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ТОП
США проведуть консультації з Україною
перед розмовою Байдена з Путіним – Білий
дім
Держсекретар США Ентоні Блінкен
поспілкується телефоном з Президентом
Володимиром Зеленським перед
запланованими на вівторок відеопереговорами
лідерів США та Росії Джо Байдена й
Путіним керує страх про Україну в НАТО
— Ішингер
Багаторічний очільник Мюнхенської
безпекової конференції Вольфганг Ішингер
вважає, що Росія ближчим часом не нападе на
Україну, але радить новому

Міжпарламентська асамблея вимагає від
РФ зупинити нарощування військ біля
України Д ОКУ М ЕНТ
Голова Верховної Ради України Руслан
Стефанчук, маршалок Сенату Польщі Томаш
Гродзький та голова Сейму Литви Вікторія
Чмілітє-Нільсен підписали у Варшаві
підсумковий документ за результатами

Зеленський узяв участь в урочистостях до
30-ї річниці Збройних Сил України ВІДЕО
В Україні з нагоди відзначення 30-ї річниці
Збройних Сил України одночасно у Києві,
Харкові, Львові, Одесі та Краматорську
проходять урочисті заходи за

Справа про держзраду: Верховний Суд
залишив без змін вирок Януковичу
Верховний Суд за результатами розгляду
касаційних скарг захисту експрезидента
Віктора Януковича залишив без змін рішення
судів двох інстанцій у справі про державну
зраду.

УКРАЇНА І СВІТ
Яких ще «гарантій» вимагає той, хто своїми
гарантіями цинічно нехтує
Напередодні розмови Байдена з Путіним: ані
США, ані НАТО не збираються робити
реверанс у бік Москви. Однак ризики, на
думку експертів, залишаються

США не прийматимуть жодних «червоних
ліній» Кремля щодо НАТО – Білий дім
Адміністрація Байдена не прийматиме будьяких спроб Росії провести «червоні лінії» для
розширення НАТО на схід та підтверджує
прихильність принципам, що кожна країна
вирішує сама, якою має бути її власна безпека.

Україна буде однією з головних тем у Європі
– Бербок
Українська тематика буде одною з головних у
роботі нового уряду Німеччини та в колі ЄС.

Трикутник РФ-Білорусь-Україна, вписаний
в коло глобальних проблем
11-й Форум вільної Росії в умовах ковіду та
холодної війни-2.0

СКУ і ОУОН звернулися до Бундестагу
щодо «Північного потоку-2»
Світовий конґрес українців (СКУ) та
Об’єднання українських організацій в
Німеччині (ОУОН) закликали Бундестаг та

КОРОНАВІРУС
В Україні наразі не зафіксували штам
Омікрон - МОЗ
Нового штаму коронавірусу Омікрон станом
на 6 грудня не виявлено на території України.

Київ та вісім областей виходять із
«червоної» зони 7 грудня
Державна комісія вирішила скасувати з 00
години 00 хвилин 7 грудня червоний рівень
епідемічної небезпеки на території Донецької,
Дніпропетровської, Івано-Франківської,
Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської,
Херсонської областей та міста Києва.

Відсторонення невакцинованих працівників
- роз'яснення Фонду соцстрахування
Фонд соціального страхування опублікував
роз'яснення щодо відсторонення від роботи
невакцинованих від COVID-19 працівників.

COVID-щеплення можна робити через 28
днів після хвороби – МОЗ
Людям, які перехворіли на COVID-19, можна і
потрібно вакцинуватися від коронавірусної
хвороби. Вакцинуватися після перенесеного
COVID-19 можна на 28-й день.

Центри COVID-вакцинації працюватимуть і
на новорічно-різдвяні свята
В Україні готують план роботи центрів
вакцинації проти COVID-19 у період
новорічно-різдвяних свят.

МОЗ попереджає про «тисячогривневих»
шахраїв
Міністерство охорони здоров'я не надсилає
громадянам повідомлення з проханням надати
персональні дані для отримання тисячі гривень
у рамках програми «єПідтримка».

Повний курс COVID-вакцинації пройшли
38% українців — МОЗ
В Україні вже в 16 регіонах проти COVID-19
принаймні однією дозою вакциновано 40%
населення. По країні повний курс вакцинації
пройшли 38% населення.

