність України не можна ставити під 

питання". 

 

Гебреїсуса висунули на посаду гендиректора 

ВООЗ на другий термін 

Виконавчий комітет Всесвітньої організації 

охорони здоров’я висунув Тедроса Аданома 
Гебреїсуса на посаду генерального директора 

ВООЗ на другий термін.

 

СВІТ  

 

Штати розгортатимуть додаткові сили в 

Європі за рішенням НАТО – Білий дім 

Офіційний Вашингтон розгортатиме в Європі 
8,5 тисяч американських військових у тісній 

координації із союзниками й партнерами по 

Північноатлантичному альянсу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391744-prezidenta-horvatii-vnesli-do-bazi-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391744-prezidenta-horvatii-vnesli-do-bazi-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391808-u-bundestagu-zavtra-vidbudutsa-sluhanna-sodo-rosijskoi-zagrozi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391808-u-bundestagu-zavtra-vidbudutsa-sluhanna-sodo-rosijskoi-zagrozi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391810-gebreisusa-visunuli-na-posadu-gendirektora-vooz-na-drugij-termin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391810-gebreisusa-visunuli-na-posadu-gendirektora-vooz-na-drugij-termin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391748-stati-rozgortatimut-dodatkovi-sili-v-evropi-za-risennam-nato-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391748-stati-rozgortatimut-dodatkovi-sili-v-evropi-za-risennam-nato-bilij-dim.html


 

Хакери атакували білоруську залізницю, 

щоб завадити перекиданню російських 

військ 

Білоруська хакерська група «Кіберпартизани» 

заявила, що влаштувала атаку на комп'ютерну 

мережу компанії «Білоруська залізниця». 

 

Російські погрози Україні штовхають 

Австрію в НАТО – політолог 

Російські військові погрози Україні вже 

примусили такі нейтральні країни, як Швеція 
та Фінляндія, замислитися над забезпеченням 

своєї безпеки та 

 

Саудівська Аравія завдала авіаудар по цілях 

у Ємені 

Міжнародна коаліція під очільництвом 

Саудівської Аравії завдала кілька авіаударів по 

військових цілях у Ємені.

 

 

Миротворці ООН зазнали нападу в Лівані 

Невідомі скоїли збройний напад на 

миротворців ООН під час їхнього 

патрулювання на півдні Лівану. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391800-hakeri-atakuvali-bilorusku-zaliznicu-sob-zavaditi-perekidannu-rosijskih-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391800-hakeri-atakuvali-bilorusku-zaliznicu-sob-zavaditi-perekidannu-rosijskih-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391800-hakeri-atakuvali-bilorusku-zaliznicu-sob-zavaditi-perekidannu-rosijskih-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391800-hakeri-atakuvali-bilorusku-zaliznicu-sob-zavaditi-perekidannu-rosijskih-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391796-rosijski-pogrozi-ukraini-stovhaut-avstriu-v-nato-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391796-rosijski-pogrozi-ukraini-stovhaut-avstriu-v-nato-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391820-saudivska-aravia-zavdala-aviaudar-po-cilah-u-emeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391820-saudivska-aravia-zavdala-aviaudar-po-cilah-u-emeni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391814-mirotvorci-oon-zaznali-napadu-v-livani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391814-mirotvorci-oon-zaznali-napadu-v-livani.html


 

Мадагаскар накрив тропічний шторм, 

десятки загиблих 

Тропічний шторм спричинив хаос на півдні 
Африки, а також загибель щонайменше 34 осіб 

на Мадагаскарі та ще трьох у Мозамбіку.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

НАТО відповість на «безпекові» вимоги 

Москви цього тижня - Столтенберг 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 
повідомив, що письмові відповіді Альянсу, на 

так звані "безпекові вимоги" Москви, буде 

відправлено упродовж цього тижня. 

 

В ЄСПЛ сьогодні відбудуться слухання у 

справі «Україна та Нідерланди проти Росії» 

У Страсбурзі сьогодні, 26 січня 2022 року, 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 
розпочне слухання щодо прийнятності 

міждержавної справи “Україна та Нідерланди 

проти Росії”.

