
Єдина країна - Дайджест 13.01.22 

 

 

ТОП 

 

 

ВІДЕОУкраїнський супутник «Січ-2-30» 

запустили у космос 

Український супутник «Січ-2-302» стартував о 

17:25 за київським часом з комплексу SLC-40 

на базі ВПС США на мисі Канаверал на ракеті 

Falcon 9 компанії SpaceX, передає Укрінформ.

 

 

Боррель – про «безпековий» ультиматум 

Росії: Про це не може бути й мови 

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп 

Боррель під час пресконференції за підсумками 

зустрічі міністрів оборони країн НАТО у 

французькому місті Брест, повідомляє власний 

кореспондент Укрінформу.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3384259-zapusk-ukrainskogo-suputnika-sic230.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3384259-zapusk-ukrainskogo-suputnika-sic230.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3384544-borrel-pro-bezpekovij-ultimatum-rosii-pro-ce-ne-moze-buti-j-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3384544-borrel-pro-bezpekovij-ultimatum-rosii-pro-ce-ne-moze-buti-j-movi.html


 

Понад 60% українців не готові брати участь 

у протестах - КМІС 

Так, найнижчий рівень готовності до участі в 

акціях протесту спостерігається на сході 

держави — 69,8% не готові. Водночас 

найвищий рівень готовності на території 

Центральної України — 58% не готові брати 

участь в акціях протесту. Своєю чергою, на 

півдні — не готові 66,7% громадян, а на заході 

— 65,4%.

 

 

«Левітани» у газовій війні між Росією, 

Україною та Європою 

«Freedom Gas» («Газ свободи») з Америки та 
м'яка зима від природи подарували Європі 
перепочинок у газовій війні з Росією. Отже, 
дали надію Україні, що звичайні 
апокаліптичні прогнози російської 
пропаганди, згідно з якими ми давно вже 
мали замерзнути, знову не справдяться.

 

 

Сусіди вісім разів викликали поліцію: 

Данілов розповів про ювілей Фукса 

Секретар Ради національної безпеки й оборони 

Олексій Данілов розповів, що під час 

святкування ювілею підсанкційного бізнесмена 

Павла Фукса під Києвом 27 жовтня 2021 року 

поліція приїздила 8 разів через скарги сусідів.

 

 

 

Нацрада обіцяє покарати телеканали за 

«російськомовну» новорічну ніч 

Нацрада з питань телебачення та 

радіомовлення провела моніторинг ефіру 

українських телеканалів 31 грудня 2021 року 

та 1 січня 2022 року і виявила там велику 

кількість російськомовного продукту, і 

налаштована відповідно реагувати на це.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384553-ponad-60-ukrainciv-ne-gotovi-brati-ucast-u-protestah-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384553-ponad-60-ukrainciv-ne-gotovi-brati-ucast-u-protestah-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3384316-levitani-u-gazovij-vijni-miz-rosieu-ukrainou-ta-evropou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3384316-levitani-u-gazovij-vijni-miz-rosieu-ukrainou-ta-evropou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384356-susidi-visim-raziv-viklikali-policiu-danilov-rozpoviv-pro-uvilej-fuksa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384356-susidi-visim-raziv-viklikali-policiu-danilov-rozpoviv-pro-uvilej-fuksa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384484-nacrada-obicae-pokarati-telekanali-za-rosijskomovnu-novoricnu-nic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384484-nacrada-obicae-pokarati-telekanali-za-rosijskomovnu-novoricnu-nic.html


 

Торік в Україні виходило 107 журналів 

російською мовою 

В Україні 16 січня набуває чинності 25 стаття 

закону «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», яка 

регламентує використання державної мови у 

сфері друкованих засобів масової інформації.  