УКРАЇНА
Резніков — у День ЗСУ: Сильна армія є
одним із найпотужніших дипломатичних
аргументів
Сильна армія є одним із найпотужніших
дипломатичних аргументів у мирному процесі.

ЦВК зареєструвала чотири ініціативні
групи всеукраїнського референдуму
ЦВК зареєструвала чотири ініціативні групи
всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.

Тимошенко, Шуфрич та інші: ОПОРА
назвала найактивніших депутатів у Раді
Голова парламентської фракції «Всеукраїнське
об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко
найдовше виступала під час пленарних
засідань Верховної Ради в листопаді - 29
виступів (1 година 26 хвилин).

Чотири депутати з «ОПЗЖ» у листопаді
пропустили всі голосування Ради —
ОПОРА
Чотири народні депутати із парламентської
фракції «Опозиційна платформа — За життя» у
листопаді цього року пропустили 100%
голосувань Верховної Ради. Йдеться про
Вадима Столара, Віктора Медведчука, Тараса
Козака та Сергія Ларіна.

Комітет Ради рекомендує звільнити
Сенниченка з посади голови Фонду
держмайна
Комітет Верховної Ради з питань економічного
розвитку рекомендує парламенту звільнити
Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду
державного майна України.

У Києві нагородили військових та вручили
сертифікати на 13 броньованих автомобілів
У Києві на Михайлівській площі проходять
урочисті заходи з нагоди тридцятої річниці
Збройних Сил України.

Окупанти п’ять разів відкривали вогонь біля Попасної та Шумів стріляли з
мінометів
Російські окупаційні війська станом на 17.00 6
грудня п’ять разів відкривали вогонь по
позиціях Об’єднаних сил. Наразі втрат серед
українських захисників немає.

ЕКОНОМІКА
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про
економічний паспорт
Президент Володимир Зеленський вніс на
розгляд Верховної Ради законопроєкт “Про
економічний паспорт”.

Економічний паспорт: на Банковій
пояснили, як він працюватиме
Внесений на розгляд Верховної Ради
Президентом Володимиром Зеленським проєкт
закону «Про економічний паспорт» передбачає
створення Фонду майбутніх поколінь.

Фонд гарантування продає активи Дельта
Банку у Києві та області
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
(ФГВФО) продає активи АТ «Дельта Банк», у
забезпечені яких нежитлова нерухомість в
центрі Києва, земельні ділянки в Київській
області та корпоративні права.

Україна за тиждень збільшила експорт
електроенергії на понад 25%
За тиждень, із 29 листопада по 5 грудня,
експорт електроенергії зріс на 25,4% - до 62,7
млн кВт-год, а імпорт - на 48,5%, до 114,8 млн
кВт-год.

Україна надала аварійну допомогу
енергосистемі Польщі
У понеділок, 6 грудня, НЕК "Укренерго"
надало аварійну допомогу Польщі в обсязі 945
МВт-год.

МЗС презентувало економічний потенціал
України в Омані
Заступник міністра закордонних справ України
(CDTO) Дмитро Сенік презентував
економічний потенціал України керівництву
Торгово-промислової палати Оману.

НКРЕКП планує встановити клієнтам
«постачальника останньої надії» базові
тарифи на газ
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), планує
розглянути постанову, яка дозволить

В Україні на 5% збільшилося виробництво
сталі І Н Ф ОГ Р АФ І К А
За січень-листопад 2021 року виробництво
сталі в Україні збільшилося на 5,0% порівняно
з аналогічним періодом 2020 року, до 19,64
млн тонн.

У костелі Святого Миколая в Києві
стартують протиаварійні роботи, вартість
— 19,5 мільйона
Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі
у костелі Святого Миколая у Києві становить
19,5 млн грн.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Євросоюз продовжив на рік санкції за
порушення прав людини
Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення про
продовження санкцій проти фізичних та
юридичних осіб, відповідальних за серйозні
порушення прав людини в різних країнах, на
один рік – до 8 грудня 2022 року

У Києві представили віртуальну виставку
«Депортації. Візуальна пам’ять» ФОТ О,
ВІД Е О

У Києві презентували віртуальну фотовиставку
«Депортації. Візуальна пам’ять» про
депортованих із Західної України людей в 4050-ті роки минулого століття.

