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ТОП 

 

Байден підтвердив принцип «жодних рішень 

щодо України без України» - Білий дім 

Джо Байден під час спілкування з 

Володимиром Зеленським підтвердив принцип, 

що всі міжнародні рішення стосовно України 

мають прийматися тільки за її участі. 

 

Зеленський назвав основні теми розмови з 

Байденом 

Президенти України та США обговорили 
результати розмови Джо Байдена з  

Володимиром Путіним, формати врегулювання 

конфлікту на сході України та українські 

реформи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366336-bajden-pidtverdiv-princip-zodnih-risen-sodo-ukraini-bez-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366336-bajden-pidtverdiv-princip-zodnih-risen-sodo-ukraini-bez-ukraini-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366292-zelenskij-nazvav-osnovni-temi-rozmovi-z-bajdenom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366292-zelenskij-nazvav-osnovni-temi-rozmovi-z-bajdenom.html


 

Приєднання України до НАТО можливе 

після здійснення нею реформ - Білий дім 

Адміністрація Джо Байдена підтримує 
прагнення України до членства в 

Північноатлантичному альянсі, однак для 

цього країна має виконати необхідні вимоги. 

 

 

Росія відкинула ініціативи України про 

перемир'я та обмін полоненими - ТКГ 

На засіданнях робочих підгруп Тристоронньої 

контактної групи українська сторона озвучила 
три ключові ініціативи, але Росія відкинула їх 

під надуманими приводами.

 

 

Росія де-факто визнала, що в ОРДЛО 

керують її окупаційні адміністрації - 

Україна в ОБСЄ 

Прийнявши ватажків збройних формувань в 

ОРДЛО до кремлівської партії "Єдина Росія", 
Москва фактично визнала, що окремими 

районами Донецької та Луганської областей 

керують її окупаційні адміністрації. 

 

 

Тисяча для вакцинованих: у Мінекономіки 

розповіли, як працюватиме віртуальний 

рахунок 

Аби скористатися "тисячею для 

вакцинованих", українці можуть згенерувати 

віртуальну банківську картку в застосунку 
"Дія", а також отримати реальну картку у 

банків-партнерів програми "єПідтримка".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366308-priednanna-ukraini-do-nato-mozlive-pisla-zdijsnenna-neu-reform-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366308-priednanna-ukraini-do-nato-mozlive-pisla-zdijsnenna-neu-reform-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366332-rosia-vidkinula-iniciativi-ukraini-pro-peremira-ta-obmin-polonenimi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366332-rosia-vidkinula-iniciativi-ukraini-pro-peremira-ta-obmin-polonenimi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366365-rosia-defakto-viznala-so-v-ordlo-keruut-ii-okupacijni-administracii-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366365-rosia-defakto-viznala-so-v-ordlo-keruut-ii-okupacijni-administracii-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366365-rosia-defakto-viznala-so-v-ordlo-keruut-ii-okupacijni-administracii-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366365-rosia-defakto-viznala-so-v-ordlo-keruut-ii-okupacijni-administracii-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3366371-tisaca-dla-vakcinovanih-u-minekonomiki-rozpovili-ak-pracuvatime-virtualnij-rahunok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3366371-tisaca-dla-vakcinovanih-u-minekonomiki-rozpovili-ak-pracuvatime-virtualnij-rahunok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3366371-tisaca-dla-vakcinovanih-u-minekonomiki-rozpovili-ak-pracuvatime-virtualnij-rahunok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3366371-tisaca-dla-vakcinovanih-u-minekonomiki-rozpovili-ak-pracuvatime-virtualnij-rahunok.html


 

Льодоступи, рюкзак та інші лайфхаки - 

МОЗ радить, як вберегтися під час 

ожеледиці 

Міністерство охорони здоров'я опублікувало 

поради, як пішоходам вберегтися від 

травмування під час ожеледиці.

 

 

Відсьогодні в Україні - заборона на 

безплатні пластикові пакети 

В Україні з 10 грудня починає діяти перший 

етап обмежень на обіг пластикових пакетів.

 

СВІТ 

 

Кількість жертв ДТП у Мексиці зросла до 53 

Кількість жертв автокатастрофи з участю 
вантажівки на півдні Мексики зросла до 53 

осіб, ще десятки отримали поранення.  

