
                           Єдина країна – Дайджест 10.12.21 

 

 

ТОП 

 

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. 

 

Росія перекрила до 70% акваторії 

Азовського моря - ВМС України КАРТА 

Російська Федерація повідомила про 

обмеження судноплавства у близько 70% 

акваторії Азовського моря та анонсувала 
проведення артилерійських стрільб в районах 

поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська. 

Такі дії є відкритою провокацією.  
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Глава Єврокомісії пригрозила Росії новими 

санкціями в разі подальшої агресії проти 

України 

У разі, якщо Росія наважиться на подальшу 

агресію проти України, ЄС готовий не лише 

посилити існуючі санкції, але й запровадити 

нові каральні заходи. 

 

Плани Кремля щодо України включають і її 

дестабілізацію - Штати в ОБСЄ 

Сполучені Штати занепокоєні планами Росії з 

ескалації в Україні, включаючи масштабну 
військову операцію та зусилля з дестабілізації 

країни зсередини.

 

 

Шольц і Макрон наполягають на 

продовженні роботи «Норманді» 

Німеччина та Франція налаштовані на 

продовження роботи в нормандському форматі 
заради розв’язання російсько-українського 

конфлікту, а також на співпрацю в рамках 

програми Східного партнерства для сприяння 

розвитку України.

 

 

Швейцарія продовжила замороження 

активів Януковича до лютого 2023 року 

Федеральна рада Швейцарії продовжила 
замороження активів експрезидента України 

Віктора Януковича та його оточення до лютого 

2023 року.
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У сфері протидії фейкам історії успіху у 

жодної країни немає - Павло Казарін, 

журналіст, публіцист ІНТЕРВ'Ю 

Чому Криму не було на ментальній мапі 
України до 2014 року? За яких умов він 
повернеться в рідну українську гавань? Якою 
зараз має бути комунікація з мешканцями 
окупованого півострова? Де знайти 
«методичку» щодо боротьби з 

дезінформацією?

 

Вакцинація дітей: з якого віку в Україні і в 

світі ІНФОГРАФІКА 

Міністр охорони здоров'я повідомив, що в 

країні вакциновано від COVID-19 понад 40 

тисяч дітей віком від 12 років

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посольство США: Нові обмеження РФ у 

Керченській протоці - черговий акт агресії 

проти України 

Посольство Сполучених Штатів Америки 

заявляє, що нові незаконні обмеження, 

здійснювані Росією у Керченській протоці та 

Азовському морі, є черговим актом її агресії 

проти України. 

 

 

США про Javelin на сході України: Це - 

оборонна зброя 

Місія США в ОБСЄ відреагувала на обурення 

делегації РФ з приводу появи у зоні 
проведення операції Об’єднаних сил 

американських ПТРК «Джавелін», вказавши на 

право України на самооборону та виключно 

оборонний характер цієї зброї.  
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Росія намагається звести до мінімуму 

присутність місії ОБСЄ в ОРДЛО – 

Євросоюз ЗАЯВА 

Євросоюз занепокоєний діями Росії зі зведення 

до мінімуму присутності СММ на 

непідконтрольних Уряду територіях України

 

 

Зеленський поговорив із Макроном про 

«Норманді» та енергетичну безпеку 

Президенти України Володимир Зеленський та 
Франції Еммануель Макрон обговорили 

розблокування роботи Нормандського формату 

й Тристоронньої контрактної групи.

 

 

Україна не зможе відбити повномасштабний 

наступ Росії без підтримки Заходу – Буданов 

Очільник Головного управління розвідки 

Міністерства оборони України Кирило 

Буданов заявив, що українська армія не зможе 
вистояти проти російського наступу без 

військового втручання Заходу.

 

 

Прем'єр-міністр Хорватії отримав найвищу 

нагороду визнання СКУ 

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович 

отримав медаль Св. Володимира Великого – 

найвищу нагороду визнання Світового 

конґресу українців (СКУ). 
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U-LEAD допомагає громадам України і 

Євросоюзу налагоджувати партнерство 

Програма «U-LEAD з Європою» допомагає та 
популяризує створення партнерств між 

громадами Європейського Союзу і України.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Україна – на 15 місці у світі за кількістю 

нових COVID-випадків 

Україна посіла 15 місце у світі за кількістю 

нових випадків COVID-19. 

 

В Україні розширили «помаранчеву» і 

зменшили «жовту» зону карантину ТАБЛИЦЯ  

У жовтій зоні епідемічної небезпеки, станом на 

10 грудня, перебувають столиця та 12 
областей. На червоному рівні залишаються 10 

регіонів. 