 

ТОП-10 способів використати новорічну 

ялинку після свят 

Переробити на добрива, ламінат, біопаливо, 

корм, папір, зробити мило, саше, ванну, 

інгаляції - врешті: з'їсти 30 способами

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

 

ЄС продовжив на пів року санкції проти 

Росії за агресію в Україні 

ЄС оголосив про рішення продовжити санкції 

проти Російської Федерації за дії з 

дестабілізації України на наступні шість 

місяців, до 31 липня 2022 року.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384309-torik-v-ukraini-vihodilo-107-zurnaliv-rosijskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384309-torik-v-ukraini-vihodilo-107-zurnaliv-rosijskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384338-top10-sposobiv-vikoristati-novoricnu-alinku-pisla-svat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384338-top10-sposobiv-vikoristati-novoricnu-alinku-pisla-svat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384635-es-prodovziv-na-piv-roku-sankcii-proti-rosii-za-agresiu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384635-es-prodovziv-na-piv-roku-sankcii-proti-rosii-za-agresiu-v-ukraini.html


 

Росія навіть не обговорюватиме вимогу 

США відвести війська від України — 

Лавров 

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія 

навіть не обговорюватиме вимогу США 

відвести російські війська від кордону України 

та повернути їх до казарм.

 

 

Право Росії на безпеку не скасовує такі ж 

права інших держав – Україна в ОБСЄ 

Україна підтримує ініціативу чинного голови 

ОБСЄ, глави МЗС Польщі Збігнєва Рау щодо 

активізації в рамках Організації нового 

обговорення європейської безпеки, яке, втім, 

має бути «на основі фундаментальних 

принципів ОБСЄ, а не шляхом їх перегляду».

 

Новий глава ОБСЄ поїде з першим візитом 

у Київ і відвідає схід України 

"Я вважаю затяжні конфлікти найбільш 

небезпечними. Один з них – це конфлікт в та 

навколо України. І на підтвердження цього я 

збираюсь здійснити свій перший візит на 

посаді чинного голови ОБСЄ до України", - 

сказав Рау.

 

Кулеба: Україна й ОБСЄ одностайні – Росія 

має виконувати Гельсінські угоди 

Постійна рада ОБСЄ підтримала позицію 

України, що Росія замість ультиматумів на 

тему європейської безпеки має дотримувати 

принципів, зафіксованих у Гельсінському 

заключному акті.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384565-rosia-navit-ne-obgovoruvatime-vimogu-ssa-vidvesti-vijska-vid-ukraini-lavrov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384565-rosia-navit-ne-obgovoruvatime-vimogu-ssa-vidvesti-vijska-vid-ukraini-lavrov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384565-rosia-navit-ne-obgovoruvatime-vimogu-ssa-vidvesti-vijska-vid-ukraini-lavrov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384565-rosia-navit-ne-obgovoruvatime-vimogu-ssa-vidvesti-vijska-vid-ukraini-lavrov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384637-pravo-rosii-na-bezpeku-ne-skasovue-taki-z-prava-insih-derzav-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384637-pravo-rosii-na-bezpeku-ne-skasovue-taki-z-prava-insih-derzav-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384494-novij-glava-obse-poide-z-persim-vizitom-u-kiiv-i-vidvidae-shid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384494-novij-glava-obse-poide-z-persim-vizitom-u-kiiv-i-vidvidae-shid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384450-kuleba-ukraina-j-obse-odnostajni-rosia-mae-vikonuvati-gelsinski-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384450-kuleba-ukraina-j-obse-odnostajni-rosia-mae-vikonuvati-gelsinski-ugodi.html


 

Українські депутати пропонують створити 

Кримську платформу в турецькому 

парламенті 

Представники депутатської групи Верховної 

Ради з міжпарламентських зв’язків з 

Турецькою Республікою в ході візиту в Анкару 

запропонували створити Кримську платформу 

в турецькому парламенті.

 

 

ІНТЕРВ’ЮПутін використовує 

дипломатичний процес для підступного 

задуму - Волкер 

США та країни Європи повинні діяти на 

випередження та вже зараз вводити санкції 

проти Росії, посилювати союзників по НАТО 

та збільшувати допомогу Україні, а вже після 

цього продовжувати діалог із Кремлем.

 

 

В Україну завтра приїде президент 

Азербайджану 

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 

14 січня, проведе зустріч із президентом 

Азербайджану Ільхамом Алієвим, який 

прибуде в Україну з робочим візитом.