 

 

У Нью-Йорку затримали палія різдвяної 

ялинки ВІДЕО 

У Нью-Йорку безпритульний чоловік підпалив 

Різдвяну ялинку, палія затримала поліція. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366257-lodostupi-rukzak-ta-insi-lajfhaki-moz-radit-ak-vberegtisa-pid-cas-ozeledici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366257-lodostupi-rukzak-ta-insi-lajfhaki-moz-radit-ak-vberegtisa-pid-cas-ozeledici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366257-lodostupi-rukzak-ta-insi-lajfhaki-moz-radit-ak-vberegtisa-pid-cas-ozeledici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366257-lodostupi-rukzak-ta-insi-lajfhaki-moz-radit-ak-vberegtisa-pid-cas-ozeledici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366392-vidsogodni-v-ukraini-zaborona-na-bezplatni-plastikovi-paketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366392-vidsogodni-v-ukraini-zaborona-na-bezplatni-plastikovi-paketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3366377-kilkist-zertv-dtp-u-meksici-zrosla-do-53.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3366377-kilkist-zertv-dtp-u-meksici-zrosla-do-53.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3366280-u-nujorku-zatrimali-palia-rizdvanoi-alinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3366280-u-nujorku-zatrimali-palia-rizdvanoi-alinki.html


 

Грузія спростила надання іноземцям 

«зеленого» COVID-статусу 

Для підтвердження безпечного COVID-статусу 
іноземним громадянам, які прибувають до 

Грузії, достатньо буде надати відповідні 

документи, видані у країні проживання. 

 

У світі зафіксували 268,7 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 10 грудня зафіксували 

268 740 466 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Байден заявив, що вступ України до НАТО 

залежить лише від неї та членів Альянсу - 

ОП 

Президент США Джо Байден запевнив, що 
вступ до Північноатлантичного альянсу є 

виключно питанням України та країн-членів 

НАТО.

 

Євросоюз заявив, що Росія завела «Мінськ» 

і «Норманді» у глухий кут 

Переговірний процес у Тристоронній 

контактній групі та в Нормандському форматі 

опинився у глухому куті через відмову Росії 
визнавати себе стороною конфлікту на сході 

України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3366369-gruzia-sprostila-nadanna-inozemcam-zelenogo-covidstatusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3366369-gruzia-sprostila-nadanna-inozemcam-zelenogo-covidstatusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3366375-u-sviti-zafiksuvali-2687-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3366375-u-sviti-zafiksuvali-2687-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366302-bajden-zaaviv-so-vstup-ukraini-do-nato-zalezit-lise-vid-nei-ta-cleniv-alansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366302-bajden-zaaviv-so-vstup-ukraini-do-nato-zalezit-lise-vid-nei-ta-cleniv-alansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366302-bajden-zaaviv-so-vstup-ukraini-do-nato-zalezit-lise-vid-nei-ta-cleniv-alansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366302-bajden-zaaviv-so-vstup-ukraini-do-nato-zalezit-lise-vid-nei-ta-cleniv-alansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366349-evrosouz-zaaviv-so-rosia-zavela-minsk-i-normandi-u-gluhij-kut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366349-evrosouz-zaaviv-so-rosia-zavela-minsk-i-normandi-u-gluhij-kut.html


 

США нададуть Україні будь-яку допомогу 

для відсічі агресії - Єрмак 

У разі потреби Сполучені Штати Америки 
нададуть Україні всю необхідну допомогу для 

відсічі російській агресії.

  

 

Посол у Німеччині розповів про «берлінське 

попередження» Бундестагу для Кремля 

Посол України в ФРН Андрій Мельник вважає, 

що дебати в німецькому Бундестазі, присвячені 

ситуації навколо України, мають стати 
потужним сигналом для Кремля з боку нового 

керівництва Німеччини.

 

 

Україна представила США своє бачення 

імплементації Мінських угод - Сибіга 

Україна просуває серед міжнародних партнерів 
своє бачення подальших кроків імплементації 

Мінських домовленостей. 

  

 

Україна звинуватила РФ у порушенні 

Документа про безпеку на Чорному морі 
ІНФОГРАФІКА  

Мілітаризація окупованого Росією Криму 

підриває принципи, закладені в Документі про 
заходи зміцнення довіри та безпеки у 

військово-морській сфері на Чорному морі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366310-ssa-nadadut-ukraini-budaku-dopomogu-dla-vidsici-agresii-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366310-ssa-nadadut-ukraini-budaku-dopomogu-dla-vidsici-agresii-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366273-posol-u-nimeccini-rozpoviv-pro-berlinske-poperedzenna-bundestagu-dla-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366273-posol-u-nimeccini-rozpoviv-pro-berlinske-poperedzenna-bundestagu-dla-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366380-ukraina-predstavila-ssa-svoe-bacenna-implementacii-minskih-ugod-sibiga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366380-ukraina-predstavila-ssa-svoe-bacenna-implementacii-minskih-ugod-sibiga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366351-ukraina-zvinuvatila-rosiu-v-porusenni-dokumenta-pro-bezpeku-na-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366351-ukraina-zvinuvatila-rosiu-v-porusenni-dokumenta-pro-bezpeku-na-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366351-ukraina-zvinuvatila-rosiu-v-porusenni-dokumenta-pro-bezpeku-na-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366351-ukraina-zvinuvatila-rosiu-v-porusenni-dokumenta-pro-bezpeku-na-cornomu-mori.html


