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Боррель ініціює створення військової 

консультативної та навчальної місії ЄС в 

Україні 

Жозеп Боррель планує внести на розгляд країн 

Євросоюзу пропозиції щодо започаткування 

військової консультативної та навчальної місії 

ЄС в Україні. 

 

Президент Казахстану ввів надзвичайний 

стан в Алмати та бунтівній області 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 

підписав укази про запровадження 

надзвичайного стану в Мангістауській області 

та місті Алмати.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380104-borrel-iniciue-stvorenna-vijskovoi-konsultativnoi-ta-navcalnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380104-borrel-iniciue-stvorenna-vijskovoi-konsultativnoi-ta-navcalnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380104-borrel-iniciue-stvorenna-vijskovoi-konsultativnoi-ta-navcalnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380104-borrel-iniciue-stvorenna-vijskovoi-konsultativnoi-ta-navcalnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380091-prezident-kazahstanu-zaprovadiv-nadzvicajnij-stan-u-dvoh-regionah-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380091-prezident-kazahstanu-zaprovadiv-nadzvicajnij-stan-u-dvoh-regionah-zmi.html


 

Токаєв відправив уряд Казахстану у 

відставку 

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 

відправив у відставку уряд країни.

 

У Польщі будівництво «стіни» на кордоні з 

Білоруссю оформили офіційними угодами 

Прикордонна служба Польщі підписала три 

угоди на будівництво постійного загородження 

на кордоні з Білоруссю.

 

Дуда підписав закон про спрощену 

легалізацію іноземців у Польщі 

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив 

зміни до закону про іноземців, які 

передбачають спрощення процедури 

легалізації трудових мігрантів.

 

Ла-Манш торік перетнула рекордна 

кількість нелегальних мігрантів 

Щонайменше 28,3 тис. мігрантів у невеликих 

човнах торік перетнули протоку Ла-Манш, аби 

потрапити до Британії - це втричі більше, ніж 

роком раніше.

 

СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380113-tokaev-vidpraviv-urad-kazahstanu-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380113-tokaev-vidpraviv-urad-kazahstanu-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380114-u-polsi-budivnictvo-stini-na-kordoni-z-bilorussu-oformili-oficijnimi-ugodami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380114-u-polsi-budivnictvo-stini-na-kordoni-z-bilorussu-oformili-oficijnimi-ugodami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380102-duda-pidpisav-zakon-pro-sprosenu-legalizaciu-inozemciv-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380102-duda-pidpisav-zakon-pro-sprosenu-legalizaciu-inozemciv-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380094-lamans-torik-peretnula-rekordna-kilkist-nelegalnih-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380094-lamans-torik-peretnula-rekordna-kilkist-nelegalnih-migrantiv.html


 

У Туреччині арештували пів сотні 

підозрюваних у зв’язках з рухом Гюлена 

Турецька прокуратура видала ордери на арешт 

99 осіб, підозрюваних у зв'язках із рухом FETÖ 

Фетуллаха Гюлена.

 

Вікно переговорів щодо ядерної програми 

Ірану може закритися у лютому - ЗМІ 

Можливість для переговорів навколо ядерної 

програми Ірану може закритися наприкінці 

січня – на початку лютого, якщо Тегеран не 

поставиться до цього процесу з усією 

відповідальністю.

 

Ще в одному мегаполісі Китаю ввели 

локдаун - через три випадки коронавірусу 

У Китаї повністю закрили місто Ючжоу після 

виявлення трьох безсимптомних випадків 

зараження коронавірусом.

 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

наближається до 300 мільйонів 

У світі станом на ранок 5 січня зафіксували 

295 985 822 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380110-u-tureccini-arestuvali-piv-sotni-pidozruvanih-u-zvazkah-z-feto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380110-u-tureccini-arestuvali-piv-sotni-pidozruvanih-u-zvazkah-z-feto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380106-vikno-peregovoriv-sodo-adernoi-programi-iranu-moze-zakritisa-u-lutomu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380106-vikno-peregovoriv-sodo-adernoi-programi-iranu-moze-zakritisa-u-lutomu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380072-se-v-odnomu-megapolisi-kitau-vveli-lokdaun-cerez-tri-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380072-se-v-odnomu-megapolisi-kitau-vveli-lokdaun-cerez-tri-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380128-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-nablizaetsa-do-300-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380128-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-nablizaetsa-do-300-miljoniv.html


 

Єрмак провів консультації з радниками 

лідерів Франції та Німеччини 

Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонні 

консультації з радником канцлера ФРН з 

питань зовнішньої політики Єнсом 

Пльотнером та дипломатичним радником 

президента Франції Еммануелем Бонном перед 

їх візитом до Москви.

