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ТОП
Посольство працює над евакуацією з
Казахстану 43 українців – МЗС
осольство України в Казахстані взаємодіє з
перевізниками, щоб допомогти 43 українцям,
які звернулися по допомогу, якнайшвидше
залишити територію країни.

РФ перекинула до Казахстану підрозділи,
які воювали на сході України InformNapalm
У Казахстан 6 січня було перекинуто
військовослужбовців десантних
спецпідрозділів ЗС РФ, які брали участь в
агресії проти України.

Печерський суд заарештував майно
Порошенка
Печерський райсуд Києва задовольнив
клопотання про арешт майна експрезидента
Петра Порошенка у справі про постачання
вугілля з ОРДЛО.

Офіс генпрокурора уточнив, яке майно
Порошенка арештував суд
В Офісі генерального прокурора підтвердили,
що Печерський районний суд Києва наклав
арешт на майно п’ятого Президента України
Петра Порошенка.

Латвія відправить Україні зброю - міністр
оборони
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс запевнив
українського посла Олександра Міщенка, що
балтійська країна надасть Україні допомогу у
вигляді зброї та військової техніки.

Ляшко підписав наказ про бустерну дозу
для всіх від 18 років
іністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав
наказ про бустерну дозу для всіх від 18 років.

Як українські соцмережі реагують на
протести в Казахстані
"Газові" протести у Казахстані розгорілися за
лічені дні й охопили всю країну. Що про це
думають в українських соцмережах?

Порошенко заявив, що повернеться в
Україну 17 січня
ідер партії "Європейська солідарність",
народний депутат, експрезидент Петро
Порошенко заявив, що повернеться до Києва
17 січня.

Окрім майна суд арештував ще й активи
«Прямого» та «5 каналу» - Євросолідарність
У партії “Європейська солідарність”
стверджують, що крім майна лідера політсили
Петра Порошенка суд арештував активи
телеканалів «Прямий» та «5 канал».

Катастрофа МАУ: міжнародна група
відреагувала на відмову Ірану вести
переговори. Заява
Міжнародна група з координації та допомоги
жертвам рейсу PS752 дійшла висновку про
марність подальших спроб переконати Іран
вступити в переговори про відшкодування
збитків за збитий літак і вирішуватиме це
питання відповідно до норм міжнародного
права.

Правозахисники закликали уряд України
підтримати право народу Казахстану на
демократичні вибори
Низка українських правозахисних організацій
висловила стурбованість ситуацією в
Казахстані і закликала до мирного
врегулювання ситуації та забезпечити
дотримання прав людини.

Зеленський привітав українців із Різдвом та
побажав миру
Президент Володимир Зеленський привітав
християн східного обряду з Різдвом Христовим
і наголосив, що це свято є найкращим часом
для порозуміння та примирення.

УКРАЇНА І СВІТ
«Ми не будемо терпіти»: Британія готує
проти Росії болючі санкції
іністр закордонних справ Сполученого
Королівства Ліз Трасс заявила, що у Лондоні
розробляють високоефективні санкції, які
вдарять по фінансовому сектору Росії у разі її
вторгнення в Україну.

Блінкен нагадав главі МЗС Казахстану про
агресію Росії проти України
Державний секретар США Ентоні Блінкен під
час телефонної розмови з міністром
закордонних справ Казахстану Мухтаром
Тілеуберді наголосив на пріоритетності
збереження стабільності в Європі та
територіальної цілісності України у відповідь
на російську агресію.

Посол у ФРН: Якщо Україна буде поза
НАТО, Путін нападатиме знову й знову
Київ сподівається, що новий уряд ФРН
перегляне свою політику щодо України і
підтримає її прагнення вступити в ЄС і НАТО.

Шмигаль домовився з Боррелем про
наступне засідання Ради асоціації УкраїнаЄС у квітні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та
Верховний представник ЄС із закордонних
справ та політики безпеки Жозеп Боррель
домовилися наступне засідання Ради асоціації
Україна-ЄС провести у квітні 2022 року.

Глава Пентагону обговорив із Шойгу
ситуацію біля кордонів України
Глава Пентагону Ллойд Остін провів
телефонну розмову з міністром оборони РФ
Сергієм Шойгу, в ході якої обговорювалося
зниження ризиків біля кордону України.

КОРОНАВІРУС
Бустерну дозу можна отримати через шість
місяців від останнього щеплення – Кузін
Бустерну дозу вакцини проти COVID-19
можна отримати після шести місяців від
останнього щеплення.

Усі області України залишаються у
«жовтій» зоні
Станом на 6 січня, в усіх областях
встановлений жовтий рівень епіднебезпеки.

Київ та дві області подолали 50-відсотковий
бар’єр вакцинації – МОЗ
В Україні лише в трьох регіонах подолано
поріг 50% вакцинації населення.

Україні прогнозують нову хвилю пандемії
наприкінці січня – на початку лютого
Нова хвиля пандемії COVID-19 очікується
наприкінці січня – на початку лютого
поточного року. Штам Омікрон буде
домінантним за поширенням.

Центри вакцинації не працюватимуть на
Різдво та відкриються 8 січня
В Україні 7 січня, у свято Різдва, не
працюватимуть центри та пункти вакцинації
проти COVID-19.

УКРАЇНА

Клімкін пояснив, чому Росія уникає
переговорів з Україною щодо окупованих
територій
Кремль не прагне жодного просування в
переговорах з Україною щодо окупованих
територій, щоб використати це у своїх торгах із
США стосовно відновлення сфери впливу на
пострадянському просторі.