 

 

МЗС Фінляндії: Росія має сама вжити 

заходи щодо ослаблення напруженості 

Вкрай важливо, щоб Росія сама вжила заходи 
щодо ослаблення напруженості біля 

українського кордону.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391722-madagaskar-nakriv-tropicnij-storm-desatki-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391722-madagaskar-nakriv-tropicnij-storm-desatki-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391740-nato-vidpovist-na-bezpekovi-vimogi-moskvi-cogo-tizna-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391740-nato-vidpovist-na-bezpekovi-vimogi-moskvi-cogo-tizna-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391837-v-espl-sogodni-vidbudutsa-sluhanna-u-spravi-ukraina-ta-niderlandi-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391837-v-espl-sogodni-vidbudutsa-sluhanna-u-spravi-ukraina-ta-niderlandi-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391826-mzs-finlandii-rosia-mae-sama-vziti-zahodi-sodo-oslablenna-napruzenosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391826-mzs-finlandii-rosia-mae-sama-vziti-zahodi-sodo-oslablenna-napruzenosti.html


 

МЗС запросило посла Хорватії через заяви 

президента Мілановича про Україну 

Міністерство закордонних справ запросило 
посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій 

було доведено позицію про категоричну 

неприйнятність

 

 

Блінкен і Трасс обговорили стримування 

Росії – Держдеп 

Державний секретар США Ентоні Блінкен 
провів переговори з міністром закордонних 

справ Великої Британії Елізабет Трасс, 

зокрема, щодо ситуації навколо України та 
координації спільних зусиль для стримування 

агресії РФ. 

 

Вторгнення в Україну буде катастрофою 

для Росії через жорсткий спротив і великі 

втрати – Квін 

Рішення щодо вторгнення в Україну буде 
катастрофою для Росії, оскільки вона зустріне 

тут жорсткий спротив добре підготовлених, 

гарно оснащених, дисциплінованих і готових 

до відсічі українських військових.

 

 

Канаду закликають негайно надати Україні 

оборонне озброєння 

Канаді слід негайно надати Україні летальне 
оборонне озброєння, аби стримати можливу 

російську агресію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391718-mzs-zaprosilo-posla-horvatii-cerez-zaavi-prezidenta-milanovica-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391718-mzs-zaprosilo-posla-horvatii-cerez-zaavi-prezidenta-milanovica-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391806-blinken-i-trass-obgovorili-strimuvanna-rosii-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391806-blinken-i-trass-obgovorili-strimuvanna-rosii-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391732-vtorgnenna-v-ukrainu-bude-katastrofou-dla-rosii-cerez-zorstkij-sprotiv-i-veliki-vtrati-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391732-vtorgnenna-v-ukrainu-bude-katastrofou-dla-rosii-cerez-zorstkij-sprotiv-i-veliki-vtrati-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391732-vtorgnenna-v-ukrainu-bude-katastrofou-dla-rosii-cerez-zorstkij-sprotiv-i-veliki-vtrati-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391732-vtorgnenna-v-ukrainu-bude-katastrofou-dla-rosii-cerez-zorstkij-sprotiv-i-veliki-vtrati-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391791-kanadu-zaklikaut-negajno-nadati-ukraini-oboronne-ozbroenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391791-kanadu-zaklikaut-negajno-nadati-ukraini-oboronne-ozbroenna.html


 

МЗС Британії закликає Німеччину 

збільшити військову підтримку України 

Міністр закордонних справ Великої Британії 
Ліз Трасс заявила, що Німеччина має 

збільшити військову підтримку України, 

взявши приклад з Британії. 

 

Єрмак зустрівся із лідерами світових 

єврейських організацій 

Керівник Офісу Президента України Андрій 

Єрмак напередодні Міжнародного дня пам’яті 
жертв Голокосту, що відзначається 27 січня, 

провів зустріч з лідерами єврейських 

організацій іноземних держав.

 

 

Кулеба здійснить дводенний візит до Данії 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба 26-27 січня здійснить візит до 

Королівства Данія на запрошення свого 

данського колеги Єппе Кофода.