 

Український корабель «Донбас» не заходив 

у Керченську протоку - штаб ООС 

спростував фейк ФСБ 

Корабель Військово-Морських сил ЗСУ 

"Донбас" не заходив в Керченську протоку, як 

про це раніше заявили у ФСБ Росії.

 

 

Україна в ООН: Російські окупанти під 

прикриттям боротьби з тероризмом чинять 

репресії 

На окупованих територіях України Росія під 
приводом боротьби з тероризмом вдається до 

репресій проти активістів, правозахисників та 

журналістів. 

 

Україна пропонує три варіанти обміну 

полоненими - Арестович 

Українська сторона пропонує три варіанти 

обміну утримуваними особами, однак 

Російська Федерація усі їх відкидає.

  

 

Зеленський планує наступного тижня 

зустрітися з Макроном і Шольцом 

Володимир Зеленський наступного тижня має 

намір обговорити з Президентом Франції 

Еммануелем Макроном та канцлером 
Німеччини Олафом Шольцом проведення 

саміту в Нормандському форматі.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366304-ukrainskij-korabel-donbas-ne-zahodiv-u-kercensku-protoku-stab-oos-sprostuvav-fejk-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366304-ukrainskij-korabel-donbas-ne-zahodiv-u-kercensku-protoku-stab-oos-sprostuvav-fejk-fsb.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366304-ukrainskij-korabel-donbas-ne-zahodiv-u-kercensku-protoku-stab-oos-sprostuvav-fejk-fsb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366355-ukraina-v-oon-rosijski-okupanti-pid-prikrittam-borotbi-z-terorizmom-cinat-represii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366355-ukraina-v-oon-rosijski-okupanti-pid-prikrittam-borotbi-z-terorizmom-cinat-represii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366355-ukraina-v-oon-rosijski-okupanti-pid-prikrittam-borotbi-z-terorizmom-cinat-represii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366355-ukraina-v-oon-rosijski-okupanti-pid-prikrittam-borotbi-z-terorizmom-cinat-represii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366345-ukraina-proponue-tri-varianti-obminu-polonenimi-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366345-ukraina-proponue-tri-varianti-obminu-polonenimi-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366300-zelenskij-nastupnogo-tizna-zustrinetsa-z-makronom-i-solcom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366300-zelenskij-nastupnogo-tizna-zustrinetsa-z-makronom-i-solcom.html


 

Окупанти не пускали через блокпост біля 

Оленівки патруль ОБСЄ і заступника 

голови місії 

Бойовики російських збройних формувань 

затримали біля Оленівки на понад 2 години 

патруль СММ ОБСЄ із заступником голови 

Місії Марком Етерінгтоном,

 

УКРАЇНА 

 

В ОП сподіваються, що партнери України 

допоможуть провести переговори з Путіним 

Українська влада розраховує на підтримку 
міжнародних партнерів у питанні проведення 

прямих переговорів з президентом РФ 

Володимиром Путіним. 

 

Резніков хоче створити при Міноборони два 

закупівельні агентства для потреб ЗСУ 

При Міністерстві оборони будуть створені дві 

агенції, які здійснюватимуть закупівлі майна, 

озброєння та техніки для потреб армії. 

 

Укроборонпром стане акціонерним 

товариством - рішення Кабміну 

Уряд ухвалив рішення про перетворення ДК 

“Укроборонпром” на акціонерне товариство та 

погодив реорганізацію його 43 стратегічних 
підприємств у господарські товариства під 

