
                           Єдина країна – Дайджест 08.12.21 

 

 

ТОП 

 

"Поговори зі мною, Джо": Що пишуть 

іноЗМІ про розмову Байдена з Путіним 

Зовнішньополітичний тест для Байдена, доля 

України та сценарії розвитку подій

 

Відключення від SWIFT: топ-10 наслідків 

для Росії ІНФОГ РАФІКА  

Уже були прецеденти з відключенням окремих 

країн від системи транскордонних переказів - 

щоразу це призводило до їх економічної 

стагнації

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365185-pogovori-zi-mnou-dzo-so-pisut-inozmi-pro-rozmovu-bajdena-z-putinim.html
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Європерспектива і не тільки: Україна й 

Хорватія підписали п’ять документів ФОТ О 

За підсумками візиту до Києва Прем’єр-
міністра Хорватії Андрея Пленковича було 

укладено п’ять спільних документів. 

 

У Білорусі пригрозили Україні «локальним 

конфліктом» 

У Раді безпеки Білорусі звинуватили Україну у 

"недружніх відносинах" через нібито 
зосередження військ на українсько-

білоруському кордоні та пригрозили Києву 

можливим "локальним конфліктом".

 

 

Британія дає £1 мільярд на підтримку 

України - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський повідомив, 

що Велика Британія виділить 1 млрд фунтів 

стерлінгів на підтримку України. 

 

 

Медведчук «помилився» у декларації на 73 

мільйони 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції виявило в декларації народного 
депутата Віктора Медведчука недостовірні 

відомості на рекордну суму - понад 73 млн 

гривень.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365510-evroperspektiva-i-ne-tilki-ukraina-j-horvatia-pidpisali-pat-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365253-u-bilorusi-prigrozili-ukraini-lokalnim-konfliktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365253-u-bilorusi-prigrozili-ukraini-lokalnim-konfliktom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365463-britania-dae-1-milard-na-pidtrimku-ukraini-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365463-britania-dae-1-milard-na-pidtrimku-ukraini-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365344-medvedcuk-pomilivsa-u-deklaracii-na-73-miljoni.html
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Вночі, в окулярах і кепках: на Закарпатті в 

анонімному кабінеті зробили до 1,5 тисячі 

COVID-щеплень 

На Закарпатті у анонімному кабінеті щеплень 

від COVID-19 вакцинували майже півтори 

тисячі людей.

 

 

Літак із українським супутником «Січ-2-30» 

відправили до США ФОТ О 

Супутник "Січ-2-30" направлено з України до 

Сполучених Штатів Америки.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський позитивно оцінює переговори 

Байдена та Путіна 

Президент Володимир Зеленський позитивно 

оцінює факт розмови президентів США та 

Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, однак 

детальні коментарі зможе надати після своїх 
переговорів із американським лідером у 

четвер. 

 

 

США не розглядають прямого застосування 

сили проти РФ - Байден 

Сполучені Штати наразі не розглядають 
варіанту прямого застосування американських 

сил проти Росії в разі її вторгнення в Україну, 

однак готові заподіяти «тяжких наслідків» для 

Москви, а також посилити обороноздатність 

України та східних союзників по НАТО. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365143-vnoci-v-okularah-i-kepkah-na-zakarpatti-v-anonimnomu-kabineti-zrobili-majze-15-tisaci-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365143-vnoci-v-okularah-i-kepkah-na-zakarpatti-v-anonimnomu-kabineti-zrobili-majze-15-tisaci-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365143-vnoci-v-okularah-i-kepkah-na-zakarpatti-v-anonimnomu-kabineti-zrobili-majze-15-tisaci-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365143-vnoci-v-okularah-i-kepkah-na-zakarpatti-v-anonimnomu-kabineti-zrobili-majze-15-tisaci-covidseplen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3365431-litak-iz-ukrainskim-suputnikom-sic230-vidpravili-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3365431-litak-iz-ukrainskim-suputnikom-sic230-vidpravili-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365299-zelenskij-pozitivno-ocinue-peregovori-bajdena-ta-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365299-zelenskij-pozitivno-ocinue-peregovori-bajdena-ta-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365481-ssa-ne-rozgladaut-pramogo-zastosuvanna-sili-proti-rf-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365481-ssa-ne-rozgladaut-pramogo-zastosuvanna-sili-proti-rf-bajden.html


 

Ердоган знову заявив, що хоче бути 

посередником між Україною та Росією 

Туреччина готова надати максимальну 
підтримку для зменшення напруги між 

Україною та Росією та виступити 

посередником у будь-якому прийнятному 

форматі за умови згоди на це обох сторін.

