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ТОП 

 

Байден узгодив позиції з європейськими 

лідерами перед розмовою з Путіним 

Президент США Джо Байден перед 

переговорами з Володимиром Путіним, 

запланованими на вівторок, узгодив свої 

позиції з лідерами Британії, Італії, Німеччини й 

Франції. 

 

Напередодні розмови з Путіним Байден 

готує «агресивні» санкції проти Росії - CNN 

Американські посадовці готують широкий 
набір санкцій проти Росії, покликаних 

стримати президента РФ Володимира Путіна 

від вторгнення в Україну. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364094-bajden-uzgodiv-pozicii-z-evropejskimi-liderami-pered-rozmovou-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364094-bajden-uzgodiv-pozicii-z-evropejskimi-liderami-pered-rozmovou-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364068-naperedodni-rozmovi-z-putinim-bajden-gotue-agresivni-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364068-naperedodni-rozmovi-z-putinim-bajden-gotue-agresivni-sankcii-proti-rosii.html


 

У Пентагоні кажуть, що Росія продовжує 

нарощувати війська біля України 

Глава Пентагону Ллойд Остін провів у 
понеділок зустріч із керівниками оборонного 

відомства США для обговорення ситуації 

навколо України, яка характеризується 

подальшим нарощуванням військового 

контингенту з боку Росії.

 

Штати передали ВМС України патрульні 

катери типу «Island» ФОТ О, ВІДЕО  

У рамках відзначення 30-ї річниці Збройних 

Сил України  6 грудня в місті Одеса відбулася 
церемонія включення до складу Військово-

Морських сил Збройних Сил України 

патрульних катерів типу «Island». 

 

 

Фільм про палац Путіна в Геленджику став 

найпопулярнішим роликом року в 

російському Ютубі 

У Росії найпопулярнішим роликом 2021 року 

на Ютубі став фільм-розслідування Фонду 
боротьби з корупцією "Палац для Путіна. 

Історія найбільшого хабаря», який вийшов на 

каналі Олексія Навального. 

 

Вісім областей та Київ переходять у «жовту» 

зону – що заборонено 

Відсьогодні у жовту зону карантину 

переходять Донецька, Дніпропетровська, 

Івано-Франківська, Одеська, Херсонська, 
Луганська, Львівська, Рівненська області та 

місто Київ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364054-u-pentagoni-kazut-so-rosia-prodovzue-narosuvati-vijska-bila-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364054-u-pentagoni-kazut-so-rosia-prodovzue-narosuvati-vijska-bila-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364090-stati-peredali-vms-ukraini-patrulni-kateri-tipu-island.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364090-stati-peredali-vms-ukraini-patrulni-kateri-tipu-island.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3364078-film-pro-palac-putina-v-gelendziku-stav-najpopularnisim-rolikom-roku-v-rosijskomu-utubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3364078-film-pro-palac-putina-v-gelendziku-stav-najpopularnisim-rolikom-roku-v-rosijskomu-utubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3364078-film-pro-palac-putina-v-gelendziku-stav-najpopularnisim-rolikom-roku-v-rosijskomu-utubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3364078-film-pro-palac-putina-v-gelendziku-stav-najpopularnisim-rolikom-roku-v-rosijskomu-utubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364027-visim-oblastej-ta-kiiv-vidzavtra-ne-budut-cervonimi-so-zaboroneno-v-zovtij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364027-visim-oblastej-ta-kiiv-vidzavtra-ne-budut-cervonimi-so-zaboroneno-v-zovtij-zoni.html


 

Кількість COVID-випадків у світі 

перевищила 266,7 мільйона 

У світі станом на ранок 7 грудня зафіксовано 
понад 266,7 млн випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Білий дім оприлюднив першу Стратегію 

США з протидії корупції у світі 

Адміністрація Джо Байдена вперше 

оприлюднила документ, який окреслює 
стратегію США щодо боротьби з проявами 

корупції в глобальних масштабах, а 

 

 

Посли ЄС погодять санкції проти найманців 

ПВК «Вагнера» - журналіст 

Посли країн Європейського Союзу погодять 

санкції проти найманців російської приватної 

військової компанії «Вагнера». 

