
                          Єдина країна – Україна і Світ 31.01.22

 

 

ТОП 

 

У Держдепі пояснили, чому Штати не 

хочуть превентивних санкцій проти Росії 

Превентивне введення санкцій проти Росії до 

вторгнення в Україну буде менш ефективним. 

 

Маркарова: Ніяких суперечностей між 

Києвом та Вашингтоном немає 

Відносини України та США зараз перебувають 
на найвищому рівні за всі 30 років 

незалежності України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394500-u-derzdepi-poasnili-comu-stati-ne-hocut-preventivnih-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394500-u-derzdepi-poasnili-comu-stati-ne-hocut-preventivnih-sankcij-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394531-markarova-niakih-superecnostej-miz-kievom-ta-vasingtonom-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394531-markarova-niakih-superecnostej-miz-kievom-ta-vasingtonom-nemae.html


 

Радбез ООН сьогодні обговорить російську 

загрозу 

У понеділок о 10:00 за східноамериканським 
часом (о 17:00 – за київським) Рада безпеки 

ООН збирається у штаб-квартирі ООН у Нью-

Йорку на термінове  

 

Столтенберг стурбований залежністю членів 

НАТО від російського газу 

Залежність деяких членів НАТО від поставок 

енергоресурсів з Росії викликає занепокоєння 

Альянсу.

 

 

Путін може використати Януковича для 

«легалізації» вторгнення - Гармаш 

Позбавленого Верховною Радою України 

звання президента Віктора Януковича може 
використати Росія, щоб легалізувати можливе 

військове вторгнення в Україну. 

 

В Алжирі виявили новий підвид штаму 

Омікрон 

Алжир повідомив про свій перший випадок 

швидко розповсюджуваного підвиду штаму 

коронавірусу Омікрон - BA.2. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394549-radbez-oon-sogodni-obgovorit-rosijsku-zagrozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394549-radbez-oon-sogodni-obgovorit-rosijsku-zagrozu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3394541-stoltenberg-sturbovanij-zaleznistu-cleniv-nato-vid-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3394541-stoltenberg-sturbovanij-zaleznistu-cleniv-nato-vid-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394516-putin-moze-vikoristati-anukovica-dla-legalizacii-vtorgnenna-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394516-putin-moze-vikoristati-anukovica-dla-legalizacii-vtorgnenna-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394527-v-alziri-viavili-novij-pidvid-stamu-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394527-v-alziri-viavili-novij-pidvid-stamu-omikron.html


 

Україні прогнозують вітер до 30 м/с, 

хуртовини та ожеледицю 

В Україні у понеділок пройде мокрий сніг, на 
дорогах ожеледиця, пориви вітру до 20 м/с, у 

Карпатах до 30 м/с.

 

СВІТ 

 

Байден назвав умову для можливого 

обговорення визнання легітимності 

Талібану 

31 січня сповнюється два роки, відколи рух 

Талібан, який у серпні минулого року захопив 

владу в Афганістані, взяв у заручники ветерана 

ВМС США Марка Фреріхса. 

 

Північна Корея випробувала ракету 

Hwasong-12 - вперше за останні п'ять років 

Північна Корея підтвердила, що запустила 

"балістичну ракету середньої дальності 
Hwasong-12", вперше з 2017 року вона 

випробувала зброю такої потужності.  

 

 

Агресія Росії може надихнути інші країни 

змінити світовий порядок — CNN 

Якщо Росія наважиться на продовження 

вторгнення на територію України, наслідки 

будуть відчутними у всьому світі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3394465-ukraini-prognozuut-viter-do-30-ms-hurtovini-ta-ozeledicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3394465-ukraini-prognozuut-viter-do-30-ms-hurtovini-ta-ozeledicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394520-bajden-nagadav-pro-amerikanca-akij-dva-roki-perebuvae-v-zarucnikah-u-talibiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394520-bajden-nagadav-pro-amerikanca-akij-dva-roki-perebuvae-v-zarucnikah-u-talibiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394520-bajden-nagadav-pro-amerikanca-akij-dva-roki-perebuvae-v-zarucnikah-u-talibiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394520-bajden-nagadav-pro-amerikanca-akij-dva-roki-perebuvae-v-zarucnikah-u-talibiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394518-pivnicna-korea-viprobuvala-raketu-hwasong12-vperse-za-ostanni-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394518-pivnicna-korea-viprobuvala-raketu-hwasong12-vperse-za-ostanni-pat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394510-agresia-rosii-moze-nadihnuti-insi-kraini-zminiti-svitovij-poradok-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394510-agresia-rosii-moze-nadihnuti-insi-kraini-zminiti-svitovij-poradok-cnn.html


 

Парламентські вибори у Португалії: чинний 

прем’єр здобув більшість 

Соціалістична партія чинного прем'єр-міністра 
Португалії Антоніу Кошта здобула перемогу 

на парламентських виборах у країні. 