ПРАВОПОРЯДОК
Верховний Суд не прийняв відмову
Януковича від своїх адвокатів
Верховний Суд у рамках розгляду касаційних
скарг захисту експрезидента Віктора
Януковича на рішення судів двох інстанцій у
справі про держзраду не

Поліція затримала чоловіка, який у неділю
«замінував» Офіс Президента
У Запорізькій області правоохоронці
затримали чоловіка, який неправдиво
повідомив про мінування Офісу Президента у
неділю.

ДБР перевірить Суспільне в межах
кримінального провадження
Державне бюро розслідувань направило
Суспільному мовнику на виконання ухвалу
слідчого судді Печерського райсуду Києва про
тимчасовий доступ до речей і документів у
рамках кримінального провадження.

Контррозвідка затримала бойовика «ДНР»
зі штурмового підрозділу «Сомалі»
Контррозвідка СБУ у ході спецоперації у
Донецькій області затримала бойовика
незаконного збройного угруповання «Сомалі».

СБУ шукає свідків злочинів керівника
в’язниці окупантів «Ізоляція»
СБУ продовжує розслідувати дії керівника
в’язниці терористів «Ізоляція» Дениса
Куліковського - слідчі встановлюють особи
потерпілих від катувань і шукають свідків.

ЕКСКЛЮЗИВ
Збройні Сили України: від «радянської
шинелі» до стрижня нації
За 30 років ЗСУ пройшли шлях від
хворобливих падінь і деморалізації ‒ до
відродження й міці

Броньований «росіянин» із відбитою
баштою: як танк став експонатом
Трофей новітньої війни став символом звитяги
захисників України і уроком для окупантів

Планую змінити меню в лікарнях, тюрмах і
СІЗО, в армії - Євген Клопотенко,
кулінарний експерт ІНТЕРВ'Ю
З Євгеном Клопотенком, шеф-кухарем та
засновником соціального проєкту «Нове
шкільне харчування» зі зміни культури
харчування «Cult Food», зустрічаємося у

У вчителя повинна бути велика мрія і той,
хто допоможе її реалізувати - Тетяна
Мендусь, переможниця премії Global
Teacher Prize Ukraine ІНТЕРВ'Ю
Вже чотири роки поспіль в Україні
визначають кращих учителів за версією
педагогічної премії Global Teacher Prize.

СУСПІЛЬСТВО
До 30-річчя ЗСУ: історія
Головнокомандувачів ІНФОГРАФІКА
Їхній список, освіта, обставини призначення та
звільнення, скільки в них було підлеглих та
грошей

У Хмельницькому запалили ялинку та
відкрили різдвяний ярмарок
У Хмельницькому на пішохідній вулиці
Проскурівській запалили вогні на головній
ялинці міста та відкрили різдвяний ярмарок.

Олена Зеленська пропонує запровадити у
школах уроки культури харчування
Дружина Президента Олена Зеленська
закликає громади провести в школах уроки з
культури харчування, щоб виростити здорове
покоління.

До Європи за 5 євро: Ryanair відкрив
різдвяний розпродаж квитків з України
Лоукост Ryanair відкрив різдвяний розпродаж
квитків з Одеси на міжнародні рейси вартістю
від 5 євро на різдвяно-новорічний період.

У Хмельницькому відкрили «Дзвін пам’яті»
на честь загиблих військових
У Хмельницькому відкрили пам’ятний знак
«Дзвін пам’яті» на честь військових, які
загинули під час війни на сході України.

Еміратське інформагентство розповіло
українською про 50-річчя ОАЕ ВІДЕО
Еміратське інформаційне агентство WAM
створило документальний фільм, присвячений
Національному дню Об’єднаних Арабських
Еміратів, у якому розповідає про досягнення
держави за 50-років від дня заснування.

У хмельницькому музеї створять
лабораторію ручного друку фотографії
У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва
створять лабораторію ручного друку
фотографії, де проводитимуть майстер-класи
та буде можливість самостійно надрукувати
фото.

Фільм «Чому я живий» переміг на двох
міжнародних кінофестивалях
Драматичний повнометражний фільм
українського режисера Віллена Новака "Чому я
живий", створений на Одеській кіностудії,
визнали переможцем міжнародних
кінофестивалів Future оf Film Awards та Europe
Film Festival.

Українка Монзуль - у ТОП-4 найкращих
футбольних арбітринь 2021 року
Міжнародна федерація футбольної історії та
статистики (IFFHS) назвала найкращих
арбітринь 2021 року.
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