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ТОП 

 

КНДР та Південна Корея готові до 

укладення мирної угоди 

Лідери Південної та Північної Корей, а також 

США й Китаю висловили загальну згоду про 

укладення мирної угоди. 

 

Вторгнення Росії в Україну відкриє нову еру 

без міжнародних правил – Резніков 

Міністр оборони України Олексій Резніков 

заявив, що вторгнення Росії в Україну 

ознаменує кінець нинішнього світ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367706-kndr-ta-pivdenna-korea-gotovi-do-ukladenna-mirnoi-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367706-kndr-ta-pivdenna-korea-gotovi-do-ukladenna-mirnoi-ugodi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367694-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-vidkrie-novu-eru-bez-miznarodnih-pravil-reznikov.html


 

Позиції США та ЄС щодо ситуації навколо 

України єдині – Блінкен 

Державний секретар США Ентоні Блінкен 
поінформував, що Сполучені Штати та ЄС 

єдині щодо підтримки України.

 

 

Арестович прокоментував пропозицію Росії 

долучити Медведчука до ТКГ 

Російська сторона у Тристоронній контактній 

групі пропонує участь від України у 

переговорах ТКГ Віктора Медведчука 

 

Шольц заявив про необхідність реанімації 

«Норманді» та збереження транзитної ролі 

України 

Німеччина відчуває відповідальність за 

активізацію Нормандського формату та 

збереження транзитної ролі України 

 

Московська поліція зірвала вечір 

солідарності із політв'язнями 

У Москві поліція зірвала проведення вечора 

солідарності із політв'язнями. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367651-pozicii-ssa-ta-es-sodo-situacii-navkolo-ukraini-edini-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367651-pozicii-ssa-ta-es-sodo-situacii-navkolo-ukraini-edini-blinken.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367677-arestovic-prokomentuvav-propoziciu-rosii-doluciti-medvedcuka-do-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367673-solc-zaaviv-pro-neobhidnist-reanimacii-normandi-ta-zberezenna-tranzitnoi-roli-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367676-moskovska-policia-zirvala-vecir-solidarnosti-iz-politvaznami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367676-moskovska-policia-zirvala-vecir-solidarnosti-iz-politvaznami.html


 

Батько Тетяни Чорновол помер на 

відпочинку у Єгипті 

Батько ексдепутатки Тетяни Чорновол помер 

на відпочинку у Єгипті.

 

Кличко обурився виступом Ломаченка без 

прапора України 

Український боксер Володимир Кличко 

обурився, що Василь Ломаченко святкував 

перемогу над ганським спортсменом

 

СВІТ 

 

Підтримка британцями Бориса Джонсона та 

його партії падає на тлі скандалів 

Згідно з опитуванням, опублікованим у суботу, 
підтримка прем’єр-міністра Великої Британії 

Бориса Джонсона та його 

 

 

Керівники ЄС зустрілися з білоруською 

опозицією напередодні саміту Східного 

Партнерства 

Високий Представник ЄС Жозеп Боррель, 
Президент Європейської ради Шарль Мішель 

та міністри закордонних с  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367645-batko-tetani-cornovol-pomer-na-vidpocinku-u-egipti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367645-batko-tetani-cornovol-pomer-na-vidpocinku-u-egipti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3367686-klicko-oburivsa-vistupom-boksera-lomacenka-bez-prapora-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3367686-klicko-oburivsa-vistupom-boksera-lomacenka-bez-prapora-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367684-pidtrimka-britancami-borisa-dzonsona-ta-jogo-partii-padae-na-tli-skandaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367684-pidtrimka-britancami-borisa-dzonsona-ta-jogo-partii-padae-na-tli-skandaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367655-kerivniki-es-zustrilisa-z-biloruskou-opozicieu-naperedodni-samitu-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367655-kerivniki-es-zustrilisa-z-biloruskou-opozicieu-naperedodni-samitu-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367655-kerivniki-es-zustrilisa-z-biloruskou-opozicieu-naperedodni-samitu-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367655-kerivniki-es-zustrilisa-z-biloruskou-opozicieu-naperedodni-samitu-shidnogo-partnerstva.html


 

Беннет здійснить перший в історії офіційний 

візит голови уряду Ізраїлю до ОАЕ 

Голова уряду Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, 
що в неділю поїде до Об'єднаних Арабських 

Еміратів, що стане першим візитом прем'єр- 

 

Нова Каледонія втретє проголосувала проти 

незалежності від Франції 

Жителі Нової Каледонії під час третього 

референдуму щодо незалежності у неділю, 12 

грудня, переважною більшістю проголосували

 

 