 

Блінкен обговорив ситуацію довкола 

України з колегою з ОАЕ 

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів 

телефонну розмову з міністром закордонних 

справ та міжнародної співпраці Об’єднаних 

Арабських Еміратів шейхом Абдуллою бін 

Заїдом Аль Нагаяном.

 

УКРАЇНА  

 

Старійшини у Криму вимагають покарати 

силовиків, які катували Нарімана Аметова 

Старійшини кримськотатарського народу 

виступили із новою заявою у зв'язку з 

тортурами, які окупаційна влада у Криму 

застосувала щодо активіста Нарімана Аметова.

 

СБУ торік виявила понад 40 схронів з 

боєприпасами на сході України 

Протягом 2021 року в районі проведення 

операції Об’єднаних сил Служба безпеки 

України виявила більш як 40 ворожих схронів 

з боєприпасами.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380086-ermak-proviv-konsultacii-z-radnikami-lideriv-francii-ta-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380086-ermak-proviv-konsultacii-z-radnikami-lideriv-francii-ta-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380097-blinken-obgovoriv-situaciu-dovkola-ukraini-z-kolegou-z-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380097-blinken-obgovoriv-situaciu-dovkola-ukraini-z-kolegou-z-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3380118-starijsini-u-krimu-vimagaut-pokarati-silovikiv-aki-katuvali-narimana-ametova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3380118-starijsini-u-krimu-vimagaut-pokarati-silovikiv-aki-katuvali-narimana-ametova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3380120-sbu-torik-viavila-ponad-40-shroniv-z-boepripasami-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3380120-sbu-torik-viavila-ponad-40-shroniv-z-boepripasami-na-shodi-ukraini.html


 

Платні камери в СІЗО вже принесли 

бюджету понад 7,8 мільйона 

За користування платною послугою надання 

поліпшених побутових умов у слідчих 

ізоляторах станом на 30 грудня 2021 року 

сплачено понад 7,8 млн грн.

 

В Україні за добу - 4 571 новий випадок 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу виявили 4 571 

випадок коронавірусу.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

 

На сході України зберігається «тиша» 

За минулу добу в зоні ООС порушень режиму 

припинення вогню з боку російсько-

окупаційних військ не зафіксували.

 

ОБСЄ нарахувала за чотири дні майже 450 

порушень «тиші» звіт 

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у період з 

вечора 30 грудня до вечора 3 січня 399 

порушень режиму припинення вогню у 

Донецькій області та 44 - на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380116-platni-kameri-v-sizo-vze-prinesli-budzetu-ponad-78-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380116-platni-kameri-v-sizo-vze-prinesli-budzetu-ponad-78-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380136-v-ukraini-za-dobu-4-571-novij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380136-v-ukraini-za-dobu-4-571-novij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3380126-na-shodi-ukraini-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3380126-na-shodi-ukraini-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3380108-obse-narahuvala-za-cotiri-dni-majze-450-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3380108-obse-narahuvala-za-cotiri-dni-majze-450-porusen-tisi.html


 

5 січня: народний календар і астровісник 

Зірки радять зберігати мир та спокій у душі

 

Toyota вийшла на перше місце з 

автопродажів у Штатах 

Японська автомобілебудівна компанія Toyota 

вперше випередила американську General 

Motors за річним продажем у США.

 

«єПідтримка» засвідчила свою 

ефективність, продажі книжок зросли у рази 

- видавці 

Державна програма «єПідтримка», що 

запрацювала 19 грудня, спричинила значне 

збільшення обсягів проданих книжок і, в разі її 

продовження, має перспективу розвитку галузі.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3379865-5-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3379865-5-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3380125-toyota-vijsla-na-perse-misce-z-avtoprodaziv-u-statah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3380125-toyota-vijsla-na-perse-misce-z-avtoprodaziv-u-statah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380130-epidtrimka-zasvidcila-svou-efektivnist-prodazi-knizok-zrosli-u-razi-vidavci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380130-epidtrimka-zasvidcila-svou-efektivnist-prodazi-knizok-zrosli-u-razi-vidavci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380130-epidtrimka-zasvidcila-svou-efektivnist-prodazi-knizok-zrosli-u-razi-vidavci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380130-epidtrimka-zasvidcila-svou-efektivnist-prodazi-knizok-zrosli-u-razi-vidavci.html

