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ТОП 

 

Євросоюз застосував санкції проти ПВК 

«Вагнера» 

Європейська рада ухвалила сьогодні санкції 

проти російської приватної військової компанії 

Вагнера, які поширюються на саму "Групу 

Вагнера", а також на вісьмох осіб та три 

установи, пов’язані з її діяльністю. 

 

 

Маніпуляція фактами: у МЗС відповіли на 

заяву Путіна про активи СРСР 

Твердження президента РФ Володимира 
Путіна про нібито невиконання Україною 

зобов’язання передати Росії закордонні активи 

СРСР – маніпуляція фактами.  

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368258-evrosouz-zastosuvav-sankcii-proti-pvk-vagnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368258-evrosouz-zastosuvav-sankcii-proti-pvk-vagnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368007-manipulacia-faktami-u-mzs-vidpovili-na-zaavu-putina-pro-aktivi-srsr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368007-manipulacia-faktami-u-mzs-vidpovili-na-zaavu-putina-pro-aktivi-srsr.html


 

«Мені соромно»: Гогілашвілі 

прокоментував своє звільнення 

Олександр Гогілашвілі, якого уряд звільнив з 
посади заступника міністра внутрішніх справ, 

заявив, що йому соромно за свою емоційність 

та нестриманість, які він виявив під час 

інциденту на блокпості у Донецькій області. 

 

В Україні посилили охорону мостів та 

об'єктів критичної інфраструктури 

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ посилюють 
повітряне прикриття об’єктів критичної 

інфраструктури, мостів через річку Дніпро, а 

також ГЕС, АЕС на випадок збройної агресії з 

боку Російської Федерації проти України.  

 

 

В Україні запускають електронну чергу для 

перетину кордону 

Кабінет Міністрів запроваджує пілотний 

проєкт "Електронна черга перетину кордону", 
який допоможе позбутися черг вантажівок під 

час перетину кордону України.

 

РНБО прогнозує появу штаму Омікрон в 

Україні цього тижня 

Новий штам коронавірусу Омікрон може бути 

виявлений в Україні цього тижня, однак на 

свята епідемічна ситуація буде стабільною. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368019-meni-soromno-gogilasvili-prokomentuvav-svoe-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368019-meni-soromno-gogilasvili-prokomentuvav-svoe-zvilnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368034-v-ukraini-posilili-ohoronu-mostiv-ta-obektiv-kriticnoi-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368034-v-ukraini-posilili-ohoronu-mostiv-ta-obektiv-kriticnoi-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368224-v-ukraini-zapuskaut-elektronnu-cergu-dla-peretinu-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368224-v-ukraini-zapuskaut-elektronnu-cergu-dla-peretinu-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368118-rnbo-prognozue-poavu-stamu-omikron-v-ukraini-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368118-rnbo-prognozue-poavu-stamu-omikron-v-ukraini-cogo-tizna.html


 

Тисяча для вакцинованих: стартує пілот 

проєкту «єПідтримка» ВІДЕО 

З 13 грудня стартує пілот проєкту 
«єПідтримка», який дозволить отримати 

тисячу гривень за вакцинацію проти 

коронавірусу. 

 

 

З першого квітня запроваджуємо відпуск 

антибіотиків виключно за електронним 

рецептом - Олександр Комаріда, перший 

заступник міністра охорони здоров'я 

України ІНТЕРВ'Ю 

У Нідерландах минулої п’ятниці МОЗ України 
та компанія Philips підписали меморандум 
про співпрацю та взаємність у підвищенні 
якості вітчизняних медичних послуг. Компанія 

Philips, 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Берлін не бачить потреби у створенні нових 

переговорних форматів щодо України 

Новий федеральний уряд Німеччини, як і 

попередній, не вважає за потрібне створювати 

нові переговорні платформи для мирного 
врегулювання на сході України, адже вже є 

нормандський формат. 

