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ТОП 

 

Кінець Ери Меркель і новий гендерний уряд 

ФРН 

В уряді нового канцлера Олафа Шольца 

половина жінок, зокрема – глави Міноборони, 

МВС і МЗС 

 

 

Поблизу російського Воронежа розмістили 

ракетний комплекс «Бук» - CIT 

Аналітики з Conflict Intelligence Team 
повідомили, що у військово-польовому таборі 

неподалік російського Воронежа зафіксовано 

елементи ЗРК "Бук". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365219-kinec-eri-merkel-i-novij-gendernij-urad-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365219-kinec-eri-merkel-i-novij-gendernij-urad-frn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3365567-poblizu-rosijskogo-voroneza-rozmistili-raketnij-kompleks-buk-cit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3365567-poblizu-rosijskogo-voroneza-rozmistili-raketnij-kompleks-buk-cit.html


 

Україна цього тижня отримає ще одну 

партію військової допомоги від США 

США підготували до відправки в Україну 
останній транш оборонної допомоги на 

загальну суму $60 мільйонів, затвердженої у 

вересні президентом Байденом.

 

 

Парламент Швейцарії обрав нового 

президента 

Новим президентом Швейцарії, який 

очолюватиме цю країну протягом 2022 року, 

став 60-річний Ігнаціо Кассіс.

 

 

Держслужбовців без COVID-щеплення 

відсьогодні відсторонятимуть від роботи 

Починаючи з 9 грудня нещеплені від COVID-

19 держслужбовці, соцпрацівники, працівники 
стратегічних підприємств будуть відсторонені 

від роботи. 

 

У світі виявили понад 268 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 9 грудня зафіксували 

268 114 267 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3365570-ukraina-cogo-tizna-otrimae-se-odnu-partiu-vijskovoi-dopomogi-vid-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3365570-ukraina-cogo-tizna-otrimae-se-odnu-partiu-vijskovoi-dopomogi-vid-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365601-parlament-svejcarii-obrav-novogo-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365601-parlament-svejcarii-obrav-novogo-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364971-derzsluzbovciv-bez-covidseplenna-z-9-grudna-vidstoronat-vid-roboti.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364971-derzsluzbovciv-bez-covidseplenna-z-9-grudna-vidstoronat-vid-roboti.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365605-u-sviti-viavili-ponad-268-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365605-u-sviti-viavili-ponad-268-miljoniv-vipadkiv-covid19.html


СВІТ 

 

Сенат скасував вимогу Байдена 

вакцинувати працівників приватних 

компаній 

У середу ввечері Сенат США відхилив 

розпорядження Байдена щодо обов’язкової 

вакцинації проти COVID-19 працівників 

середніх і великих приватних підприємств. 

 

Євросоюз підтримав Литву на тлі 

блокування її товарів Китаєм 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та 

виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс 
Домбровскіс висловили солідарність із 

Литвою, товарам якої було заборонено доступ 

на ринок Китаю. 

 

 

У Польщі неподалік білоруського кордону 

знайшли тіло мігранта 

Поліція Польщі з'ясовує обставини смерті 

іноземця, тіло якого знайшли за декілька 

кілометрів від кордону з Білоруссю. 

 

 

Канада приєдналася до дипломатичного 

бойкоту Олімпіади в Китаї 

Канада не відряджатиме своїх урядовців на 
зимові Олімпійські Ігри 2022 року в Пекіні 

через порушення прав людини в Китаї. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365595-senat-skasuvav-vimogu-bajdena-vakcinuvati-pracivnikiv-privatnih-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365595-senat-skasuvav-vimogu-bajdena-vakcinuvati-pracivnikiv-privatnih-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365595-senat-skasuvav-vimogu-bajdena-vakcinuvati-pracivnikiv-privatnih-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365595-senat-skasuvav-vimogu-bajdena-vakcinuvati-pracivnikiv-privatnih-kompanij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365586-evrosouz-pidtrimav-litvu-na-tli-blokuvanna-ii-importu-kitaem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365586-evrosouz-pidtrimav-litvu-na-tli-blokuvanna-ii-importu-kitaem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365593-u-polsi-nepodalik-biloruskogo-kordonu-znajsli-tilo-migranta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365593-u-polsi-nepodalik-biloruskogo-kordonu-znajsli-tilo-migranta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365512-kanada-priednalasa-do-diplomaticnogo-bojkotu-olimpiadi-v-kitai.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365512-kanada-priednalasa-do-diplomaticnogo-bojkotu-olimpiadi-v-kitai.html