 

УКРАЇНА 

 

Довибори у Раду: сьогодні стартує виборчий 

процес на 206-му окрузі 

У середу, 26 січня, розпочинається виборчий 
процес на проміжних виборах народного 

депутата, що відбудуться в одномандатному 

виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) 

27 березня.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391780-mzs-britanii-zaklikae-nimeccinu-zbilsiti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391780-mzs-britanii-zaklikae-nimeccinu-zbilsiti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391752-ermak-zustrivsa-iz-liderami-svitovih-evrejskih-organizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391752-ermak-zustrivsa-iz-liderami-svitovih-evrejskih-organizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391832-kuleba-zdijsnit-dvodennij-vizit-do-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391832-kuleba-zdijsnit-dvodennij-vizit-do-danii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391841-dovibori-u-radu-sogodni-startue-viborcij-proces-na-206mu-okruzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3391841-dovibori-u-radu-sogodni-startue-viborcij-proces-na-206mu-okruzi.html


 

У теробороні готові взяти участь 56% 

українців ОПИТУВАННЯ  

56% українців готові особисто взяти участь у 

лавах тероборони.

 

 

Депутат райради організував виробництво 

фальшивих COVID-сертифікатів 

На Луганщині викрито міжрегіональну групу 

осіб, які масово підробляли сертифікати про 

щеплення від COVID-19 та довідки про 

негативні ПЛР-тести.

 

З Миколаївської інфекційної лікарні 

звільнилися одразу 10 співробітників 

З Миколаївського обласного Центру лікування 

інфекційних захворювань звільнилися одразу 

десять спеціалістів.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на середу, 26 січня 
2022 року, послабив офіційний курс гривні на 

29 копійок - до 28,6658 грн за долар. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391736-u-teroboroni-gotovi-vzati-ucast-56-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391736-u-teroboroni-gotovi-vzati-ucast-56-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3391730-deputat-rajradi-organizuvav-virobnictvo-falsivih-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3391730-deputat-rajradi-organizuvav-virobnictvo-falsivih-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3391774-z-mikolaivskoi-infekcijnoi-likarni-zvilnilisa-odrazu-10-spivrobitnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3391774-z-mikolaivskoi-infekcijnoi-likarni-zvilnilisa-odrazu-10-spivrobitnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3391839-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3391839-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html


 

В Україні за добу зафіксували 24 321 

випадок коронавірусу 

В Україні минулої доби виявлено 24 321 

випадок зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти п'ять разів зривали «тишу» на 

сході України 

За минулу добу окупанти 5 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.  

 

Місія ОБСЄ нарахувала майже 200 

порушень перемир’я на сході за добу 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 

доби 39 порушень режиму припинення вогню 
у Донецькій області та 163 таких порушення на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 січня: народний календар і астровісник 

Зірки радять подбати про своє здоров’я 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391843-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-24-321-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391843-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-24-321-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391830-okupanti-pat-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391830-okupanti-pat-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391798-misia-obse-narahuvala-majze-200-porusen-peremira-na-shodi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391798-misia-obse-narahuvala-majze-200-porusen-peremira-na-shodi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3391597-26-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3391597-26-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Суд у Нью-Йорку скасував обов'язкове 

носіння масок у штаті 

Суд у Нью-Йорку скасував наказ губернатора 
про обов'язкове носіння захисних масок за 

тиждень до закінчення його терміну. 

 

 

Елтон Джон захворів на COVID-19 

74-річний британський співак Елтон Джон 
отримав позитивний результат тесту на 

COVID-19. 

 

Канада повідомляє про спад хвилі 

коронавірусу, зумовленої штамом Омікрон 

Нова хвиля захворюваності COVID-19, 
спричинена штамом Омікрон, пішла в Канаді 

на спад.

 

 

В Ізраїлі четверту дозу COVID-вакцини 

можуть дозволити всім дорослим 

Ізраїльський уряд має намір дозволити 

четверту дозу вакцини від COVID-19 всім 

охочим дорослим громадянам.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391828-sud-u-nujorku-skasuvav-obovazkove-nosinna-masok-u-stati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391828-sud-u-nujorku-skasuvav-obovazkove-nosinna-masok-u-stati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3391818-elton-dzon-zahvoriv-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3391818-elton-dzon-zahvoriv-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391834-kanada-povidomlae-pro-spad-hvili-koronavirusu-zumovlenoi-stamom-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391834-kanada-povidomlae-pro-spad-hvili-koronavirusu-zumovlenoi-stamom-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391738-v-izraili-cetvertu-dozu-covidvakcini-mozut-dozvoliti-vsim-doroslim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3391738-v-izraili-cetvertu-dozu-covidvakcini-mozut-dozvoliti-vsim-doroslim.html


 

26 січня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Міжнародний день митника – 

професійне свято всіх працівників митних 

служб планети
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391557-26-sicna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3391557-26-sicna-pamatni-dati.html