 

 

Експерт з ЄС назвав наратив, який 

використовується для підриву демократії в 

Україні 

Основний дезінформаційний наратив, який 

використовується для підриву демократії в 

Україні, - це заяви про втрату державного 
суверенітету через буцімто зовнішнє 

управління з боку міжнародних партнерів.

 

 

За десятибальною «шкалою Геббельса» 

російська пропаганда працює на 15 балів – 

Цимбалюк 

За останній час рівень антиукраїнської 

пропаганди в російських медіа зріс до рівня 
2014-2015 років – це стало державною 

інформаційною політикою Росії. 

 

Україна нагадала в ОБСЄ про право самій 

обирати власне майбутнє 

Україна як суверенна держава має право вільно 

обирати шляхи забезпечення власної безпеки. 
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Бербок у першій промові на посаді глави 

МЗС згадала і про Україну 

Нова міністр закордонних справ ФРН 
Анналена Бербок запевнила, що Німеччина з 

новим урядом залишається надійним 

партнером на міжнародній арені. 

 

Зеленський розраховує на конструктивний 

діалог з Шольцем і новим урядом 

Німеччини 

Президент України Володимир Зеленський 
розраховує на конструктивний діалог з Олафом 

Шольцем і новим урядом Німеччини. 

 

Венеційська комісія перенесла розгляд 

законопроєкту про олігархів на січень – 

депутатка 

Європейська комісія «За демократію через 

право» (Венеційська комісія) розгляне питання 
про надання висновку щодо закону про 

деолігархізацію на пленарній сесії, яка 

відбудеться у другій половині січня 2022 року. 

 

Посли G7 вітають запропоновані зміни до 

Конституції України щодо децентралізації 
ЗАЯВА 

Посли країн «Групи семи» вітають 
запропоновані зміни до Конституції України, 

які стосуються децентралізації.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365483-berbok-u-persij-promovi-na-posadi-glavi-mzs-zgadala-i-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365483-berbok-u-persij-promovi-na-posadi-glavi-mzs-zgadala-i-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365175-zelenskij-rozrahovue-na-konstruktivnij-dialog-z-solcem-i-novim-uradom-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365175-zelenskij-rozrahovue-na-konstruktivnij-dialog-z-solcem-i-novim-uradom-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365175-zelenskij-rozrahovue-na-konstruktivnij-dialog-z-solcem-i-novim-uradom-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365175-zelenskij-rozrahovue-na-konstruktivnij-dialog-z-solcem-i-novim-uradom-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365061-venecijska-komisia-perenesla-rozglad-zakonoproektu-pro-oligarhiv-na-sicen-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365061-venecijska-komisia-perenesla-rozglad-zakonoproektu-pro-oligarhiv-na-sicen-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365061-venecijska-komisia-perenesla-rozglad-zakonoproektu-pro-oligarhiv-na-sicen-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365061-venecijska-komisia-perenesla-rozglad-zakonoproektu-pro-oligarhiv-na-sicen-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365409-posli-g7-vitaut-zaproponovani-zmini-do-konstitucii-ukraini-sodo-decentralizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365409-posli-g7-vitaut-zaproponovani-zmini-do-konstitucii-ukraini-sodo-decentralizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365409-posli-g7-vitaut-zaproponovani-zmini-do-konstitucii-ukraini-sodo-decentralizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365409-posli-g7-vitaut-zaproponovani-zmini-do-konstitucii-ukraini-sodo-decentralizacii.html


КОРОНАВІРУС 

 

Вчені прогнозують зменшення COVID-

випадків в Україні впродовж двох тижнів 

За прогнозами Робочої групи з математичного 
моделювання проблем, пов’язаних з епідемією 

коронавірусу SARS-CoV-2 протягом двох 

наступних тижнів відбудеться поступове 

зниження кількості добових випадків COVID-

19. 