 

 

Джонсон - Путіну: Агресія проти України є 

«стратегічною помилкою», що матиме 

серйозні наслідки 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон у телефонній розмові з президентом 

РФ Володимиром Путіним попередив його про 
«серйозні наслідки» в разі агресії проти 

України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367768-tisaca-dla-vakcinovanih-startue-pilot-proektu-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367768-tisaca-dla-vakcinovanih-startue-pilot-proektu-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368196-oleksandr-komariada-persij-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368196-oleksandr-komariada-persij-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368196-oleksandr-komariada-persij-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368196-oleksandr-komariada-persij-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368196-oleksandr-komariada-persij-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368196-oleksandr-komariada-persij-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368270-berlin-ne-bacit-potrebi-u-stvorenni-novih-peregovornih-formativ-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368270-berlin-ne-bacit-potrebi-u-stvorenni-novih-peregovornih-formativ-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368324-dzonson-putinu-agresia-proti-ukraini-e-strategicnou-pomilkou-so-matime-serjozni-naslidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368324-dzonson-putinu-agresia-proti-ukraini-e-strategicnou-pomilkou-so-matime-serjozni-naslidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368324-dzonson-putinu-agresia-proti-ukraini-e-strategicnou-pomilkou-so-matime-serjozni-naslidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368324-dzonson-putinu-agresia-proti-ukraini-e-strategicnou-pomilkou-so-matime-serjozni-naslidki.html


 

Лідери ЄС обговорять нарощування 

російських військ біля кордону України – 

Боррель 

Ситуація щодо нарощування російських військ 

біля кордону України залишається високо в 

порядку денному Євросоюзу і буде обговорена 

на засіданні Європейської ради у четвер. 

 

Заява послів G7 щодо децентралізації 

свідчить, що Україна на правильному 

шляху - Чернишов 

Посли країн «Групи семи» підтримали 
внесення змін до Конституції України щодо 

децентралізації, а це означає, що наша країна 

на правильному шляху.

 

Місцевий референдум: Венеційська комісія 

може 28 січня оприлюднити попередній 

висновок 

Венеційська комісія планує оприлюднити 

попередній висновок щодо законопроєкту № 
5512 "Про місцевий референдум" 28 січня 2022 

року.

 

 

Як ставляться українці до країн 

Центральної Європи ОПИТУВАННЯ  

Більшість українців вважають, що країни 

Центральної Європи (Польща, Румунія, 

Словаччина та Чехія) ставляться до України 

переважно по-дружньому чи нейтрально.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368336-lideri-es-obgovorat-narosuvanna-rosijskih-vijsk-bila-kordonu-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368336-lideri-es-obgovorat-narosuvanna-rosijskih-vijsk-bila-kordonu-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368336-lideri-es-obgovorat-narosuvanna-rosijskih-vijsk-bila-kordonu-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368336-lideri-es-obgovorat-narosuvanna-rosijskih-vijsk-bila-kordonu-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368024-zaava-posliv-g7-sodo-decentralizacii-svidcit-so-ukraina-na-pravilnomu-slahu-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368024-zaava-posliv-g7-sodo-decentralizacii-svidcit-so-ukraina-na-pravilnomu-slahu-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368024-zaava-posliv-g7-sodo-decentralizacii-svidcit-so-ukraina-na-pravilnomu-slahu-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368024-zaava-posliv-g7-sodo-decentralizacii-svidcit-so-ukraina-na-pravilnomu-slahu-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368096-miscevij-referendum-venecijska-komisia-moze-28-sicna-opriludniti-poperednij-visnovok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368096-miscevij-referendum-venecijska-komisia-moze-28-sicna-opriludniti-poperednij-visnovok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368096-miscevij-referendum-venecijska-komisia-moze-28-sicna-opriludniti-poperednij-visnovok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368096-miscevij-referendum-venecijska-komisia-moze-28-sicna-opriludniti-poperednij-visnovok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368128-ak-stavlatsa-ukrainci-do-krain-centralnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368128-ak-stavlatsa-ukrainci-do-krain-centralnoi-evropi.html


КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ: Повний курс COVID-вакцинації 

отримали 40% дорослих — як на цей рік 

рекомендувала ВООЗ 

Повний курс вакцинації проти COVID-19 

отримали 40% дорослого населення. Таким 

чином, Україна виконала цільовий орієнтир 

ВООЗ щодо вакцинації проти коронавірусної 

хвороби у 2021 році. 