 

Екскерівник штабу Навального в 

Калінінграді попросив політичного 

притулку в США 

Олександр Черніков, який раніше очолював 

штаб Олексія Навального в Калінінграді, разом 

з сім'єю попросив у США політичного 

притулку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364110-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-2667-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364110-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-2667-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364082-bilij-dim-opriludniv-persu-strategiu-ssa-z-protidii-korupcii-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364082-bilij-dim-opriludniv-persu-strategiu-ssa-z-protidii-korupcii-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364092-posli-es-mozut-pogoditi-sankcii-proti-najmanciv-pvk-vagnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364092-posli-es-mozut-pogoditi-sankcii-proti-najmanciv-pvk-vagnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364070-ekskerivnik-stabu-navalnogo-v-kaliningradi-poprosiv-politicnogo-pritulku-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364070-ekskerivnik-stabu-navalnogo-v-kaliningradi-poprosiv-politicnogo-pritulku-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364070-ekskerivnik-stabu-navalnogo-v-kaliningradi-poprosiv-politicnogo-pritulku-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364070-ekskerivnik-stabu-navalnogo-v-kaliningradi-poprosiv-politicnogo-pritulku-v-ssa.html


 

ЄСПЛ заборонив повертати до Білорусі 

мігрантів, які потрапили на територію 

Польщі 

Європейський суд з прав людини заборонив 

Варшаві депортувати до Білорусі мігрантів, 

якщо вони вже перебувають на території 

Польщі.

 

 

Екслідерку М'янми частково помилували 

через декілька годин після першого вироку 

Хунта М'янми частково помилувала колишню 
лідерку країни Аун Сан Су Чжі лише через 

декілька годин після засудження її до 4 років 

позбавлення волі за

 

 

Європейський центральний банк планує 

змінити дизайн євро 

Європейський центральний банк планує до 

2024 року обрати новий дизайн банкнот євро.

 

 

Пентагон завершив будівництво новітнього 

радара великої дальності на Алясці 

Пентагон завершив будівництво та планує 

розпочати випробування радару великої 

дальності в системі протиракетної оборони 
США, що може відстежувати 

міжконтинентальні балістичні ракети, а також 

гіперзвукову зброю та інші системи.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364036-espl-zaboroniv-povertati-do-bilorusi-migrantiv-aki-potrapili-na-teritoriu-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364036-espl-zaboroniv-povertati-do-bilorusi-migrantiv-aki-potrapili-na-teritoriu-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364036-espl-zaboroniv-povertati-do-bilorusi-migrantiv-aki-potrapili-na-teritoriu-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364036-espl-zaboroniv-povertati-do-bilorusi-migrantiv-aki-potrapili-na-teritoriu-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364066-eksliderku-manmi-castkovo-pomiluvali-cerez-dekilka-odin-pisla-persogo-viroku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364066-eksliderku-manmi-castkovo-pomiluvali-cerez-dekilka-odin-pisla-persogo-viroku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364096-evropejskij-centralnij-bank-planue-zminiti-dizajn-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364096-evropejskij-centralnij-bank-planue-zminiti-dizajn-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364106-pentagon-zaversiv-budivnictvo-novitnogo-radara-velikoi-dalnosti-na-alasci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364106-pentagon-zaversiv-budivnictvo-novitnogo-radara-velikoi-dalnosti-na-alasci.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Країни НАТО не підтримують гарантії для 

РФ, що Україна не вступить до Альянсу - 

МЗС 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

виключив можливість гарантування Росії того, 

що Україна не вступить у НАТО після 

переговорів з колегами з Альянсу. 

 

Зеленський і Блінкен узгодили позиції перед 

розмовою президентів США і РФ 

Президент Володимир Зеленський і державний 

секретар США Ентоні Блінкен узгодили 
позиції перед розмовою президентів США Джо 

Байдена та Російської Федерації Володимира 

Путіна. 

 

 

Блінкен запевнив Зеленського у 

непохитності підтримки України з боку 

США 

Сполучені Штати продовжують непохитно 

підтримувати суверенітет, територіальну 
цілісність України включно з тимчасово 

окупованим Кримом, а також прагнення Києва 

до врегулювання конфлікту на сході України 

дипломатичним шляхом.