100%-м контролем держави.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366261-okupanti-ne-puskali-cerez-blokpost-bila-olenivki-patrul-obse-i-zastupnika-golovi-misii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366261-okupanti-ne-puskali-cerez-blokpost-bila-olenivki-patrul-obse-i-zastupnika-golovi-misii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366261-okupanti-ne-puskali-cerez-blokpost-bila-olenivki-patrul-obse-i-zastupnika-golovi-misii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366261-okupanti-ne-puskali-cerez-blokpost-bila-olenivki-patrul-obse-i-zastupnika-golovi-misii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366334-v-op-spodivautsa-so-partneri-ukraini-dopomozut-provesti-peregovori-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366334-v-op-spodivautsa-so-partneri-ukraini-dopomozut-provesti-peregovori-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366338-pri-minoboroni-stvorat-dva-zakupivelni-agentstva-dla-potreb-zsu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366338-pri-minoboroni-stvorat-dva-zakupivelni-agentstva-dla-potreb-zsu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366286-ukroboronprom-stane-akcionernim-tovaristvom-risenna-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366286-ukroboronprom-stane-akcionernim-tovaristvom-risenna-kabminu.html


 

Нових процесуальних рішень стосовно 

Порошенка немає – Венедіктова ВІДЕО 

Офіс генпрокурора не має у розпорядженні 
жодних процесуальних рішень, які могли б 

привести до оголошення нової підозри 

експрезидентові Петру Порошенку.

 

 

СКУ закликав доопрацювати 

законопроєкти про множинне громадянство 

в Україні 

Світовий конґрес українців (СКУ) після 
попереднього аналізу пакету останніх 

законодавчих ініціатив щодо множинного 

громадянства в Україні вважає, що подані до 

Верховної Ради законопроєкти потребують 

суттєвого доопрацювання.  

 

Президент привітав нацгвардійця Марківа з 

остаточним виправданням 

Президент Володимир Зеленський привітав 

нацгвардійця Віталія Марківа, якого остаточно 

виправдав Верховний касаційний суд Італії.

 

 

Кабмін схвалив підвищення пенсій сім'ям 

загиблих воїнів 

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про 
підвищення розмірів пенсій у разі втрати 

годувальника членам сімей загиблих 

захисників і захисниць України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366367-novih-procesualnih-risen-stosovno-porosenka-nemae-venediktova.html
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Підозрювану в убивстві дворічного сина 

харків'янку арештували без права на 

заставу 

Московський райсуд Харкова обрав 

запобіжним заходом для жінки, яка 

підозрюється у вбивстві своєї малолітньої 

дитини, арешт на два місяці без права внесення 

застави.

 

 

До програми виплат COVID-вакцинованим 

долучилися вже шість банків 

Участь у держпрограмі “єПідтримка”, яка була 

ініційована Президентом України 

Володимиром Зеленським і яка стартує 19 

грудня, беруть уже 6 банків.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні на 12 копійок 

Національний банк України на п'ятницю, 10 

грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 12 копійок - до 27,1013 грн за долар.

 

 

В Україні за добу зафіксували 11 327 

випадків коронавірусу 

В Україні минулої доби виявлено 11 327 

випадків зараження коронавірусом.
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НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти минулої доби шість разів зривали 

«тишу», поранені двоє бійців ЗСУ 

Упродовж минулої доби, 9 грудня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 

порушень режиму припинення вогню, 3 з яких 

із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння. 

 

Від початку року на сході України загинули 

65 військових ЗСУ 

Унаслідок обстрілів з боку російських 

окупаційних військ із 1 січня до 2 грудня 2021 
року на сході України загинули 65 

військовослужбовців, у тому числі 29 - від куль 

снайперів.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні не можна піддаватися негативним 

емоціям 

 

 

«єПідтримка»: Monobank за три години 

відкрив 50 тисяч карток для виплат 

Клієнти Monobank за три години відкрили 50 

тисяч карток для виплати за програмою 

«єПідтримка» вакцинованим від коронавірусу. 
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Тарифи, коронавірус і війна: що найбільше 

непокоїть українців ОПИТУВАННЯ  

Найімовірнішим варіантом розвитку подій у 
сфері економіки жителі України вважають 

зростання тарифів на газ і тепло, а також 

загострення кризи. 

 

Motorola представила флагман з 

фронтальною камерою у 60 мегапікселів 

Motorola, яка є суббрендом китайської 

компанії Lenovo, представила новий смартфон 

Motorola Edge X30 у двох варіантах.

 

 

У Лізі конференцій УЄФА визначилися 

учасники раунду плей-офф 

У Будинку Європейського футбольного союзу 

(УЄФА) у швейцарському Ньйоні 13 грудня 
відбудеться жеребкування стикових матчів 

дебютного розіграшу Ліги конференцій.

 

 

Світлана Самуляк виграла «бронзу» 

чемпіонату світу з важкої атлетики у 

Ташкенті 

Українка Світлана Самуляк стала призеркою 

чемпіонату світу з важкої атлетики, що 

проходить у Ташкенті (Узбекистан).
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10 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світове співтовариство відзначає 

День прав людини
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