 

 

Повністю вакциновані від коронавірусу вже 

понад 12,2 мільйона українців 

Вже 45,2% дорослого населення України 

отримали принаймні одне щеплення проти 
COVID-19. 39,4% дорослого населення 

України пройшли повний курс вакцинації 

проти коронавірусної хвороби. 
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МОЗ хоче звільнити від кримінальної 

відповідальності тих, хто купив підроблений 

COVID-документ 

У МОЗ працюють над питанням вакцинації для 

тих людей, хто купив підроблений COVID-

сертифікат.

 

 

В Україні 88,4% освітян повністю щеплені 

від COVID-19 – Шкарлет 

В Україні 88,4% освітян повністю щеплені від 

COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Президентський рейтинг очолює 

Зеленський, парламентський – «Слуга 

народу» ОПИТУВАННЯ  

Якби найближчим часом відбулися вибори 

Президента, то найбільше українців (23,5% 

серед тих, хто голосуватиме та визначився з 

вибором) проголосували б 

 

 

Полтавський мер обурився включенням 

його в базу «Миротворця» 

Міський голова Полтави Олександр Мамай 
заявив, що внесення його імені у перелік 

ворогів України на сайті "Миротворець" є 

спланованою провокацією з боку політичних 

опонентів. 
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Ткаченко: Заява про відставку - у 

парламенті, йде обговорення 

Заява Олександра Ткаченка про відставку з 
посади міністра культури та інформаційної 

політики України залишається у парламенті. З 

цього приводу тривають обговорення.

 

 

Понад 50% українців вважають, що замість 

Мінських угод треба підписати нові 
ОПИТУВАННЯ 

Більшість українців (54%) вважають, що 
Мінські угоди потрібно переглянути і 

підписати нові, ще 21% переконані, що взагалі 

потрібно вийти з переговорного процесу та 
приймати рішення без участі міжнародних 

посередників. 

 

Візовий режим із Росією підтримують 52% 

українців ОПИТУВАННЯ  

За два роки зросла кількість прихильників ідеї 

запровадження віз із Російською Федерацією: 
сьогодні підтримують цю ідею 52% українців, 

виступають проти – 44%.

 

 

Україна за 7 років суттєво просунулася у 

боротьбі з корупцією - ЦПК 

Протягом останніх семи років прогрес України 
в антикорупційному секторі є очевидним, що 

відзначають і донори, і міжнародні партнери 

країни.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366583-tkacenko-zaava-pro-vidstavku-u-parlamenti-jdut-obgovorenna.html
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Зеленський присвоїв звання бригадного 

генерала трьом полковникам Сухопутних 

військ 

Президент Володимир Зеленський присвоїв 

звання бригадного генерала полковникам 

Сухопутних військ ЗСУ Олександру Жакуну, 

Дмитру Красильникову та Олександру 

Тарнавському.

 

 

«Мамай, хто твій брат?»: у Полтаві від мера 

вимагали вибачень за слова про війну з 

Росією 

У Полтаві активісти біля міської ради вимагали 
публічного вибачення від міського голови 

Олександра Мамая за його слова про 

"братовбивчу війну" на сході України. 

 

На сході України окупанти чотири рази 

зривали «тишу» 

Російські окупаційні війська станом на 17:00 

10 грудня чотири рази порушили режим тиші в 

районі ООС. Наразі втрат серед українських 

захисників немає.

 

ЕКОНОМІКА 

 

США нададуть допомоги на $20 мільйонів 

для посилення кордонів України 

Державна прикордонна служба та Посольство 

США започаткували проєкт з посилення 

безпеки північної та східної ділянок кордону 

України
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Повернення вкрадених активів: 

Венедіктова обговорила співпрацю із 

Світовим банком 

Генеральний прокурор України Ірина 

Венедіктова під час робочої поїздки до США 

обговорила із віце-президентом Світового 

банку Анною Б’єрде співпрацю у сфері 

повернення вкрадених активів. 

 

 

В Україні призначили нового бізнес-

омбудсмена 

Із 1 січня 2022 року посаду бізнес-омбудсмена 

обійматиме Роман Ващук.  

 

 

ЄС готовий сприяти Україні у створенні 

ринку водню - Міненерго 

Європейський Cоюз готовий надавати 

допомогу українським компаніям в оцінці 

інфраструктури для потенційного 

використання у водневій енергетиці. 

