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ТОП
У зоні ООС загинули двоє українських
військових
У бік Пісків ворог двічі відкривав вогонь зі
станкових протитанкових гранатометів,
великокаліберних кулеметів та стрілецької
зброї.

США на переговорах з Росією підтвердили
принцип «нічого про Україну без України»
США під час переговорів у Женеві заявили
російській стороні про намір твердо
дотримуватимуться принципу, що обговорення
будь-яких питань європейської безпеки
відбуватиметься лише за присутності країн
Європи, і це стосується й України.

Медведчуку продовжили домашній арешт
до 10 березня – Офіс генпрокурора
За клопотанням прокурорів Печерський
районний суд продовжив запобіжний захід
народному депутатові України, підозрюваному
у держзраді та сприянні діяльності
терористичних організацій.

Тисячу для вакцинованих отримають
українці віком 12-18 років - нарада в ОП
Президент Володимир Зеленський доручив
уряду підготувати програму виплати однієї
тисячі гривень у рамках програми
«єПідтримка» для громадян віком 12-18 років,
які пройшли повний курс вакцинації проти
COVID-19.

У Києві – акція солідарності з народом
Казахстану
Біля посольства Казахстану у Києві
відбувається акція на підтримку казахського
народу.

Бустерна доза вакцини: що треба знати
Наприкінці 2021 року Європейське бюро
ВООЗ закликало уряди розпочати бустерну
вакцинацію всього населення. В Україні таке
рішення уже прийняте.

УКРАЇНА І СВІТ

НАТО координує з Україною переговорну
позицію перед зустріччю з Росією –
Столтенберг
Поточний тиждень буде дуже важливим для
європейської безпеки в контексті спроби
налагодити діалог з Росією, у цьому контексті
НАТО координує власні оцінки щодо поточної
ситуації з Україною.

У РФ хочуть замінити «формулу» про
нерозширення НАТО на мадридському
саміті
Глава російської делегації на зустрічі в Женеві
представників США та РФ заявив, що Росії
потрібні «залізобетонні гарантії» того, що
Україна та Грузія ніколи не стануть членами
НАТО, закріплені у рішенні мадридського
саміту Альянсу.

Посол України вимагає від Німеччини
припинити блокувати постачання зброї
Німеччина має відмовитися від політики
блокування надання Києву оборонної зброї та
допомогти Україні боронитися від агресії.

Протести у Казахстані: Україна виступила
із заявою щодо розгортання військ ОДКБ
У Міністерстві закордонних справ України
взяли до уваги розгортання у Казахстані
іноземних військових сил із домінуванням
російського контингенту.

В уряді Німеччини розповіли, яку саме
військову допомогу надають Україні
В уряді ФРН у відповідь на черговий заклик
посла України Андрія Мельника надати Києву
оборонну зброю заявили, що Німеччина вже
допомагає Україні у військовій галузі і своєї
політики не змінюватиме.

Зеленський обговорив з президентом
Швейцарії безпекову ситуацію та протидію
COVID-19
Президент Володимир Зеленський обговорив із
Президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом
безпекові ситуації навколо України та питання
протидії пандемії COVID-19.

Україні не слід сподіватися, що Росія
відволічеться на Казахстан – експерти
Україні не слід сподіватися на послаблення
напруги на східному кордоні у зв’язку з тим,
що Росія відволікла свої військові ресурси на
придушення протестів у Казахстані.

У Литві затвердили збільшення військової
підтримки України
Державна рада оборони Литви на засіданні у
понеділок розглядала ситуацію з напруженням,
яке створює РФ на українському кордоні, і
затвердила ряд заходів, у тому числі – план
військової підтримки України, зокрема
збільшення кількості інструкторів та надання
матеріальної допомоги.

Папа Римський закликав знайти рішення
для досягнення миру в Україні
Папа Римський Франциск під час традиційної
щорічної зустрічі з членами дипломатичного
корпусу, акредитованого при Святому
Престолі, закликав міжнародну спільноту
докласти всіх зусиль для припинення війни…

КОРОНАВІРУС
Понад 20 тисяч українців отримали
бустерну дозу проти COVID-19
"20 376 людей вакциновано проти COVID-19.
Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу
– 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123
людини, бустерну дозу – 2 053 людини", йдеться у повідомленні.

Ще одну область перевели у «помаранчеву»
зону – МОЗ
У двох областях – Херсонській та Сумській –
станом на 10 січня встановлено помаранчевий
рівень епіднебезпеки, решта областей
залишаються у жовтій зоні.

Україна слідом за ЄС готується скоротити
термін дії COVID-сертифікатів
З 10 січня в ЄС скорочено термін дії
документів про вакцинацію від COVID-19,
Україна також готується скоротити термін дії
ковід-сертифікатів до 270 днів.

У МОЗ пояснили, як впливають на термін
дії ковід-сертифікату бустерна і додаткова
дози
Бустерне щеплення проти COVID-19
передбачає продовження дії ковід-сертифікатів
на 270 днів, додаткова доза вакцини проти
коронавірусної хвороби не передбачає
продовження дії документів про щеплення.

УКРАЇНА
Україна планує запустити вісім супутників
на орбіту до 2025 року
Підготовлена Загальнодержавна цільова
науково-технічна космічна програма на 20212025 роки передбачає виведення на орбіту 8
українських супутників.

Металургічна та аграрна продукція основні складові українського експорту
Найвищий обсяг експорту України у 2021 році
має продукція металургії та аграрного сектору,
а більшість галузей вітчизняного виробництва
показують суттєвий приріст у порівнянні з
показниками 2020 року.