 

 

Кулеба не очікує проривів від розмови 

президентів США та Росії 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не 

очікує проривів від переговорів президентів 

США Джозефа Байдена та РФ Володимира 

Путіна. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364086-kraini-nato-ne-pidtrimuut-garantii-dla-rf-so-ukraina-ne-vstupit-do-alansu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364086-kraini-nato-ne-pidtrimuut-garantii-dla-rf-so-ukraina-ne-vstupit-do-alansu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364086-kraini-nato-ne-pidtrimuut-garantii-dla-rf-so-ukraina-ne-vstupit-do-alansu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364086-kraini-nato-ne-pidtrimuut-garantii-dla-rf-so-ukraina-ne-vstupit-do-alansu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364040-zelenskij-i-blinken-uzgodili-pozicii-pered-rozmovou-prezidentiv-ssa-i-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364040-zelenskij-i-blinken-uzgodili-pozicii-pered-rozmovou-prezidentiv-ssa-i-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364100-blinken-zapevniv-zelenskogo-u-nepohitnosti-pidtrimki-ukraini-z-boku-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364100-blinken-zapevniv-zelenskogo-u-nepohitnosti-pidtrimki-ukraini-z-boku-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364100-blinken-zapevniv-zelenskogo-u-nepohitnosti-pidtrimki-ukraini-z-boku-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364100-blinken-zapevniv-zelenskogo-u-nepohitnosti-pidtrimki-ukraini-z-boku-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364060-kuleba-ne-ocikue-proriviv-vid-rozmovi-prezidentiv-ssa-ta-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364060-kuleba-ne-ocikue-proriviv-vid-rozmovi-prezidentiv-ssa-ta-rosii.html


 

Голова Комітету ЄС з політики та безпеки 

назвав тривожною ситуацію навколо 

України 

Розвиток ситуації на східних кордонах 

України, де Росія проводить нарощування 

військових сил, викликає глибоке 

занепокоєння в ЄС та у самій 

 

Для Росії настав момент відвести війська 

від України – Білий дім 

Метою дипломатичних зусиль США, у тому 

числі запланованої на 7 грудня онлайн-розмови 
президентів Байдена й Путіна, є 

формулювання узгодженої позиції Заходу, що 

Росія має зупинити силове нарощування та 

відвести війська від України.

 

 

Моравецький не погодився з Ле Пен у тому, 

що Україна належить до зони впливу РФ 

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 

не погодився з позицією лідерки 

націоналістичного Народного фронту Марін 
Ле Пен про те, що Україна належить до зони 

впливу Росії. 

 

 

ЄС дуже далеко просунувся в обговоренні 

санкцій проти Росії - Кулеба 

Європейський Союз дуже далеко просунувся в 
обговоренні санкцій проти Росії у випадку 

військової операції проти України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364064-golova-komitetu-es-z-politiki-ta-bezpeki-nazvav-trivoznou-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364064-golova-komitetu-es-z-politiki-ta-bezpeki-nazvav-trivoznou-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364064-golova-komitetu-es-z-politiki-ta-bezpeki-nazvav-trivoznou-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364064-golova-komitetu-es-z-politiki-ta-bezpeki-nazvav-trivoznou-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364033-dla-rosii-nastav-moment-vidvesti-vijska-vid-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364033-dla-rosii-nastav-moment-vidvesti-vijska-vid-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364062-moraveckij-ne-pogodivsa-z-le-pen-u-tomu-so-ukraina-nalezit-do-zoni-vplivu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364062-moraveckij-ne-pogodivsa-z-le-pen-u-tomu-so-ukraina-nalezit-do-zoni-vplivu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364074-es-duze-daleko-prosunuvsa-v-obgovorenni-sankcij-proti-rosii-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364074-es-duze-daleko-prosunuvsa-v-obgovorenni-sankcij-proti-rosii-kuleba.html


 

Джапарова поінформувала послів G7 та 

Місію ЄС про розвиток Кримської 

платформи 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

Еміне Джапарова поінформувала послів країн 

«Групи семи» та керівництво Місії ЄС в 

Україні про розвиток Експертної мережі 

Кримської платформи.

 

УКРАЇНА 

 

Президент присвоїв звання 

військовослужбовцям 

Президент Володимир Зеленський присвоїв 
звання бригадного генерала 7 

військовослужбовцям, а бригадному генералу 

Владиславу Клочкову - звання генерал-майора.  

 

 

У Харкові армійцям передали новітню 

техніку, оснащену тепловізорами 

Танки, передані армійцям Президентом 

України Володимиром Зеленським на святі 30-
річчя ЗСУ у Харкові, мають сучасні 

тепловізійні засоби для ведення вогню вночі. 

