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ТОП 

 

В Україні за добу - 12 047 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні станом на 17 грудня лабораторно 

підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з 

них за останню добу - 12 047. 

 

У світі зафіксували понад 74,5 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано 

понад 74,5 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 52,3 млн 

осіб. 
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У Туреччині - майже 30 тисяч випадків 

коронавірусу за добу 

У Туреччині за минулу добу виявлено 29 718 

нових випадків зараження коронавірусом, за 

цим показником вона опинилася на другому 

місці у світі - після США. 

 

До лікарень США вже завезли майже 3 

мільйони доз COVID-вакцини 

У США компанія Pfizer у рамках масового 

щеплення доправила до лікарень усіх 50 штатів 

майже 3 млн доз вакцини від COVID-19. 

 

США ніколи не змиряться зі спробою Росії 

анексувати Крим 

США привітали ухвалення Генасамблеєю ООН 

резолюції щодо прав людини в тимчасово 

окупованому Криму та закликали РФ 

припинити знущання й виконувати 

зобов’язання, визначені міжнародним правом 

для держав-окупантів. 

 

У Євросоюзі погодили нові санкції проти 

режиму Білорусі 

Члени Євросоюзу погодили новий - уже третій 

- пакет санкцій проти режиму Лукашенка: 

обмеження запровадять проти 29 фізичних осіб 

і семи компаній. 

СВІТ 
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Євросоюз визначив п’ять «зовнішніх» 

напрямків зміцнення кібербезпеки 

Євросоюз значно посилить 

зовнішньополітичну складову протидії 

злочинній діяльності у кіберпросторі, 

визначивши для цього п’ять головних 

напрямків. 

 

Поліція Іспанії заявляє про найбільшу за 10 

років операцію проти «російської мафії» 

Іспанська поліція спільно з Європолом 

затримала 23 особи за підозрою у відмиванні 

грошей, пов'язаних з російськими злочинними 

угрупованнями. 

 

У Франції викрили майже 400 осередків 

радикального ісламізму 

Влада Франції виявила та заблокувала майже 

400 осередків, де поширювалися ідеї 

радикального ісламізму. 

 

Військові Афганістану за підтримки авіації 

знищили 17 талібів 

На півдні Афганістану урядові сили за 

підтримки військової авіації ліквідували 17 

бойовиків руху "Талібан". 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Оновлена резолюція ГА ООН сприятиме 

реалізації Кримської платформи - Кулеба 

Оновлена резолюція Генасамблеї ООН щодо 

ситуації з правами людини в окупованому 

Криму та Севастополі сприятиме реалізації 

ініціативи зі створення Кримської платформи. 

УКРАЇНА 

 

Кабмін перерозподілив 490 мільйонів на 

шкільні автобуси 

Кабінет Міністрів спрямував місцевим 

бюджетам 490 млн грн на придбання у 2021 

році шкільних автобусів на умовах 

співфінансування. 

 

Контент Суспільного оцінюватиме 

Незалежна медійна рада 

Національна суспільна телерадіокомпанія 

України і Незалежна медійна рада підписали 

Меморандум про співпрацю. 

 

Стартував конкурс соціального контенту 

про Україну Pitch UA 

Офіційне онлайн-відкриття третього сезону 

конкурсу соціально вагомого контенту про 

єдину та різноманітну Україну Pitch UA 

відбулося 16 грудня. 
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На Чернігівщині заблокували трансляцію 

п’яти пропагандистських телеканалів 

У Чернігівській області припинено трансляцію 

п'яти російських телеканалів, обмежених для 

показу на території України. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі минулої доби окупанти тричі 

зривали «тишу» 

Минулої доби, 16 грудня, російсько-окупаційні 

війська тричі порушили режим припинення 

вогню. На різних ділянках відповідальності 

українських бригад ворог провокував наших 

воїнів неприцільними обстрілами впродовж 

всієї доби. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

17 грудня. Пам’ятні дати 

В ці останні дні грудня 1917 року розпочалась 

перша радянсько-українська війна. 

 

Папа Римський сказав, як COVID-19 

вплине на Різдво 

Папа Римський Франциск закликав сприймати 

цьогорічне Різдво як менш комерційне та 

автентичніше через обмеження у зв’язку з 

коронавірусною пандемією. 
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Як святкувати Різдво та Новий рік під час 

пандемії - поради ВООЗ 

Європейський офіс Всесвітньої організації 

охорони здоров'я дав рекомендації на час 

прийдешніх свят: експерти закликають носити 

маски та дотримуватися соціальної дистанції. 

 

Як уберегтися від коронавірусу: в Україні 

з'явився новий соціальний ролик 

Міністерство культури та інформаційної 

політики спільно з Міністерством охорони 

здоров’я підготували відеоролик про заходи 

запобігання поширенню коронавірусу. 

 

На Алясці у двох медиків виникла алергічна 

реакція на вакцину Pfizer - ЗМІ 

В американському штаті Аляска після 

щеплення від коронавірусу вакциною компаній 

Pfizer і BioNTech у двох медичних працівників 

розвинулася алергічна реакція. 

 

Польща розраховує отримати COVID-

вакцину ще до кінця року 

Перша партія вакцини проти коронавірусу 

може з’явитися в Польщі вже наприкінці 

грудня. 
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Перед вакцинацією жителів Індії перевірять 

на антитіла 

В Індії планують почати масову вакцинацію 

від COVID-19, але перед тим населення 

якомога ширше протестують на антитіла, щоб 

визначити черговість у щепленні. 

 

Китайський зонд доставив на Землю зразки 

ґрунту з Місяця 

На Землю приземлилася капсула зі зразками 

місячного грунту, який зібрав безпілотний 

китайський космічний апарат «Чан'е-5». 

 

Україну чекають туманні ранки та «плюс» 

удень 

В Україні у четвер опади не прогнозуються, 

подекуди ожедедиця і туман, температура 

протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. 

 

17 грудня: народний календар і астровісник 

Нині великомучениці Варвари; для чого колись 

цього дня варили кашу, яким буде Різдво і що 

сіється, те й пожнеться.  
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