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ТОП
В Алмати оголосили антитерористичну
операцію
У найбільшому місті Казахстану, де тривають
масові акції протесту, влада розпочала
антитерористичну операцію.

ОДКБ направить війська до Казахстану Пашинян
о Казахстану, де тривають масові протести,
буде направлено «колективні миротворчі
сили» Організації Договору про колективну
безпеку.

Голова ОБСЄ - про події в Казахстані:
Права і свободи мають бути захищені. Заява
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних
справ Польщі Збігнєв Рау закликав до
припинення насильства у Казахстані, мирного
відновлення правопорядку та забезпечення
громадянських свобод.

МЗС Польщі підтвердило вислання консула
з Білору
До міністерства закордонних справ Білорусі
викликали тимчасово повіреного у справах
Польщі у зв’язку з висланням консула у Бресті.

Литва вирішила не продовжувати
надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Уряд Литви сьогодні вирішив не продовжувати
надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю та в
таборах, де перебувають мігранти, які прибули
з цієї країни.

Єрмак зустрівся із помічником
держсекретаря США - говорили про
ситуацію на кордонах України
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
обговорив ситуацію навколо українських
кордонів із помічником державного секретаря
США з питань Європи та Євразії Карен
Донфрід.

Церемонію Grammy відклали через штам
Омікрон
Щорічну, вже 64-ту, церемонію вручення
музичної премії Grammy, яка мала відбутися 31
січня в Лос-Анджелесі, перенесли через різке
поширення Омікрон-штаму коронавірусу.

СВІТ
Штати і Європа визначили шляхи впливу
на Путіна - Блінкен
США спільно з ЄС намітили два шляхи впливу
на Путіна в питанні України: дипломатія та
стримування з масштабними наслідками і
втратами для РФ, якщо вона вдасться до
агресії.

У світі виявили понад 298 мільйонів
COVID-випадків
У світі станом на ранок 6 січня зафіксували
298 289 758 випадків зараження
коронавірусом.

Австралія підпише масштабну оборонну
угоду з Японією
Австралія та Японія підготували угоду щодо
розвитку співпраці у сфері оборони та безпеки.

Військові у М'янмі вбили щонайменше 20
цивільних осіб - ЗМІ
У селі на півночі М’янмі військові вбили
щонайменше 20 мирних жителів та спалили 40
будинків.

УКРАЇНА І СВІТ
Канада завжди підтримуватиме Україну глава МЗС
Україна може розраховувати на непохитну
підтримку Канади, зокрема і в ситуації
ймовірної російської агресії.

Боррель: На власні очі побачив наслідки
агресії проти України. Фото
Верховний представник ЄС із закордонних
справ та політики безпеки Жозеп Боррель на
власні очі побачив наслідки російської агресії
проти України.

Погляди США та Німеччини на постачання
Україні зброї розходяться – Бербок
Як США, так і Німеччина стоять на боці
України перед обличчям загрози для неї з боку
Росії, але їх погляди на питання допомоги
Києву зброєю розходяться.

У США нагадали Москві про невиконані
обіцянки з Мінських угод. Відео
У посольстві США в Україні підготували
короткий огляд того, як РФ не хоче виконувати
свої зобов’язання за Мінськими угодами.

УКРАЇНА
Представництво Президента в АРК
підготувало добірку книжок про Крим
Представництво Президента України в
Автономній Республіці Крим підготувало для
українців добірку цікавих книжок, які
розповідають про півострів.

Прокуратура Криму торік розслідувала
понад дві сотні кримінальних справ.
Інфографіка
Прокуратура АР Крим та Севастополя торік
завершила досудове розслідування у 214
кримінальних справах.

Мінреінтеграції почало публікувати новини
кримськотатарською мовою
Новини на сайті Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій
тепер можна читати і кримськотатарською
мовою.

Підвищену зарплату поліцейські отримають
вже наприкінці січня - Клименко
Першу підвищену заробітну платню
працівники поліції отримають вже наприкінці
поточного місяця, наступне підвищення
очікується у квітні.

Кремінь нагадав, що друковані ЗМІ з 16
січня мають виходити державною мовою
16 січня набуває чинності норма Закону “Про
забезпечення функціонування української мови
як державної”, відповідно до якої друковані
ЗМІ мають видаватися державною мовою.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти за добу чотири рази порушили
«тишу» на сході України
родовж минулої доби, 5 січня, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано
чотири порушення режиму припинення вогню.

Воєнні розвідники України і Туреччини
домовилися про поглиблення співпраці
Керівники воєнних розвідок України та
Турецької Республіки домовилися про
поглиблення співпраці.

СУСПІЛЬСТВО

У Японії тигр поранив трьох працівників
сафарі-парку
Троє працівників парку дикої природи,
розташованого на північ від столиці Японії,
постраждали внаслідок нападу тигра.

Християни східного обряду святкують
сьогодні Святвечір
Сьогодні у християн східного обряду Навечір'я
Різдва або Святвечір.

Пілотний проєкт з трансплантації
продовжується на 2023 рік - Ляшко
Пілотний проєкт з трансплантації буде
продовжено до грудня 2023 року, при цьому
з’явиться можливість дати згоду чи незгоду на
забір органів після смерті через “Дію”.

Українські COVID-сертифікати визнали ще
шість країн
складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, члени
якої взаємно визнають цифрові COVIDсертифікати, приєднались нові країниучасниці.

6 січня: народний календар і астровісник
Зірки радять присвятити час активному
відпочинку

Визначився найкасовіший український
фільм 2021 року. Інфографіка
Попри карантинні обмеження, які передбачали
50% заповненості кінозалів, фільм “Скажене
весілля 3” зібрав у національному прокаті
майже 29 млн грн, ставши найкасовішою
українською стрічкою 2021 року.

Держспецзвʼязку назвала найпоширеніші
кіберінциденти
Державна служба спеціального зв’язку та
захисту інформації за минулий рік зафіксувала
41 мільйон підозрілих подій та 147
кіберінцидентів.

В Україні – 6 632 нові випадки коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 6 632
випадки зараження коронавірусу.
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