Ізраїль допоможе Україні створити систему
реабілітації ветеранів та учасників Майдану
Ізраїльські експерти допомагатимуть Україні у
створенні системи реабілітації ветеранів,
постраждалих учасників Революції Гідності та
родин загиблих військових.

ОАСК отримав ще один позов від
телеканалу «Наш» до Нацради
Телеканал «Наш» звернувся до Окружного
адміністративного суду міста Києва з черговим
позовом про визнання протиправним та
скасування рішення Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення про
призначення позапланової перевірки.

У Раді з’явився законопроєкт про
підвищення зарплат поліцейським до 24
тисяч
У Верховній Раді зареєстрований проєкт
закону про внесення змін до статті 94 Закону
України "Про Національну поліцію" щодо
осучаснення розміру грошового забезпечення
поліцейських, який передбачає суттєво
збільшити їх посадові оклади - до понад 24
тисяч гривень.

ЕКОНОМІКА

Шмигаль - Боррелю: Для приєднання
української енергосистеми до європейської
лишилося два кроки
Україна надалі продовжуватиме за підтримки
Європейського Союзу втілення важливих
структурних реформ задля добробуту
громадян.

«АрселорМіттал» заявляє, що не може
виплатити зарплату через арешт рахунків.
Документ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) називає
неправдивою заяву Офісу генпрокурора про
арешт коштів лише на рахунках, від яких не
залежить виплата зарплати.

В Україну прибули 60 вагонів вугілля для
Луганської ТЕС
Луганська теплоелектростанція отримає перші
60 вагонів вугілля.

Розпочав роботу Каталог відомостей про
геологічну інформацію
Державна служба геології та надр України
створила Каталог відомостей про геологічну
інформацію, який сприятиме залученню
інвестицій у галузь надрокористування.

В Україні добровільно задекларували уже
1,1 мільярда
В Україні з початку вересня 2021 року в межах
одноразового добровільного декларування вже
задекларовано 1,136 млрд грн.

За програмою «Доступна іпотека» надали
кредитів на 1,19 мільярда – Мінфін.
Інфографіка
Уповноважені банки за програмою «Доступна
іпотека 7%» станом на 6 січня 2022 року
підписали 1 377 кредитних договори на
загальну суму 1,191 млрд грн.

Енергоатом зацікавлений співпрацювати з
Rolls-Royce у впровадженні модульних
реакторів. Фото
НАЕК "Енергоатом" вивчає можливість
співпраці з британською компанією RollsRoyce, яка розробила технологію малого
модульного реактора (ММР) UK SMR.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Українці в Італії організовують мітинг на
захист режисера Лавренчука
Українська діаспора організовує мітинг
«Захистимо Євгена Лавренчука». 15 січня
закликають усіх небайдужих вийти на площу в
Мілані, щоб не допустити екстрадиції
українського режисера в Росію.

ПРАВОПОРЯДОК

Поліція закрила справу директорки ІМІ про
журналістські посвідчення
Правоохоронці закрили кримінальне
провадження щодо директора Інституту
масової інформації Оксани Романюк,
розпочате 31 грудня 2020 року за заявою
очільника громадської організації “Журналісти
проти корупції” Сергія Кота.

ЕКСКЛЮЗИВ
Михайло Радуцький, голова Комітету ВР з
питань здоров’я нації, медичної допомоги та
медичного страхування. Інтерв’ю
Упродовж останніх кількох тижнів пандемія
COVID-19 дещо розчинилася у новорічноріздвяних святкуваннях. Однак поширення
Україною нового штаму вірусу "Омікрон", на
жаль, поступово нагадує про її існування.

З новими цінами – у новий рік. Як можна
зупинити їх зростання?
Укрінформ аналізує цінові тенденції на ринку
продовольства, залишаючи за дужками
святкові делікатеси

Росія – самозванець у Раді Безпеки ООН?
Присутність РФ у Радбезі в ролі постійного
члена підриває легітимність найважливішого
міжнародного органу з миру і безпеки

Юрій Ганущак, директор Інституту
розвитку територій. Інтерв’ю
Кожен має осушувати своє болото сам. Не буде
Київ переставляти всім ноги

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

ПЦУ може перейти на святкування Різдва
25 грудня через 10 років - Епіфаній
Митрополит Київський і всієї України
Епіфаній припускає, що церковна календарна
реформа може бути проведена через десять
років.

Обов'язковий техогляд: що треба знати
водіям. Інфографіка
Повертається схема проходження технічного
огляду транспортних засобів, яка буде
обов'язковою - це передбачено Угодою про
асоціацію між Україною та ЄС

Рада може легалізувати медичний канабіс
вже цьогоріч – Радуцький
Верховна Рада в 2022 році може ухвалити
законопроєкт про легалізацію медичного
канабісу, ініційований Кабінетом Міністрів

У Львові вийшов на маршрут перший
п’ятисекційний трамвай українського
виробництва. Відео
У Львові перший з 10 нових п‘ятисекційних
трамваїв "Електрон" скерували по маршруту
№8 на Сихів – найбільший мікрорайон міста.

Літак «Руслан» перевіз турецький супутник
для SpaceX
Літак Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії
«Антонов» перевіз із Тулузи турецький
супутник Turksat 5B для запуску
аерокосмічною компанією SpaceX.

В Україні надаватимуть психологічну
підтримку жінкам 50+
В Україні започаткували проєкт психологічної
підтримки жінок 50+ років. Його реалізує
благодійна організація “Сила віку жінок” за
сприяння фонду “Відродження”.
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