 

 

Саакашвілі на суді в Грузії звернувся до 

українців 

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі 

вперше особисто з’явився на судовому 

засіданні у Тбілісі в справі про незаконний 

перетин кордону та звернувся до українців.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3384237-ukrainski-deputati-proponuut-stvoriti-krimsku-platformu-v-tureckomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3384237-ukrainski-deputati-proponuut-stvoriti-krimsku-platformu-v-tureckomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3384237-ukrainski-deputati-proponuut-stvoriti-krimsku-platformu-v-tureckomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3384237-ukrainski-deputati-proponuut-stvoriti-krimsku-platformu-v-tureckomu-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384360-kurt-volker-kolisnij-specpredstavnik-ssa-po-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384360-kurt-volker-kolisnij-specpredstavnik-ssa-po-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384360-kurt-volker-kolisnij-specpredstavnik-ssa-po-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384360-kurt-volker-kolisnij-specpredstavnik-ssa-po-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384381-v-ukrainu-zavtra-priide-prezident-azerbajdzanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384381-v-ukrainu-zavtra-priide-prezident-azerbajdzanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3384659-saakasvili-na-sudi-v-gruzii-zvernuvsa-do-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3384659-saakasvili-na-sudi-v-gruzii-zvernuvsa-do-ukrainciv.html


УКРАЇНА 

 

 

До РНБО не надходили документи щодо 

санкцій проти Порошенка – Данілов 

Рада національної безпеки і оборони розгляне 

документи щодо запровадження санкцій проти 

експрезидента Петра Порошенка у разі їх 

надходження до апарату РНБО. Станом на 

кінець 2021 року такі матеріали не надходили.

 

Положення про реєстр олігархів вже «на 

виході» - секретар РНБО 

Реєстр олігархів розміщуватиметься на 

технологічному майданчику інформаційно-

аналітичної системи «СОТА» у вигляді 

окремого сервісу, положення про нього 

готується.

 

 

 

Військові «ігрища» Росії на кордоні України 

мобілізували Захід – секретар РНБО 

Україна постійно відчуває підтримку західних 

партнерів і розраховує на її продовження в 

питанні протистояння агресії з боку Росії. 

Йдеться про допомогу в сфері протиповітряної 

оборони, боротьби з ворожими БПЛА, а також 

присутність кораблів НАТО в Чорному морі.

 

 

 

Уряд затвердив порядок загальновійськової 

підготовки до національного спротиву 

Зокрема, у додатку до документа зазначається, 

що загальновійськова підготовка громадян 

здійснюється в мирний час та особливий 

період незалежно від політичних та інших 

вподобань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця …

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384322-do-rnbo-ne-nadhodili-dokumenti-sodo-sankcij-proti-porosenka-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384322-do-rnbo-ne-nadhodili-dokumenti-sodo-sankcij-proti-porosenka-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384272-sekretar-rnbo-polozenna-pro-reestr-oligarhiv-vze-na-vihodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384272-sekretar-rnbo-polozenna-pro-reestr-oligarhiv-vze-na-vihodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384253-vijskovi-igrisa-rosii-na-kordoni-ukraini-mobilizuvali-zahid-sekretar-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384253-vijskovi-igrisa-rosii-na-kordoni-ukraini-mobilizuvali-zahid-sekretar-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384550-urad-zatverdiv-poradok-zagalnovijskovoi-pidgotovki-do-nacionalnogo-sprotivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384550-urad-zatverdiv-poradok-zagalnovijskovoi-pidgotovki-do-nacionalnogo-sprotivu.html


 

 

На Sea Breeze цьогоріч запросили понад 60 

країн та міжнародних організацій 

Українські прикордонники під час навчань Sea 

Breeze у 2022 році тренуватимуться з 

представниками інших складових сил безпеки 

України, країн НАТО та партнерів Альянсу у 

морській, авіаційній та сухопутній 

компонентах.

 

Прикордонники отримали чергові 

гвинтокрили AIRBUS із Франції 

Два нові гвинтокрили AIRBUS H125, 

постачання яких відбувається в рамках угоди 

між урядами України та Франції, сьогодні 

прибули в аеропорт «Харків».