 

 

У Мінветеранів та Міноборони обговорили 

моделі переходу від військового до 

цивільного життя 

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, 

заступниця міністра оборони Ганна Маляр та 
представники профільних директоратів 

обговорили створення моделі переходу з 

військової кар’єри до цивільного життя. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3364044-dzaparova-poinformuvala-posliv-g7-ta-misiu-es-pro-rozvitok-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3364044-dzaparova-poinformuvala-posliv-g7-ta-misiu-es-pro-rozvitok-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3364044-dzaparova-poinformuvala-posliv-g7-ta-misiu-es-pro-rozvitok-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3364044-dzaparova-poinformuvala-posliv-g7-ta-misiu-es-pro-rozvitok-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364038-zelenskij-prisvoiv-zvanna-vijskovosluzbovcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364038-zelenskij-prisvoiv-zvanna-vijskovosluzbovcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364108-u-harkovi-armijcam-peredali-novitnu-tehniku-osnasenu-teplovizorami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364108-u-harkovi-armijcam-peredali-novitnu-tehniku-osnasenu-teplovizorami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364076-u-minveteraniv-ta-minoboroni-obgovorili-modeli-perehodu-vid-vijskovogo-do-civilnogo-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364076-u-minveteraniv-ta-minoboroni-obgovorili-modeli-perehodu-vid-vijskovogo-do-civilnogo-zitta.html
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На Програму медичних гарантій-2022 

додали 33,8 млрд грн - НСЗУ 

На Програму медичних гарантій у 2022 році 
виділили 157,3 млрд грн, що на 33,8 млрд грн 

більше, ніж у 2021 році. 

 

У Житомирі на території коледжу знайшли 

тіла двох студентів 

У Житомирі на території коледжу у технічній 
водоймі знайшли втопленими двох студентів 

18 та 20 років, яких шукала поліція.

 

 

У Києві за вечір стались дві пожежі в 

багатоповерхівках, одна особа загинула 

У Києві за один вечір стались дві пожежі в 
багатоповерхівках у Деснянському районі. 

Одна особа загинула, дві врятовані.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 7 
грудня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 8 копійок - до 27,3791 грн за долар. 
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В Україні – 8 655 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 8 655 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби п'ять разів зривали 

«тишу» на сході України 

Упродовж минулої доби, 6 грудня, з боку 
російсько-окупаційних військ 

зафіксовано п'ять порушень режиму 

припинення вогню, два з яких із застосуванням 
забороненого Мінськими домовленостями 

озброєння.

 

 

Стало відоме ім'я бійця, який вчора загинув 

у зоні ООС 

На сході України загинув 35-річний військовий 

із Львівщини Руслан Ниров.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні не варто з’ясовувати стосунки 
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У День святого Миколая в Києві 

відкриється святкова локація «Різдво на 

Подолі» 

У столиці з 19 грудня до 23 січня на 

Контрактовій площі та на вулиці Петра 

Сагайдачного працюватиме велика святкова 

локація «Різдво на Подолі», 

 

 

Ляшко запевнив, що посилення карантину 

на новорічні свята не планується 

Міністр охорони здоров'я України Віктор 

Ляшко заявив, що посилення карантину на 

новорічні свята не планується. 

 

США оголосили дипломатичний бойкот 

Зимовій олімпіаді в Китаї 

Білий дім не відряджатиме американських 

урядовців на зимові Олімпійські Ігри 2022 

року в Пекіні через порушення прав людини в 

Китаї. 

 

В зоні ООС одружилися бойовий медик та 

військова психологиня 

Херсонські волонтери привітали з одруженням 
бойового медика Дмитра Радіцу і військову 

психологиню Анастасію Соф'їну з окремої 

мотопіхотної 
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Олексій Середа став чемпіоном світу зі 

стрибків у воду серед юніорів у Києві 

Для збірної України це вже третє «золото» на 

ЧС і 5-а медаль загалом. 

 

 

Гаваям через зливи загрожує катастрофічна 

повінь - метеорологи 

Гавайські острови можуть зазнати 

«катастрофічної повені» через шторм і сильні 

зливи, які триватимуть до вівторка. 

 

7 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День місцевого 

самоврядування, а в світі відзначається 

Міжнародний день цивільної авіації
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