 

 

В Огайо 16 осіб у готелі отруїлися чадним 

газом 

У готелі Hampton Inn у Мерісвіллі штату Огайо 

були виявлені щонайменше 16 людей, 
включаючи дітей, без свідомості з ознаками 

отруєння чадним газом. 

 

У світі кількість COVID-випадків 

перевищила 375 мільйонів 

У світі станом на ранок 26 січня кількість 

хворих на COVID-19 становить 375 240 488.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Якщо РФ зважитися на вторгнення, вона не 

зупиниться на Україні — Маркарова 

Якщо Росія зважитися на вторгнення, вона 

не зупиниться тільки на Україні, бо справжня 

мета РФ — атакувати європейську демократію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394537-parlamentski-vibori-u-portugalii-cinnij-premer-zdobuv-bilsist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394537-parlamentski-vibori-u-portugalii-cinnij-premer-zdobuv-bilsist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394498-v-ogajo-16-osib-u-goteli-otruilisa-cadnim-gazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394498-v-ogajo-16-osib-u-goteli-otruilisa-cadnim-gazom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394547-u-sviti-kilkist-covidvipadkiv-perevisila-375-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394547-u-sviti-kilkist-covidvipadkiv-perevisila-375-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394543-akso-rf-zvazitisa-na-vtorgnenna-vona-ne-zupinitsa-na-ukraini-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394543-akso-rf-zvazitisa-na-vtorgnenna-vona-ne-zupinitsa-na-ukraini-markarova.html


 

ЄС має план у разі припинення постачань 

газу з Росії – Боррель 

ЄС готовий до роботи із США, Азербайджаном 
та Катаром у питаннях купівлі газу у разі 

припинення його поставки з Росії. 

 

У Росії ще є шанс на дипломатичний вихід з 

кризи – постпред США при ООН 

Постійна представниця США при ООН Лінда 

Томас-Грінфілд вважає, що загрозливе 
нарощування Росією військових сил на 

кордонах України свідчить про «наміри 

Кремля використовувати їх», але в Росії все ще 

є шанс «знайти дипломатичний вихід». 

 

«Неминучість» вторгнення і труднощі 

перекладу 

Про шкоду, якої може завдати одне слово, 

неправильно передане з англійської мови

 

 

У Сенаті США переконані, що врешті 

домовляться про запровадження санкцій 

проти РФ 

Керівництво Комітету Сенату США з 

міжнародних відносин переконане в 
досягненні найближчим часом двопартійної 

угоди щодо запровадження санкцій проти 

Росії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394481-es-mae-plan-u-razi-pripinenna-postacan-gazu-z-rosii-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394481-es-mae-plan-u-razi-pripinenna-postacan-gazu-z-rosii-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394533-u-rosii-se-e-sans-na-diplomaticnij-vihid-z-krizi-postpred-ssa-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394533-u-rosii-se-e-sans-na-diplomaticnij-vihid-z-krizi-postpred-ssa-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394323-neminucist-vtorgnenna-i-trudnosi-perekladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394323-neminucist-vtorgnenna-i-trudnosi-perekladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394514-u-senati-ssa-perekonani-so-vresti-domovlatsa-pro-zaprovadzenna-sankcij-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394514-u-senati-ssa-perekonani-so-vresti-domovlatsa-pro-zaprovadzenna-sankcij-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394514-u-senati-ssa-perekonani-so-vresti-domovlatsa-pro-zaprovadzenna-sankcij-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394514-u-senati-ssa-perekonani-so-vresti-domovlatsa-pro-zaprovadzenna-sankcij-proti-rf.html


 

Ексглава МЗС Німеччини: На схід України 

треба ввести миротворців ООН 

Колишній міністр закордонних справ 
Німеччини Зігмар Габріель вважає необхідним 

відправлення миротворчої місії ООН на схід 

України з метою контролю за дотриманням 

перемир’я та запобіганню насильства.

 

 

Лінгвіст пояснив, як «неминуче 

вторгнення» РФ пішло гуляти 

українськими ЗМІ 

Повідомлення про «неминучість» російського 

вторгнення, про яке нібито попереджають 

Україну західні партнери, пов’язані з 
некоректним перекладом англійського слова 

imminent.

 

 

Нуланд каже, що Блінкен і Лавров можуть 

провести нові переговори 

Державний секретар США Ентоні Блінкен та 

міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 

можуть зустрітися наступного тижня.