 

Данія зачиняє початкові школи через штам 

Омікрон 

Влада Данії запроваджує карантинні 
обмеження, спрямовані на протидію 

коронавірусу, насамперед новому штаму 

Омікрон.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Блінкен подзвонив Мішелю - про що 

домовилися Штати та ЄС після переговорів 

Байден-Путін 

Держсекретар США Ентоні Блінкен зв’язався з 

головою Європейської ради Шарлем Мішелем 

після переговорів президентів США й Росії, 
щоби обговорити ситуацію навколо України та 

спільну готовність реагувати на потенційну 

ескалацію з боку РФ. 

 

 

Блінкен розповів генсеку НАТО про 

підсумки переговорів Байдена з Путіним 

Очільник Держдепартаменту Ентоні Блінкен і 

генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

обговорили результати переговорів 

президентів США та Росії. 

 

Байден анонсував нові переговори за участю 

Штатів, НАТО та Росії 

США планують провести переговори за 
участю низки країн НАТО і Росії для 

обговорення, зокрема, подальших кроків у 

напрямку деескалації. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365599-dania-zacinae-pocatkovi-skoli-cerez-stam-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365599-dania-zacinae-pocatkovi-skoli-cerez-stam-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365534-blinken-podzvoniv-miselu-pro-so-domovilisa-stati-ta-es-pisla-peregovoriv-bajdenputin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365534-blinken-podzvoniv-miselu-pro-so-domovilisa-stati-ta-es-pisla-peregovoriv-bajdenputin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365534-blinken-podzvoniv-miselu-pro-so-domovilisa-stati-ta-es-pisla-peregovoriv-bajdenputin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365534-blinken-podzvoniv-miselu-pro-so-domovilisa-stati-ta-es-pisla-peregovoriv-bajdenputin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365574-blinken-rozpoviv-genseku-nato-pro-pidsumki-peregovoriv-bajdena-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365574-blinken-rozpoviv-genseku-nato-pro-pidsumki-peregovoriv-bajdena-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365568-bajden-anonsuvav-novi-peregovori-za-ucastu-stativ-nato-ta-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365568-bajden-anonsuvav-novi-peregovori-za-ucastu-stativ-nato-ta-rosii.html


 

Байден показав Путіну два шляхи розвитку 

ситуації - експерт 

Президент США змалював Володимиру Путіну 
дипломатичний і військовий варіанти розвитку 

ситуації, пов'язаної з ескалацією поблизу 

кордону України. 

 

Ексміністр оборони Литви радить Україні 

створити східноєвропейський пояс безпеки 

Україні, крім наміру вступити до НАТО, слід 

звернути більше уваги на формування так 

званого східноєвропейського поясу безпеки.

 

Замість масштабного вторгнення РФ може 

влаштувати загострення на сході України - 

Гербст 

Масштабного вторгнення російських військ до 

України, найімовірніше, вдасться уникнути. 

Проте цілком реальною залишається 
можливість загострення ситуації на сході 

держави. 

 