 

 

У лікарнях перебувають більш як 26 тисяч 

COVID-хворих, 80% з них - на кисневій 

підтримці 

В українських лікарнях перебуває 26,7 тис. 
хворих на COVID-19, 80% з них - на кисневій 

терапії. 

 

 

«Червоні» Вінниччину та Хмельниччину з 

15 грудня переводять у «жовту» зону 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 
грудня жовтий рівень епідемічної небезпеки на 

території Вінницької та Хмельницької 

областей. 

 

Психіатр пояснила, чому COVID-пандемія 

збільшила кількість панічних атак 

Частота панічних серед тих, хто ними 
страждає, збільшилася під час пандемії. Також 

панічні атаки можуть виникати серед тих, хто 

переніс коронавірус, на фоні страху знову ним 

заразитися.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367856-povnij-kurs-covidvakcinacii-otrimali-40-doroslogo-naselenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367856-povnij-kurs-covidvakcinacii-otrimali-40-doroslogo-naselenna-moz.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367856-povnij-kurs-covidvakcinacii-otrimali-40-doroslogo-naselenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367854-u-likarnah-perebuvaut-bils-ak-26-tisac-covidhvorih-80-z-nih-na-kisnevij-pidtrimci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367854-u-likarnah-perebuvaut-bils-ak-26-tisac-covidhvorih-80-z-nih-na-kisnevij-pidtrimci.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368254-vinniccinu-ta-hmelniccinu-z-15-grudna-perevodat-u-zovtu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368254-vinniccinu-ta-hmelniccinu-z-15-grudna-perevodat-u-zovtu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368277-psihiatr-poasnila-comu-covidpandemia-zbilsila-kilkist-panicnih-atak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368277-psihiatr-poasnila-comu-covidpandemia-zbilsila-kilkist-panicnih-atak.html


 

В Україні дозволять додаткову дозу COVID-

вакцини: хто її отримає 

Міністерство охорони здоров'я схвалить 
додаткову дозу вакцини проти коронавірусу 

для груп ризику. 

 

Повністю вакциновані від коронавірусу вже 

понад 12,4 мільйона українців 

В Україні повний курс вакцинації проти 

коронавірусної хвороби пройшли понад 

12,4 мільйона людей.

 

 

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і 

на що їх можна витратити 

Програма єПідтримка передбачає виплату 

тисячі гривень особі, яка вакцинована двома 

дозами і має сертифікат у застосунку "Дія"

УКРАЇНА 

 

Гогілашвілі внесли до бази «Миротворця» 

Ексзаступника міністра внутрішніх справ 

Олександра Гогілашвілі внесли до бази 

"Миротворця". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367832-v-ukraini-dozvolat-dodatkovu-dozu-covidvakcini-hto-ii-otrimae.html
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У «Слузі народу» заслухали кандидатів на 

посади членів Нацради 

Ольгу Герасим’юк, Олександра Бурмагіна та 
Олега Черниша заслухали у фракції «Слуга 

народу» як кандидатів на посади членів 

Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення.  

 

Стефанчук каже, що у випадку 

«непередбачуваної ситуації» Рада могла б 

голосувати онлайн 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
підтримує запровадження системи онлайн-

голосування у парламенті.

 

 

«Слуги народу» зберуться на засідання - що 

обговорять 

Народні депутати зі "Слуги народу" на 

засіданні фракції в понеділок, 13 грудня, 
обговорять низку пріоритетних 

законопроєктів, запропонованих до розгляду в 

парламенті на пленарному тижні з 14 до 17 

грудня. 