 

 

КОРОНАВІРУС

 

В Україні за добу - понад 10 тисяч випадків 

коронавірусу 

«За добу 12 січня в Україні зафіксовано 10 046 

нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19 (з них дітей – 590, 

медпрацівників – 255)», - йдеться у 

повідомленні.

 

Бустерну дозу COVID-вакцини отримали 

понад 56 тисяч українців 

Із них першу дозу отримали 33 452 людини, 

другу дозу – 53 342 особи, додаткову дозу 

отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 

осіб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3384374-na-sea-breeze-cogoric-zaprosili-ponad-60-krain-ta-miznarodnih-organizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3384374-na-sea-breeze-cogoric-zaprosili-ponad-60-krain-ta-miznarodnih-organizacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384577-prikordonniki-otrimali-cergovi-gvintokrili-airbus-iz-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384577-prikordonniki-otrimali-cergovi-gvintokrili-airbus-iz-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384115-v-ukraini-za-dobu-ponad-10-tisac-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384115-v-ukraini-za-dobu-ponad-10-tisac-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384128-v-ukraini-za-dobu-vid-koronavirusu-vakcinuvali-ponad-100-tisac-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384128-v-ukraini-za-dobu-vid-koronavirusu-vakcinuvali-ponad-100-tisac-osib.html


 

 

У «помаранчевій» зоні карантину - три 

області 

Станом на 13 січня три області України 

знаходяться на помаранчевому рівні 

епіднебезпеки, решта областей - на жовтому 

рівні.

 

 

ЕКОНОМІКА

 

Укроборонпром перевірить виконання НВК 

«Іскра» контрактів для Міноборони 

Державний концерн "Укроборонпром" 

розпочав перевірку виконання науково-

виробничим комплексом "Іскра" контрактів 

для Міністерства оборони.

 

 

Шмигаль доручив підготувати перелік 

держмайна на приватизацію 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання 

Міністерству економіки спільно із 

зацікавленими відомствами підготувати 

перелік держмайна на приватизацію та 

дорожню карту корпоратизації підприємств 

держави. 

 

Укргазвидобування збільшило видобуток на 

старих свердловинах - нові технології 

У 2021 році АТ "Укргазвидобування" завдяки 

застосуванню технології капілярних систем 

збільшило видобуток газу на старих 

свердловинах на 67 млн кубометрів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384240-u-pomarancevij-zoni-karantinu-tri-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384240-u-pomarancevij-zoni-karantinu-tri-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384224-ukroboronprom-perevirit-vikonanna-nvk-iskra-kontraktiv-dla-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384224-ukroboronprom-perevirit-vikonanna-nvk-iskra-kontraktiv-dla-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384454-smigal-doruciv-pidgotuvati-perelik-derzmajna-na-privatizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384454-smigal-doruciv-pidgotuvati-perelik-derzmajna-na-privatizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384289-ukrgazvidobuvanna-zbilsilo-vidobutok-na-starih-sverdlovinah-novi-tehnologii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384289-ukrgazvidobuvanna-zbilsilo-vidobutok-na-starih-sverdlovinah-novi-tehnologii.html


 

За 11 місяців минулого року банки видали 

майже 8 мільярдів іпотечних кредитів 

Банки України за січень-листопад 2021 року 

видали 9,7 тисяч іпотечних кредитів на 

загальну суму 7,9 млрд грн.

 

Мінрегіон розробив картосхеми для кожної 

громади в Україні 

Міністерство розвитку громад на території 

розробило для усіх регіонів загальнодоступні 

картосхеми, які дозволять громадам 

ефективніше управляти територією та більш 

ефективно планувати власний розвиток. 

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

 

Суд арештував 100% акцій заводу 

«Більшовик» - ДБР 

Слідчий суддя наклав арешт на 100 % 

статутного капіталу Першого київського 

машинобудівного заводу ("Більшовик").