 

Тисяча для вакцинованих: Зеленський 

підписав закон про виділення 8 мільярдів 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон, що передбачає виділення 
восьми мільярдів гривень з державного 

бюджету України на 2021 рік для виплати 

однієї тисячі гривень українцям, які пройшли 

повний курс вакцинації від COVID-19. 

 

Омікрон: більш заразний, але менш 

смертельний? 

Укрінформ зібрав інформацію про те, що 

відомо зараз про новий штам, і чому COVID-19 

«вирішив гуманізуватися»

 

 

Бустерна доза забезпечує максимальний 

захист від Омікрону - Pfizer/BioNTech 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

У компанії Pfizer заявили, що бустерна доза 

їхньої вакцини від COVID-19 захищає від 

нового варіанту коронавірусу Омікрон.
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Польща передала Україні ще 300 тисяч доз 

COVID-вакцини 

Польща передала Україні другу партію 
вакцини проти коронавірусу AstraZeneca у 

кількості 300 тис. доз. 

 

Вчені показали, як виглядає штам 

коронавірусу Омікрон ФОТ О 

Університет Гонконгу опублікував зображення 

штаму коронавірусу Омікрон, отримане за 

допомогою електронного мікроскопа.

 

УКРАЇНА 

 

Коломойський вийшов із наглядової ради 

«Студії 1+1» 

Національна рада України з питань 

телебачення та радіомовлення переоформила 
п’ять ліцензій ТОВ «ТРК «Студія 1+1» 

через вихід із наглядової 

ради Ігоря Коломойського. 

 

 

У Міноборони розпочалася 

«демілітаризація» посад — Резніков 

У Міноборони вже розпочалася поступова 

«демілітаризація» посад. Військові посади 

збережуться лише там, де вони дійсно 

необхідні, де потрібні військові компетенції. 
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Україні потрібні засоби вогневого враження 

на велику відстань – генерал Назаров 

Для стримування імовірного противника й 
ефективного ведення бойових дій Україні 

потрібні засоби протиракетної та 

протиповітряної оборони, радіоелектронної 

боротьби та засоби вогневого враження на 

велику відстань. 

 

 

Шуфрич прокоментував купівлю прав на 

телеканал «Перший незалежний» 

Нестор Шуфрич заявляє, що придбання 

корпоративних прав на ТОВ "Тайм медіа" 
(логотип Перший незалежний) не створює 

конфлікту інтересів для нього 

 

Робоча група підготує перші пропозиції про 

вдосконалення Регламенту ВР до 20 січня – 

Корнієнко 

Члени робочої групи з підготовки комплексних 

законодавчих пропозицій щодо внесення змін 
до законів України у сфері парламентського 

права підготують низку перших пропозицій 

щодо удосконалення Регламенту Верховної 

Ради до 20 січня 2022 року. 

 

Комітет Ради пропонує скасувати 

«депутатські» виплати 72 прогульникам 

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, 

депутатської етики та організації роботи ВР 

звертається до голови парламенту Руслана 

Стефанчука з
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ЕКОНОМІКА 

 

Україна скасувала спецмито на імпорт 

автомобілів із Білорусі 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 
(МКМТ) скасувала своє рішення від 16 квітня 

2021 року, згідно з яким імпорт з Білорусі 

автобусів, вантажних і спеціальних автомобілів 

було обкладено захисним митом у 35%. 

 

Галущенко і Квін обговорили енергобезпеку 

України ФОТО 

Міністр енергетики Герман Галущенко провів 

зустріч із тимчасово повіреною у справах 
США в Україні Крістіною Квін, під час якої 

сторони обговорили питання енергетичної 

безпеки України. 

 

Шмигаль: Україна у 2023 році планує 

приєднатися до європейської мережі 

передачі електроенергії 

Влада планує приєднання української 

енергосистеми до європейської ENTSO-E до 

2023 року. 

 

Галущенко представив колективу 

«Оператора ринку» нового керівника 

Міністр енергетики Герман Галущенко 
представив колективу державного 

підприємства "Оператор ринку" виконуючого 

обов’язки директора Олександра Гавву. 
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В Україні змінять алгоритм автоматичної 

оцінки землі 

Фонд державного майна України незабаром 
запровадить зміни в сервісі автоматичної 

оцінки землі, це дасть змогу уникнути 

завищення оціночної вартості земельних 

ділянок. 