 

 

Зеленський очолює президентський 

рейтинг, дві партії лідирують у 

парламентському – КМІС ОПИТУВАННЯ  

Президентський рейтинг очолює чинний глава 

держави Володимир Зеленський, за якого 
проголосували б 27,1% українців серед тих, 

хто 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368338-u-sluzi-narodu-zasluhali-kandidativ-na-posadi-cleniv-nacradi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368017-zelenskij-ocolue-prezidentskij-rejting-u-parlamentskomu-lidiruut-dvi-partii-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368017-zelenskij-ocolue-prezidentskij-rejting-u-parlamentskomu-lidiruut-dvi-partii-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368017-zelenskij-ocolue-prezidentskij-rejting-u-parlamentskomu-lidiruut-dvi-partii-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368017-zelenskij-ocolue-prezidentskij-rejting-u-parlamentskomu-lidiruut-dvi-partii-kmis.html


 

Шмигаля запрошують на годину запитань 

до уряду в Раді 

Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 
запрошують на годину запитань до уряду у 

Верховній Раді, яка відбудеться в п’ятницю, 17 

грудня. 

 

Заява Ткаченка про відставку у Раді не 

зареєстрована – Стефанчу 

Заява Олександра Ткаченка про відставку з 

посади міністра культури та інформаційної 
політики офіційно не зареєстрована у 

Верховній Раді. 

 

 

Рада може проголосувати зміни до бюджету 

на переозброєння армії — Стефанчук 

Верховна Рада може передбачити додаткові 

видатки на переозброєння української армії.

 

Окупанти відкривали вогонь біля Попасної 

та Катеринівки 

З початку доби з боку збройних формувань 
Російської Федерації зафіксовано два 

порушення режиму припинення вогню.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367939-smigala-zaprosuut-na-godinu-zapitan-do-uradu-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367939-smigala-zaprosuut-na-godinu-zapitan-do-uradu-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367974-zaava-tkacenka-pro-vidstavku-u-radi-ne-zareestrovana-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367974-zaava-tkacenka-pro-vidstavku-u-radi-ne-zareestrovana-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367902-rada-moze-progolosuvati-zmini-do-budzetu-na-pereozbroenna-armii-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3367902-rada-moze-progolosuvati-zmini-do-budzetu-na-pereozbroenna-armii-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368231-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-popasnoi-ta-katerinivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368231-okupanti-vidkrivali-vogon-bila-popasnoi-ta-katerinivki.html


ЕКОНОМІКА 

 

Держатомрегулювання спростовує 

звинувачення у діях на користь ДТЕК 

Державна інспекція ядерного регулювання 
спростовує звинувачення у діях на користь 

холдингу ДТЕК, через що у 2020 році 

затримувалась видача НАЕК 

 

 

ЄС зацікавлений в інтеграції України до 

європейського водневого ринку - Матті 

Маасікас, посол ЄС в Україні ІНТЕРВ'Ю 

У зв’язку з новим Зеленим курсом, що його 
взяли країни світу на шляху до досягнення 
кліматичної нейтральності, відповідно 
зростає й роль відновлюваної енергетики у 

світі.

 

МБРР надасть Україні $150 мільйонів для 

боротьби з COVID-19 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку 

(МБРР) додатково надасть Україні 150 млн 

дол. США для здійснення заходів із протидії 

розповсюдження COVID-19. 

 

В Україні місію МАГАТЕ з комплексного 

огляду очікують з 2023 по 2025 роки 

Державна інспекція ядерного регулювання 
очікує повторну місію Міжнародного 

агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з 

комплексного огляду регулюючої системи у 

проміжку 2023-2025 років. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367941-derzatomreguluvanna-sprostovue-zvinuvacenna-u-diah-na-korist-dtek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367941-derzatomreguluvanna-sprostovue-zvinuvacenna-u-diah-na-korist-dtek.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367973-matti-maasikas-posol-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367973-matti-maasikas-posol-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367973-matti-maasikas-posol-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367973-matti-maasikas-posol-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368015-mbrr-nadast-ukraini-150-miljoniv-dla-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368015-mbrr-nadast-ukraini-150-miljoniv-dla-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367935-v-ukraini-misiu-magate-z-kompleksnogo-ogladu-ocikuut-z-2023-po-2025-roki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367935-v-ukraini-misiu-magate-z-kompleksnogo-ogladu-ocikuut-z-2023-po-2025-roki.html