Британія допоможе Україні у протидії 

нелегальній міграції 

Велика Британія підтвердила готовність 

надавати допомогу Міністерству внутрішніх 

справ України у протидії нелегальній міграції.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365590-bajden-pokazav-putinu-dva-slahi-rozvitku-situacii-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365590-bajden-pokazav-putinu-dva-slahi-rozvitku-situacii-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365524-eksministr-oboroni-litvi-radit-ukraini-stvoriti-shidnoevropejskij-poas-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365524-eksministr-oboroni-litvi-radit-ukraini-stvoriti-shidnoevropejskij-poas-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365584-zamist-masstabnogo-vtorgnenna-rf-moze-vlastuvati-zagostrenna-na-shodi-ukraini-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365584-zamist-masstabnogo-vtorgnenna-rf-moze-vlastuvati-zagostrenna-na-shodi-ukraini-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365584-zamist-masstabnogo-vtorgnenna-rf-moze-vlastuvati-zagostrenna-na-shodi-ukraini-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365584-zamist-masstabnogo-vtorgnenna-rf-moze-vlastuvati-zagostrenna-na-shodi-ukraini-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365582-britania-dopomoze-ukraini-u-protidii-nelegalnij-migracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365582-britania-dopomoze-ukraini-u-protidii-nelegalnij-migracii.html


УКРАЇНА 

 

Екологи наполягають на розширенні 

українських заповідників ФОТО 

Створення нових та розширення наявних 
об’єктів природно-заповідного фонду України 

є важливим чинником збереження екосистеми, 

тож екологи закликають Президента 

якнайшвидше прийняти низку указів у цій 

сфері. 

 

Програма перепису населення містить 

понад 50 питань - Держстат 

На спільному засіданні президії НАН України 

та колегії Державної служби статистики 
схвалили Програму перепису населення 

України, який відбудеться 2023 року. 

 

У Києві іноземці побили комунальників, які 

демонтували МАФи - поліція 

Столична поліція розпочала кримінальне 

провадження за фактом хуліганських дій під 

час демонтажу малих архітектурних споруд у 

Дарницькому районі.  

 

 

На Закарпатті знайшли палія, який знищив 

автівку журналіста ФОТО 

У Закарпатській області СБУ спільно з 
Нацполіцією встановила особу зловмисника, 

який підпалив автомобіль журналіста 

регіонального інформаційного агентства. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365589-ekologi-napolagaut-na-rozsirenni-ukrainskih-zapovidnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365589-ekologi-napolagaut-na-rozsirenni-ukrainskih-zapovidnikiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365580-programa-perepisu-naselenna-mistit-ponad-50-pitan-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3365572-u-kievi-inozemci-pobili-komunalnikiv-aki-demontuvali-mafi-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3365572-u-kievi-inozemci-pobili-komunalnikiv-aki-demontuvali-mafi-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365576-na-zakarpatti-vikrili-palia-akij-znisiv-avtivku-zurnalista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365576-na-zakarpatti-vikrili-palia-akij-znisiv-avtivku-zurnalista.html


 

На Чернігівщині сталася смертельна ДТП із 

фурою і трактором ФОТО 

На Чернігівщині внаслідок зіткнення 
вантажівки і трактора поблизу села Рівнопілля 

одна людина загинула, ще одна потрапила до 

реанімації. 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні на 12 копійок 

Національний банк України на четвер, 9 

грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 12 копійок - до 27,2167 грн за долар. 

 

 

В Україні – 12 376 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 12 376 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби шість разів 

порушили «тишу» у зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 8 грудня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 

шість порушень режиму припинення вогню.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365537-na-cernigivsini-stalasa-smertelna-dtp-iz-furou-i-traktorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365537-na-cernigivsini-stalasa-smertelna-dtp-iz-furou-i-traktorom.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

9 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні щаститиме у будь-яких справах тим, 

хто повірить у себе 

 

Американські медики не фіксують 

ускладнень у заражених Омікроном 

Практично всі виявлені у Сполучених Штатах 

випадки COVID-19, спричинені штамом 

Омікрон, протікають у легкій формі. 

 

Ксенія Байло завоювала «золото» 

юніорського чемпіонату світу зі стрибків у 

воду 

Для України це друга золота медаль сьомого 

змагального дня

 

 

Папа Франциск не вважає позашлюбний 

секс найсерйознішим гріхом 

Папа Римський Франциск заявив, що не вважає 

секс поза шлюбом найсерйознішим гріхом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365426-9-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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«Динамо» поступилося лісабонській 

«Бенфіці» у Лізі чемпіонів УЄФА 

Футболісти київського «Динамо» завершили 

єврокубковий сезон-202021/22. 

 

9 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Міжнародний день 

боротьби з корупцією
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