На ТЕС накопичили понад 590 тисяч тонн
вугілля
Станом на ранок 10 січня загальні запаси
вугілля на складах ТЕС складають 594,1 тис.
тонн, зокрема газового — 543 тис. тонн і
антрацитового — 51,1 тис. тонн.

Три банки одержали рефінансування на 460
мільйонів
"Національний банк України повідомляє, що
06.01.2022 відбувся кількісний тендер з
рефінансування банків строком до 29 днів, за
результатами якого задоволено заявку 3-х
банків на суму 460,0 млн грн за процентною
ставкою у розмірі 10,00% річних", - йдеться в
повідомленні.

Нафтогаз торік запустив у роботу 50 нових
свердловин
"У 2021 році наші фахівці запустили в роботу
50 нових свердловин (у 2020 – 41
свердловину), з них: 11 свердловин з дебітом
понад 100 тис куб. м газу на добу; 3
свердловини з дебітом понад 250 тис куб. м
газу на добу", - йдеться у повідомленні.

Україна експортувала понад 33 мільйони
тонн зерна
З початку 2021/2022 маркетингового року
Україна експортувала 33 527 тис. тонн
зернових культур, що на 6 324 тис. т більше,
ніж за аналогічний період минулого МР.

До бюджету торік надійшло 107,2 мільярда
акцизного податку та плати за ліцензії
До зведеного бюджету України у 2021 році
надійшло 107,2 мільярдів гривень акцизного
податку та плати за ліцензії на здійснення
операцій з підакцизними товарами.

Інфляція у грудні становила 0,6% Держстат
Споживчі ціни у грудні 2021 року проти
листопада 2021 року збільшилися на 0,6%;
проти грудня 2020 року – на 10,0%. За 2021 рік
порівняно із 2020 роком споживча інфляція
становила 9,4%. Базова інфляція у минулому
місяці порівняно із листопадом 2021 року
становила 0,4%, за 2020 рік у цілому – 7,9%.

Підприємство з України відвантажило у
Чехію потужний бетонний завод
Нашим партнерам у Чехію була поставлена
нова потужна розробка серії Граніт –
високопродуктивний бетонний завод «Граніт90П» продуктивністю 90 кубометрів в годину

На Харківщині створять індустріальний
парк з п’ятьма виробництвами
Валківською міською радою ініціюється
створення індустріального парку «Земля і
вода» загальною площею 23 гектари. З цією
метою розроблено інвестиційний проєкт
будівництва заводів з вироблення біогазу,
метанолу, біодизелю, оцтової кислоти та
сортувальної лінії сміття кошторисною
вартістю понад 30 млн доларів.

ЕКСКЛЮЗИВ
Як Росія шукала "візитку Яроша" в
Казахстані
Російські пропагандисти поширюють абсурдні
версії про український слід у казахстанських
подіях.

ІНТЕРВ’Ю Імунолог Федір Лапій під
час кампанії з вакцинації був одним із
найбільш упізнаваних облич країни

Для успішного проведення вакцинації
необхідно три складові – інтерв’ю з головою
Національної технічної групи експертів з
питань імунопрофілактики

ПРАВОПОРЯДОК
Суд арештував лише ті частки активів
«Прямого» і «5 каналу», які належать
Порошенку — ДБР
Телеканалом “Прямий” і “5 каналом”
володіють декілька бенефіціарів, тому
Печерський райсуд Києва заарештував лише ті
частки цих медіа, які належать експрезидентові
Петру Порошенку.

У Харкові коксохімічний завод сплатив 3,4
мільйона штрафу за незаконні викиди
У Харкові коксохімічний завод після
проходження всіх судових інстанцій сплатив
до бюджету понад 3,4 млн грн штрафу за
викиди в повітря забруднюючих речовин.

СУСПІЛЬСТВО
НСЖУ закликає медіа посилити підтримку
української армії
Національна спілка журналістів України в
умовах ескалації напруги з боку державиагресора закликає всю журналістську
спільноту до посилення інформаційної
підтримки захисників і захисниць України та
їхніх сімей та підвищення стійкості проти
ворожої пропаганди.

Російського тіктокера завернули на кордоні
України – забув мету візиту
Російського блогера Даню Мілохіна не
пропустили в Україну через те, що він не зміг
підтвердити прикордонникам мету свого
перебування в Україні.

Пластикові «маски» працівників кафе та
ресторанів не захищають від коронавірусу –
МОЗ
Пластикові прозорі «маски» не є засобом
індивідуального захисту, тому працівники
сфери обслуговування мають використовувати
ефективні медичні маски або респіратори.

У Мін’юсті розповіли, як діяти у разі втрати
посилки на пошті
Оператори поштового зв’язку несуть
відповідальність за часткову чи повну втрату
поштових відправлень, невиплату грошей за
поштовими переказами, порушення строків
пересилання переказів та несвоєчасну доставку
усіх видів реєстрованих поштових відправлень.

Українці вже витратили понад мільярд за
програмою «єПідтримка»
Громадянам України з початку дії програми
"єПідтримка" виплачено майже 6,4 млрд грн, із
яких вони вже витратили понад 1 млрд
гривень.

В аквапарку на Хмельниччині 16 дітей
отруїлися парами хлору
Під час відвідування аквапарку в
Хмельницькому 16 дітей з Вінницької області
постраждали від інгаляційного отруєння
хлором.

Мудрик потрапив до топ-40 головних
талантів Європи
атакуючого півзахисника «Шахтаря» Михайла
Мудрика до списку із 40 найбільш
перспективних футболістів Європи, яким на
даний момент не більше 21 року.
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