 

У Кабміні запевняють, що не планують 

переглядати комунальні тарифи 

Уряд наразі не планує переглядати тарифи на 

комунальні послуги.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366808-povernenna-vkradenih-aktiviv-venediktova-obgovorila-spivpracu-iz-svitovim-bankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366808-povernenna-vkradenih-aktiviv-venediktova-obgovorila-spivpracu-iz-svitovim-bankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366808-povernenna-vkradenih-aktiviv-venediktova-obgovorila-spivpracu-iz-svitovim-bankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366808-povernenna-vkradenih-aktiviv-venediktova-obgovorila-spivpracu-iz-svitovim-bankom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366593-urad-priznaciv-novogo-biznesombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366593-urad-priznaciv-novogo-biznesombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366852-es-gotovij-dopomogati-ukraini-u-stvorenni-rinku-vodnu-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366852-es-gotovij-dopomogati-ukraini-u-stvorenni-rinku-vodnu-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366817-u-kabmini-zapevnaut-so-ne-planuut-peregladati-komunalni-tarifi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366817-u-kabmini-zapevnaut-so-ne-planuut-peregladati-komunalni-tarifi.html


 

Нафтогаз повідомив про зменшення збитку 

у 3,9 раза 

За січень-вересень 2021 року порівняно з 
аналогічним періодом 2020 року НАК 

«Нафтогаз України» зменшила збиток у 3,9 

раза - до 4,366 млрд грн.

 

 

Міненерго затвердило наглядову раду 

Укренерго 

Міністерство енергетики затвердило новий 

склад наглядової ради НЕК "Укренерго".

 

 

На кіновиробництво у бюджеті-2022 

передбачили рекордні ₴1,7 мільярда 

У державному бюджеті на 2022 рік на 
кіновиробництво передбачили 1,7 мільярда 

гривень..

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова вимагає надати кримському 

політв’язню Яцкіну належне лікування 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова вимагає від своєї російської 

колеги Тетяни Москалькової провести повне 

обстеження у 
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Архівні документи про репресії режиму 

комуністів у Криму виклали у відкритий 

доступ 

Укрдержархів і СБУ презентували онлайн-

доступу до архівних документів репресивних 

органів та жертв комуністичного тоталітарного 

режиму в Криму в 1920-х – на початку 1940-х 

років.

 

 

Українські письменники долучилися до 

програми задля звільнення кримських 

журналістів 

Центр прав людини ZMINA та Український 

ПЕН запустили правозахисну програму 

Solidarity words, в рамках якої 13 відомих 

українських письменників і

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Антикорупційний суд дозволив арештувати 

заступника Труханова 

Вищий антикорупційний суд санкціонував 

арешт виконувача обов’язків заступника 

міського голови Одеси Олега Бриндака, який 

не виконав рішення суду про внесення застави.

 

 

У справі Саакашвілі висунули 

обвинувачення екскерівнику поліції 

Одещини 

Прокуратура Грузії заочно висунула 

обвинувачення колишньому заступнику 
міністра внутрішніх справ Грузії, колишньому 

керівнику ГУ МВС в Одеській 
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Розтрата на десятки мільйонів: у справі 

Укртелефільму оголосили ще чотири 

підозри 

Правоохоронці повідомили про підозри ще 

чотирьом особам у завданні державному 

підприємству «УСТФ «Укртелефільм» майже 

67,73 мільйона гривень збитків.

 

 

Чотирьом черкаським медикам вручили 

підозри через смерть депутатки 

Чотирьом черкаським медикам оголосили 
підозри у неналежному виконанні професійних 

обов'язків через смерть депутатки міської ради 

від партії «За майбутнє».

 

 

Напад на бар «Хвильовий»: двом 

неповнолітнім оголосили підозру 

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 

двом особам за напад на бар «Хвильовий».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Російський цирк з дресированою Радою з 

прав людини 

Президент РФ провів щорічну онлайн-зустріч з 

членами своєї РПЛ 
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Топ-7 дипломатичних подій 2021 року: 

Кримська платформа та нова Хартія зі 

США 

Деякі цьогорічні події стали етапними або 

відбулись уперше в історії України 

 

Шаровари з бронзовими змійками: в гостях 

у пізніх скіфів 

Дві археологічні експедиції досліджують 

стародавні поселення Херсонщини

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Кам’янці-Подільському запрацювала 

резиденція святого Миколая 

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 

відкрилася резиденція святого Миколая із 

середньовічною атмосферою. 

 

50% українців - проти подвійного 

громадянства ОПИТУВАННЯ  

Половина українців виступають проти 

подвійного громадянства.
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У Вінниці встановили першу в країні 

«червону лавку» – символ протидії 

домашньому насильству 

У Вінниці у п'ятницю, 10 грудня, встановили 

першу в країні «Червону лавку» – символ 

протидії домашньому насильству.

 

 

Виставка робіт українського художника 

Воронка відкрилась у посольстві в Берліні 

У Посольстві України у ФРН відкрилася 
виставка українського художника, 

реставратора Ростислава Воронка. 

 

У Вашингтоні покажуть українське кіно 

В Українському домі (Ukraine House) у 

Вашингтоні 11-12 грудня пройдуть “Вихідні 

українського кіно” (Ukrainian movie weekend).

 

 

Українка Новосад виграла етап Кубка світу 

з фрістайлу 

Ще одна українка - Ольга Полюк стала 

бронзовою призеркою.
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