Штати вирізали виступ тайванського 

міністра через суперечливу мапу 

Під час виступу міністра з питань цифровізації 
Тайваню Одрі Танг на Саміті за демократію, 

організованому минулого тижня з 

 

У США на вечірці сталася стрілянина, одна 

людина загинула, 13 поранені 

У Бейтауні, США, одна людина загинула і 

щонайменше 13 були поранені під час 

стрілянини на святковій вечірці у неділю.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367698-bennet-zdijsnit-persij-v-istorii-oficijnij-vizit-golovi-uradu-izrailu-do-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367698-bennet-zdijsnit-persij-v-istorii-oficijnij-vizit-golovi-uradu-izrailu-do-oae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367647-nova-kaledonia-vtrete-progolosuvala-proti-nezaleznosti-vid-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367647-nova-kaledonia-vtrete-progolosuvala-proti-nezaleznosti-vid-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367710-stati-virizali-vistup-tajvanskogo-ministra-cerez-supereclivu-mapu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367710-stati-virizali-vistup-tajvanskogo-ministra-cerez-supereclivu-mapu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367720-u-ssa-na-vecirci-stalasa-strilanina-odna-ludina-zaginula-13-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367720-u-ssa-na-vecirci-stalasa-strilanina-odna-ludina-zaginula-13-poraneni.html


 

У світі зафіксували понад 270,4 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 13 грудня зафіксували 
270 430 922 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Резніков: Стратегія не провокувати Росію 

не працює і не працюватиме 

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 

стратегія не провокувати Росію не працює і не 

працюватиме.  

 

Моравецький: Кращим сценарієм є 

недопущення відкриття Nord Stream 2 

Введення в експлуатацію газопроводу 
“Північний потік-2” буде “затягуванням 

політичного й енергетичного зашморгу” 

навколо

 

Резніков розповів, як Німеччина блокувала 

закупівлю зброї через НАТО для України 

Минулого місяця Берлін через Агентство 
НАТО з підтримки та постачання НАТО 

наклав вето на закупівлю Україною збройних

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367714-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2704-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367714-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2704-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367679-reznikov-strategia-ne-provokuvati-rosiu-ne-pracue-i-ne-pracuvatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367679-reznikov-strategia-ne-provokuvati-rosiu-ne-pracue-i-ne-pracuvatime.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367659-moraveckij-krasim-scenariem-e-nedopusenna-vidkritta-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367659-moraveckij-krasim-scenariem-e-nedopusenna-vidkritta-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367669-reznikov-rozpoviv-ak-nimeccina-blokuvala-zakupivlu-zbroi-cerez-nato-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367669-reznikov-rozpoviv-ak-nimeccina-blokuvala-zakupivlu-zbroi-cerez-nato-dla-ukraini.html


 

Зміни щодо децентралізації відповідають 

духу Мінських домовленостей – 

Веніславський 

Для завершення децентралізації необхідне 

внесення змін до Конституції. При цьому ця 

реформа щодо Донецької та Луганс

 

УКРАЇНА  

 

В Україні – 4 073 нові випадки коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 4 073 випадки 

зараження коронавірусом.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 13 

грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 8 копійок - до 27,0241 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Минулої доби окупанти чотири рази 

порушили «тишу», травмований 

український воїн 

Упродовж минулої доби, 12 грудня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 

чотири порушення режиму пр

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367690-zmini-sodo-decentralizacii-vidpovidaut-duhu-minskih-domovlenostej-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367690-zmini-sodo-decentralizacii-vidpovidaut-duhu-minskih-domovlenostej-venislavskij.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367690-zmini-sodo-decentralizacii-vidpovidaut-duhu-minskih-domovlenostej-venislavskij.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

13 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні у всьому вітається стриманість та 

поміркованість 

 

Розпочався прийом заявок на конкурс 

наукових студентських робіт на тему 

Революції Гідності 

Всеукраїнському конкурсі наукових 

студентських робіт на те 

  

 

У Хмельницькому для військових 

влаштували бал «Укради мене з війни» 

У Хмельницькому для військовослужбовців, 
ветеранів АТО/ООС, волонтерів та їхніх 

дружин і коханих вперше влаштувати 

 

До Києва прибув Вифлеємський вогонь 

миру 

До Києва з Австрії 12 грудня прибув 

Вифлеємський вогонь миру. У 

Михайлівському Золотоверхому соборі та
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У Філадельфії збирали кошти на підтримку 

дітей з аутизмом в Україні 

У передмісті американського міста 
Філадельфії, штат Пенсильванія, відбувся 

благодійний вечір, кошти з якого підуть

 

 

13 грудня. Пам’ятні дати 

Цього дня митрополит Андрей Шептицький 

передав свій приватний художній музей у 

Львові українському народу
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