 

Бюджет недоотримав близько 6 мільярдів 

від ліцензій на гральний бізнес СТАТИСТИКА  

Станом на листопад 2021 року до державного 
бюджету надійшло 1,34 млрд грн від продажу 

ліцензій на гральний бізнес із запланованих 7,4 

млрд грн, або лише 18%. 

 

 

Запаси вугілля на ТЕС за тиждень 

збільшилися на 8,7% 

Станом на 13 грудня 2021 року запаси вугілля 

на складах теплоелектростанцій (ТЕС) 

становлять 451 тис. тонн, що на 8,7% більше 

порівняно із запасами на 6 грудня. 

 

 

В Україні збільшилось виробництво трубної 

продукції 

Підприємства, що входять до об’єднання 
«Укртрубопром», в січні-листопаді 2021 року 

виробили 649,1 тис. тонн трубної продукції, що 

на 31,5% більше порівняно з аналогічним 

періодом минулого року.  

 

Виручка від експорту волоських горіхів 

знизилася на 20% - експерти 

За підсумками горіхового сезону, що минув 

(жовтень 2020 року – вересень 2021 року), 
виручка від експорту грецького горіха 

знизилася на 20% порівняно з попереднім 

сезоном, до 98,6 млн дол. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368006-budzet-nedootrimav-blizko-6-milardiv-vid-licenzij-na-gralnij-biznes-opendatabot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368006-budzet-nedootrimav-blizko-6-milardiv-vid-licenzij-na-gralnij-biznes-opendatabot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368272-zapasi-vugilla-na-tes-za-tizden-zbilsilisa-na-87.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368272-zapasi-vugilla-na-tes-za-tizden-zbilsilisa-na-87.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368058-v-ukraini-zbilsilos-virobnictvo-trubnoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368058-v-ukraini-zbilsilos-virobnictvo-trubnoi-produkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368308-virucka-vid-eksportu-voloskih-gorihiv-znizilasa-na-20-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368308-virucka-vid-eksportu-voloskih-gorihiv-znizilasa-na-20-eksperti.html


 

В Україні дещо сповільнилася інфляція - 

НБУ 

Споживача інфляція у листопаді сповільнилася 

до 10,3% (із 10,9% у жовтні). 

 

Ціни на капусту в Україні зросли майже 

вдвічі - експерти 

Ціни на білокачанну капусту в Україні за 

тиждень з 6 по 12 грудня майже подвоїлися – 

від 5-8 грн/кг до 8-10 грн/кг. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримський «суд» продовжив арешт 

політв'язню Єсипенку на три місяці 

«Суд» в окупованому Криму за клопотанням 

«прокурора» продовжив на три місяці, до 18 
березня, тримання під арештом 

обвинуваченого у виготовленні вибухівки 

журналіста Владислава Єсипенка.

 

У Росії завтра відбудуться судові засідання у 

так званій «справі Хізб ут-Тахрір» 

У Російській Федерації у вівторок, 14 грудня, 

відбудуться судові засідання у так званій 

"справі Хізб ут-Тахрір".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367849-v-ukraini-deso-spovilnilasa-inflacia-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3367849-v-ukraini-deso-spovilnilasa-inflacia-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368285-cini-na-kapustu-v-ukraini-zrosli-majze-vdvici-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368285-cini-na-kapustu-v-ukraini-zrosli-majze-vdvici-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3368279-krimskij-sud-prodovziv-arest-politvaznu-esipenku-na-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3368279-krimskij-sud-prodovziv-arest-politvaznu-esipenku-na-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3368322-u-rosii-zavtra-vidbudutsa-sudovi-zasidanna-u-tak-zvanij-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3368322-u-rosii-zavtra-vidbudutsa-sudovi-zasidanna-u-tak-zvanij-spravi-hizb-uttahrir.html