 

Податківці просять ОАСК стягнути з 

Шабуніна понад 200 тисяч боргу 

Головне управління Державної податкової 

служби у місті Києві просить Окружний 

адміністративний суд міста Києва стягнути з 

голови громадської організації «Центр протидії 

корупції» Віталія Шабуніна податковий борг у 

розмірі понад 200 тисяч гривень.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384529-za-11-misaciv-minulogo-roku-banki-vidali-majze-8-milardiv-ipotecnih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384529-za-11-misaciv-minulogo-roku-banki-vidali-majze-8-milardiv-ipotecnih-kreditiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384537-minregion-rozrobiv-kartoshemi-dla-koznoi-gromadi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384537-minregion-rozrobiv-kartoshemi-dla-koznoi-gromadi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384185-sud-arestuvav-100-akcij-zavodu-bilsovik-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3384185-sud-arestuvav-100-akcij-zavodu-bilsovik-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384366-podatkivci-prosat-oask-stagnuti-z-sabunina-ponad-200-tisac-borgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384366-podatkivci-prosat-oask-stagnuti-z-sabunina-ponad-200-tisac-borgu.html


 

У Харкові суддя у справі 16-річного водія 

Infinitі заявила самовідвід 

У Харкові суддя Червонозаводського 

районного суду Тетяна Янцовська, яка мала 

розглядати справу неповнолітнього водія, 

обвинуваченого в скоєнні смертельної ДТП, і 

яка три роки тому судила цього підлітка, 

заявила самовідвід.

 

У Польщі в справах про ДТП з 

українськими автобусами один з водіїв 

отримав вирок 

Окружна прокуратура у польському 

Перемишлі передала до суду обвинувальний 

акт у справі водія українського автобуса 49-

річного Володимира К., який у ніч на 6 березня 

2021 року скоїв ДТП з великою кількістю 

жертв.

 

Ексвійськовому повідомили про підозру в 

держзраді - допомагав переправляти 

окупантів у Крим 

Прокуратура повідомила про підозру у 

державній зраді колишньому 

військовослужбовцю ЗСУ за допомогу у 

переправленні російських військових до Криму 

під час окупації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384582-u-harkovi-sudda-u-spravi-16ricnogo-vodia-infiniti-zaavila-samovidvid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384582-u-harkovi-sudda-u-spravi-16ricnogo-vodia-infiniti-zaavila-samovidvid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384533-u-polsi-v-spravah-pro-dtp-z-ukrainskimi-avtobusami-odin-z-vodiiv-otrimav-virok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384533-u-polsi-v-spravah-pro-dtp-z-ukrainskimi-avtobusami-odin-z-vodiiv-otrimav-virok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384533-u-polsi-v-spravah-pro-dtp-z-ukrainskimi-avtobusami-odin-z-vodiiv-otrimav-virok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384533-u-polsi-v-spravah-pro-dtp-z-ukrainskimi-avtobusami-odin-z-vodiiv-otrimav-virok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3384285-eksvijskovomu-povidomili-pro-pidozru-v-derzzradi-dopomagav-perepravlati-okupantiv-u-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3384285-eksvijskovomu-povidomili-pro-pidozru-v-derzzradi-dopomagav-perepravlati-okupantiv-u-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3384285-eksvijskovomu-povidomili-pro-pidozru-v-derzzradi-dopomagav-perepravlati-okupantiv-u-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3384285-eksvijskovomu-povidomili-pro-pidozru-v-derzzradi-dopomagav-perepravlati-okupantiv-u-krim.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

 

НСЖУ закликає журналістів до 

солідарності - без сварок і пошуків «ворогів» 

Національна спілка журналістів закликає 

працівників медіа посилювати журналістську 

солідарність на тлі спроб "окремих політиків і 

активістів розсварити українських журналістів 

між собою", а відтак – послабити українську 

журналістику. 

 

На Донеччині згадують жертв обстрілу 

окупантами автобуса під Волновахою 

На Донеччині сьогодні згадують жертв 

обстрілу російськими окупантами 13 січня 

2015 року пасажирського автобуса 

«Златоустівка-Донецьк» поблизу Волновахи.