 

 

Прем'єрка Данії не виключає постачання 

зброї Україні у разі агресії РФ 

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен 

заявила про готовність підтримати Україну 

зброєю та іншим військовим обладнанням, 

якщо напруга з боку Росії зростатиме. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394522-eksglava-mzs-nimeccini-na-shid-ukraini-treba-vvesti-mirotvorciv-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394522-eksglava-mzs-nimeccini-na-shid-ukraini-treba-vvesti-mirotvorciv-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394485-lignvist-poasniv-ak-neminuce-vtorgnenna-rf-pislo-gulati-ukrainskimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394485-lignvist-poasniv-ak-neminuce-vtorgnenna-rf-pislo-gulati-ukrainskimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394485-lignvist-poasniv-ak-neminuce-vtorgnenna-rf-pislo-gulati-ukrainskimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394485-lignvist-poasniv-ak-neminuce-vtorgnenna-rf-pislo-gulati-ukrainskimi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394487-nuland-kaze-so-blinken-i-lavrov-mozut-provesti-novi-peregovori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3394487-nuland-kaze-so-blinken-i-lavrov-mozut-provesti-novi-peregovori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394504-premerka-danii-ne-viklucae-postacanna-zbroi-ukraini-u-razi-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3394504-premerka-danii-ne-viklucae-postacanna-zbroi-ukraini-u-razi-agresii-rf.html


 

Сьогодні у Ростові відбудеться чергове 

судилище у так званій «справі Хізб ут-

Тахрір» 

У понеділок у Південному окружному 

військовому суді в Ростові-на-Дону 

відбудеться судове засідання у так званій 

справі Хізб ут-Тахрір стосовно Аліма 
Суф’янова, Сейрана Хайретдінова та 

Олександра Сизикова.

 

УКРАЇНА 

 

Українські військові опанували гранатомет 

SMAW D: він виявився легким у 

використанні 

Українські військові освоїли гранатомети 

SMAW D (M 141), які прибули в Україну з 

США в якості військової допомоги.  

 

 

На Закарпатті митники вилучили 

контрабандних консолей на ₴800 тисяч 

На кордоні зі Словаччиною у водія 

мікроавтобуса митники вилучили 

незадекларовані ігрові консолі на 800 тис. грн. 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні на 20 копійок 

Національний банк України на понеділок, 31 

січня 2022 року, зміцнив офіційний курс гривні 

на 20 копійок - до 28,7839 грн за долар. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3394502-sogodni-u-rostovi-vidbudetsa-cergove-sudilise-u-tak-zvanij-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3394502-sogodni-u-rostovi-vidbudetsa-cergove-sudilise-u-tak-zvanij-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3394502-sogodni-u-rostovi-vidbudetsa-cergove-sudilise-u-tak-zvanij-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3394502-sogodni-u-rostovi-vidbudetsa-cergove-sudilise-u-tak-zvanij-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394535-ukrainski-vijskovi-opanuvali-granatomet-smaw-d-vin-viavivsa-legkim-u-vikoristanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394535-ukrainski-vijskovi-opanuvali-granatomet-smaw-d-vin-viavivsa-legkim-u-vikoristanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394535-ukrainski-vijskovi-opanuvali-granatomet-smaw-d-vin-viavivsa-legkim-u-vikoristanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394535-ukrainski-vijskovi-opanuvali-granatomet-smaw-d-vin-viavivsa-legkim-u-vikoristanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3394524-na-zakarpatti-mitniki-vilucili-kontrabandnih-konsolej-na-800-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3394524-na-zakarpatti-mitniki-vilucili-kontrabandnih-konsolej-na-800-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3394551-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-na-20-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3394551-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-na-20-kopijok.html


 

В Україні - 22 026 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 30 січня, виявили 22 
026 нових випадків коронавірусної хвороби 

COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти минулої доби двічі зривали 

«тишу» у зоні ООС, поранений український 

боєць 

Упродовж минулої доби, 30 січня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 

порушення режиму припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

31 січня: народний календар і астровісник 

Сьогодні слід займатися лише налагодженими 

справами

 

 

Зниклі поблизу Криму рибалки знайшлися – 

вони дрейфували на зламаному катері 

Українські рибалки, які 25 січня вийшли 

в Азовське море на риболовецькому судні 

з Генічеська Херсонської області 

та не повернулись додому, знайшлись.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394553-v-ukraini-22-026-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3394553-v-ukraini-22-026-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394545-okupanti-minuloi-dobi-dvici-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394545-okupanti-minuloi-dobi-dvici-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394545-okupanti-minuloi-dobi-dvici-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3394545-okupanti-minuloi-dobi-dvici-zrivali-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393865-31-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3393865-31-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3394512-znikli-poblizu-krimu-ribalki-znajslisa-voni-drejfuvali-na-zlamanomu-kateri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3394512-znikli-poblizu-krimu-ribalki-znajslisa-voni-drejfuvali-na-zlamanomu-kateri.html


 

Зливи у Бразилії забрали 18 життів 

Уаслідок злив на сході Бразилії загинуло 

щонайменше 18 осіб.

 

 

31 січня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1949 року загинув очільник 

Головного військового штабу УПА Олекса 

Гасин – легендарний «Лицар»
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