 

Перший в Україні автобан почнуть 

будувати у 2022 році - Шмигаль 

Перший в Україні автобан від Краковця до 

Бродів та Рівного почнуть будувати у 2022 

році. 

 

Білокачанна капуста за рік подорожчала у 

п'ять разів – експерти 

Ціна на білокачанну капусту на 8 грудня 2021 

року в середньому в 5 разів вища, ніж у грудні 

2020 року, і на 26% вища, ніж наприкінці 

минулого робочого тижня.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримські татари стали мішенню потужної 

фейк-кампанії Росії – експерт ЄС 

Російська влада використовує 

кримськотатарське населення окупованого 

Криму як мішень для потужної кампанії з 
дезінформації, жертвами якої стають конкретні 

люди. 
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Поліція перевіряє, скільки в базі 

«Миротворця» дітей та підлітків 

Подільське управління поліції Києва здійснює 
слідство у справі за статтею “порушення 

недоторканості приватного життя” 

Кримінального кодексу через розміщення 

персональних даних осіб на сайті 

"Миротворець".

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Смертельна ДТП на Чернігівщині: водію 

вантажівки повідомили про підозру 

У Чернігівській області повідомили про 
підозру водію вантажівки у скоєнні 

масштабної смертельної дорожньо-

транспортної пригоди із 13 загиблими.

 

 

На Вінниччині оголосили підозру 

організатору рейдерського захоплення 

цукрозаводу 

Слідчі поліції оголосили про підозру 

організатору злочинної схеми, який 

рейдерським шляхом намагався привласнити 

завод на Вінниччині.

 

 

У мелітопольській гімназії підліток стріляв 

у однокласника «заради приколу» 

У Мелітополі розпочато досудове 

розслідування за фактом стрілянини у одному 

із місцевих навчальних закладів. Підліток, 
який вистрілив у школяра, сказав, що зробив 

це “заради приколу”.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Від Гомера до штучного інтелекту. 21 

вистава 21-го року 

Чим українські театри вражали глядачів у 

цьому році

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

До видань-номінантів на «Книжку року» 

випустили ролики 

У межах Всеукраїнського рейтингу “Книжка 
року” визначили короткі списки найкращих 

книжок, виданих українськими видавцями за 

перші вісім місяців

 

 

МАУ з 27 грудня почне виконувати рейси на 

екзотичні курорти 

Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії 

України» з 27 грудня почне виконувати рейси 

до екзотичних курортів Домінікани (Пунта-

Кана), Мексики (Канкун) та Мальдів (Мале). 

 

 

YouTube запускає в Україні монетизацію 

коротких відео 

YouTube запускає в Україні Shorts Fund для 

підтримки авторів коротких відео.
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«Я, "Побєда" і Берлін»: фільм за книгою 

Кузьми Скрябіна вийде у прокат 24 березня 
ФОТ О, ВІДЕО  

Автори фільму "Я, "Побєда" і Берлін" 
представили тизер-постер і оголосили дату 

кінотеатральної прем'єри - 24 березня 2022 

року. 

 

В університеті Шевченка проведуть 

«мовний» моніторинг через скарги 

студентів на викладачів 

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка запроваджує моніторинг 

мови освітнього процесу своїх структурних 

підрозділів задля унеможливлення випадків 

порушень та забезпечення неухильного 

дотримання мовного законодавства. 

 

В Україні відкриють ІТ-університет, що 

інвестуватиме у стартапи студентів 

В Україні з 2022 року відкриється новий 

технологічний університет SET University, 

який інвестуватиме у стартапи студентів.

 

 

У японському місті Кіото висадять київські 

каштани 

У Японії 10 грудня відбудеться церемонії 

висадки київських каштанів в місті Кіото.
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Ткаченко радить фільм Netflix про 

непальського альпініста-рекордсмена 

Міністр культури та інформаційної політики 
Олександр Ткаченко рекомендує для перегляду 

фільм компанії Netflix “14 вершин: 

Неможливого не існує” про непальського 

альпініста Нірмала Пурджа.
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