 

У Києві відкрився новий притулок для 

жінок, що постраждали від домашнього 

насильства 

У Києві відкрився новий притулок для жінок і 

жінок з дітьми, що постраждали від 

домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Розстріл Майдану: у справі ексначальника 

СБУ Києва допитали депутата Кубіва 

Шевченківський районний суд міста Києва у 
справі силового штурму на Майдані 18 лютого 

2014 року, у якій обвинуваченим є колишній 

начальник

 

 

Позачерговий з'їзд Ради суддів України 

відклали на невизначений термін 

Рада суддів України вирішила відкласти 

проведення ХІХ позачергового з’їзду суддів із 

22-23 грудня на невизначений строк. 

 

 

Санкційний список РНБО: кримінальному 

авторитету з російським паспортом дали пів 

року тюрми 

У Миколаївській області за погрози 
потерпілим засудили до 6 місяців арешту 

кримінального авторитета з санкційного 

списку Ради національної безпеки і оборони. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3368236-u-kievi-vidkrivsa-novij-pritulok-dla-zinok-so-postrazdali-vid-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3368236-u-kievi-vidkrivsa-novij-pritulok-dla-zinok-so-postrazdali-vid-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3368236-u-kievi-vidkrivsa-novij-pritulok-dla-zinok-so-postrazdali-vid-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3368236-u-kievi-vidkrivsa-novij-pritulok-dla-zinok-so-postrazdali-vid-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368083-rozstril-majdanu-u-spravi-eksnacalnika-sbu-kieva-dopitali-deputata-kubiva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368083-rozstril-majdanu-u-spravi-eksnacalnika-sbu-kieva-dopitali-deputata-kubiva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367899-pozacergovij-zizd-radi-suddiv-ukraini-vidklali-na-neviznacenij-termin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3367899-pozacergovij-zizd-radi-suddiv-ukraini-vidklali-na-neviznacenij-termin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368315-sankcijnij-spisok-rnbo-kriminalnomu-avtoritetu-z-rosijskim-pasportom-dali-piv-roku-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368315-sankcijnij-spisok-rnbo-kriminalnomu-avtoritetu-z-rosijskim-pasportom-dali-piv-roku-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368315-sankcijnij-spisok-rnbo-kriminalnomu-avtoritetu-z-rosijskim-pasportom-dali-piv-roku-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368315-sankcijnij-spisok-rnbo-kriminalnomu-avtoritetu-z-rosijskim-pasportom-dali-piv-roku-turmi.html


 

На момент ДТП у Харкові Infiniti «летів» 

180 кілометрів за годину 

Експертиза встановила, що швидкість 
керованого 16-річним водієм автомобіля 

Infiniti, який 26 жовтня зіткнувся на проспекті 

Гагаріна у Харкові з Chevrolet, становила 180 

кілометрів на годину.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Лавина дзвінків, британський інтерес та 

пожвавлення у «Люблінському трикутнику» 

Велика Британія та Україна вибудовують 

стратегічний діалог 

 

 

Ситуація у світі на вихідних: це гірше за 

Карибську кризу 

Достатньо передивитися добірку новин за 

минулі вихідні, щоби відчути, в якому 

страшному напруженні живе світ, готуючись 

дати відсіч імперській параної Кремля 

 