 

 

 

Лікарні почали контролювати призначення 

антибіотиків 

З 1 січня заклади охорони здоров’я, які 

надають стаціонарну медичну допомогу, 

почали вести облік загального споживання 

антимікробних препаратів - усього 29 

лікарських засобів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384571-nszu-zaklikae-zurnalistiv-do-solidarnosti-bez-svarok-i-posukiv-vorogiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384571-nszu-zaklikae-zurnalistiv-do-solidarnosti-bez-svarok-i-posukiv-vorogiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384509-na-doneccini-zgaduut-zertv-obstrilu-okupantami-avtobusa-pid-volnovahou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384509-na-doneccini-zgaduut-zertv-obstrilu-okupantami-avtobusa-pid-volnovahou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384267-likarni-pocali-kontroluvati-priznacenna-antibiotikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3384267-likarni-pocali-kontroluvati-priznacenna-antibiotikiv.html


 

Цьогоріч у прокат мають вийти 13 

українських фільмів 

У кінотеатральний прокат на 2022 рік 

запланований вихід 13 українських стрічок, 

створених за підтримки Держкіно. 

 

 

 

Безробітні можуть отримати фіндопомогу 

для запуску власного бізнесу — служба 

зайнятості 

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на 

Київський міський центр зайнятості, на 

реалізацію програми в держбюджеті на 2022 

рік передбачено близько 100 млн грн. 

 

 

 

 

На Кіровоградщині школярі хочуть 

відновити випуск «солодкого бренду» 

Олександрії 

На Кіровоградщині члени молодіжного 

парламенту Центру дитячої та юнацької 

творчості хочуть відновити виробництво 

пряників, які 40-50 років тому були «солодким 

брендом»  міста Олександрії.

 

У Мукачеві розробляють проєкт зелених 

громадських вбиралень 

Проєкт публічних вбиралень дизайнери 

назвали «Кущі», планують дозволити 

оплачувати послугу через додаток.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3384191-cogoric-u-prokat-maut-vijti-13-ukrainskih-filmiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3384191-cogoric-u-prokat-maut-vijti-13-ukrainskih-filmiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3384245-bezrobitni-mozut-otrimati-findopomogu-dla-zapusku-vlasnogo-biznesu-sluzba-zajnatosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3384245-bezrobitni-mozut-otrimati-findopomogu-dla-zapusku-vlasnogo-biznesu-sluzba-zajnatosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3384245-bezrobitni-mozut-otrimati-findopomogu-dla-zapusku-vlasnogo-biznesu-sluzba-zajnatosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3384245-bezrobitni-mozut-otrimati-findopomogu-dla-zapusku-vlasnogo-biznesu-sluzba-zajnatosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3384511-na-kirovogradsini-skolari-hocut-vidnoviti-vipusk-solodkogo-brendu-oleksandrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3384511-na-kirovogradsini-skolari-hocut-vidnoviti-vipusk-solodkogo-brendu-oleksandrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3384511-na-kirovogradsini-skolari-hocut-vidnoviti-vipusk-solodkogo-brendu-oleksandrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3384511-na-kirovogradsini-skolari-hocut-vidnoviti-vipusk-solodkogo-brendu-oleksandrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3384261-u-mukacevi-rozroblaut-proekt-zelenih-gromadskih-vbiralen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3384261-u-mukacevi-rozroblaut-proekt-zelenih-gromadskih-vbiralen.html


 

Музичний слід Моцарта шукають на 

Тернопільщині 

Місця перебування на Тернопільщині сина 

Вольфганга Амадея Моцарта - Франца Ксавера 

Вольфганга Моцарта почали досліджувати 

науковці.

 

Стаховський оголосив про завершення 

професійної кар'єри 

Українець виграв вісім титулів ATP і 

піднімався до топ-40 світового рейтингу.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384641-muzicnij-slid-mocarta-sukaut-na-ternopilsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3384641-muzicnij-slid-mocarta-sukaut-na-ternopilsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3384649-stahovskij-ogolosiv-pro-zaversenna-profesijnoi-kareri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3384649-stahovskij-ogolosiv-pro-zaversenna-profesijnoi-kareri.html