Що робити: В Ірпені набудували стільки 

житла, що діти навчаються в коридорах 

Батьки скаржаться, що дітей у школах надто 

багато. Чи все так катастрофічно, як описують, 

– з’ясував Укрінформ

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368310-na-moment-dtp-u-harkovi-infiniti-letiv-180-kilometriv-za-godinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368310-na-moment-dtp-u-harkovi-infiniti-letiv-180-kilometriv-za-godinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367820-lavina-dzvinkiv-ta-mizdzvinkovij-prostir-britanskij-interes-ta-pozvavlenna-u-lublinskomu-trikutniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3367820-lavina-dzvinkiv-ta-mizdzvinkovij-prostir-britanskij-interes-ta-pozvavlenna-u-lublinskomu-trikutniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368274-situacia-u-sviti-na-vihidnih-ce-girse-za-karibsku-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368274-situacia-u-sviti-na-vihidnih-ce-girse-za-karibsku-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368014-so-robiti-v-irpeni-nabuduvali-stilki-zitla-so-diti-navcautsa-v-koridorah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368014-so-robiti-v-irpeni-nabuduvali-stilki-zitla-so-diti-navcautsa-v-koridorah.html


 

Цифрове майбутнє України: мрії та 

можливості українських студентів 

У столиці Фінляндії відбувся «саміт талантів», 

організований відомою компанією

 

 

Екзотична люфа в українських Каїрах  

До Національного реєстру рекордів України 

внесли першу в країні ділянку з вирощування 

люфи

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Стирчать лише голови пінгвінів: біля 

«Вернадського» випала рекордна кількість 

снігу ФОТО 

Біля станції «Академік Вернадський» випала 

рекордна кількість снігу, яким засипало гнізда 

пінгвінів.

  

 

В Україні можуть дозволити фіксувати 

порушення ПДР на телефон 
ЗАКОНОПРОЄКТ 

У Міністерстві внутрішніх справ України 
підтримали законопроєкт №5798, яким, серед 

іншого, передбачається запровадити фіксацію 

порушення ПДР із

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3367831-cifrove-majbutne-ukraini-mrii-ta-mozlivosti-ukrainskih-studentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3367831-cifrove-majbutne-ukraini-mrii-ta-mozlivosti-ukrainskih-studentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3366636-ekzoticna-lufa-v-ukrainskih-kairah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3366636-ekzoticna-lufa-v-ukrainskih-kairah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368022-stircat-lise-golovi-pingviniv-bila-vernadskogo-vipala-rekordna-kilkist-snigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368022-stircat-lise-golovi-pingviniv-bila-vernadskogo-vipala-rekordna-kilkist-snigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368022-stircat-lise-golovi-pingviniv-bila-vernadskogo-vipala-rekordna-kilkist-snigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368022-stircat-lise-golovi-pingviniv-bila-vernadskogo-vipala-rekordna-kilkist-snigu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368187-v-ukraini-mozut-dozvoliti-fiksuvati-porusenna-pdr-na-telefon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368187-v-ukraini-mozut-dozvoliti-fiksuvati-porusenna-pdr-na-telefon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368187-v-ukraini-mozut-dozvoliti-fiksuvati-porusenna-pdr-na-telefon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368187-v-ukraini-mozut-dozvoliti-fiksuvati-porusenna-pdr-na-telefon.html


 

«єПідтримка»: українці віком 60+ зможуть 

витратити тисячу на ліки 

Громадяни України, старші 60 років, які 
пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, 

із січня зможуть витратити передбачені 

законом тисячу гривень на соціальні потреби, у 

тому числі на придбання ліків.

 

Умови та терміни вступу до вишів у 2022 

році ІНФОГРАФІКА  

Міністерство освіти та наука створює нові 

можливості подачі заяв для вступу на основі 

сучасних цифрових підходів 

 

 

У Києві вперше покажуть вбрання Одрі 

Гепберн та інших зірок Голлівуду  ФОТО 

Напередодні Нового року у Києві 
експонуватиметься виставка італійського 

модного дому Gattinoni «Мода і зірки за часів 

Голлівуду на Тибрі».

 

 

Оголошення номінантів YUNA вперше 

покажуть онлайн 

Номінанти Національної музичної премії 

YUNA 2022 стануть відомі вже 14 грудня. 
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Вийшов тизер ютуб-серіалу «Мережа» про 

організації громадянського суспільства 
ВІДЕО 

У мережі з’явився тизер нового 
документального ютуб-серіалу "Мережа", 

створений кінематографістами об’єднання 

"Вавилон'13", що розповідатиме 
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