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ТОП 

 

Резніков: Україна не є кінцевою метою 

Путіна – він націлений на Європу 

Міністр оборони України Олексій Резніков 

вважає, що Україна не є кінцевою метою у 

війні, яку може розв’язати Путін, і якщо він 

розпочне її, то війна вестиметься й у Європі. 

 

Штати мають щоденні дипломатичні 

контакти з Європою на тлі ескалації РФ – 

Білий дім 

Адміністрація Байдена проводить на щоденній 

основі дипломатичні переговори й 

консультації з європейськими союзниками та 
партнерами, а також прямий діалог з Україною 

і РФ на тлі військової ескалації з російського 

боку.  
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У Білому домі підтвердили готовність США 

посилити східний фланг НАТО 

Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила 
готовність Вашингтона посилити військову 

присутність у країнах НАТО у Східній Європі, 

якщо Росія вдасться до нової агресії проти 

України. 

 

Лікарі дозволили Саакашвілі їсти без 

обмежень та порадили більше рухатися 

Міхеїлу Саакашвілі, який проходить курс 

реабілітації в умовах ув'язнення, дозволили 

перейти на звичайний режим харчування і 

призначили йому тренера, щоб він більше 

рухався. 

 

«Ковідна» тисяча на ліки: програма для 

вакцинованих стартує з січня 

Зустрічі з бізнесом під час підготовки 
програми «єПідтримка», а також зустрічі з 

представниками аптечних мереж, сервісів, які 

забезпечують доставку ліків поштою, 

сприятимуть максимальному охопленню 

людей програмою

 

 

Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне 

пальне 

Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про 
початок програми очищення атмосфери Землі 

від вуглекислого газу та перетворення його на 

ракетне пальне.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368412-u-bilomu-domi-pidtverdili-gotovnist-ssa-posiliti-shidnij-flang-nato.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368403-likari-dozvolili-saakasvili-isti-bez-obmezen-ta-poradili-bilse-ruhatisa.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3368454-ilon-mask-hoce-pereroblati-co2-na-raketne-palne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3368454-ilon-mask-hoce-pereroblati-co2-na-raketne-palne.html


СВІТ 

 

Путін та Сі Цзіньпін проведуть онлайн-

переговори цього тижня 

Голова КНР Сі Цзіньпін і президент Росії 
Володимир Путін цього тижня проведуть 

онлайн-перемовини на тлі напруженості між 

РФ і Заходом через зосередження десятків 

тисяч російських військових біля кордону з 

Україною.  

 

 

Президенти США й Фінляндії 

скоординували зусилля для реагування на 

ескалацію РФ 

Глава Білого дому Джо Байден обговорив у 
понеділок з президентом Фінляндії Саулі 

Нійністе ситуацію щодо скупчення російських 

військ біля України, а також необхідність 

спільних трансатлантичних зусиль для 

зменшення ескалації з боку РФ. 

 

Росія в Раді безпеки ООН наклала вето на 

проєкт резолюції щодо змін клімату та 

безпеки 

Росія в Раді Безпеки ООН скористалася правом 
вето і заблокувала ухвалення резолюції 

Радбезу, яка передбачала включення до 

порядку денного цього

 

Теракт на ярмарку в Камеруні: 10 

поранених 

Щонайменше десятеро осіб зазнали поранень 

унаслідок вибуху, що прогримів на людному 

ярмарку на південному заході Камеруну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368438-putin-ta-si-czinpin-provedut-onlajnperegovori-cogo-tizna.html
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У світі зафіксували понад 271 мільйон 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 14 грудня зафіксували 
271 103 247 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба і помічниця держсекретаря США 

скоординували позиції напередодні її візиту 

до Москви 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба провів зустріч із помічницею 

державного секретаря США з питань Європи 
та Євразії Карен Донфрід, яка прибула до 

Києва з робочим візитом.  

 

 

Світовий банк дасть Україні ще $150 

мільйонів на подолання COVID-пандемії – 

Ляшко 

Україна отримає від Світового банку додаткові 

150 млн доларів на подолання пандемії. 

 

США запевнили у повній підтримці 

«Кримської платформи» 

Виконуючий обов’язки заступника помічника 

секретаря з питань Східної Європи Державного 

департаменту США Джон Армстронг заявив, 

що Сполучені
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368429-svitovij-bank-dast-ukraini-se-150-miljoniv-na-podolanna-covidpandemii-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368429-svitovij-bank-dast-ukraini-se-150-miljoniv-na-podolanna-covidpandemii-lasko.html
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В Україні 20 грудня відбудеться саміт 

Люблінського трикутника 

Саміт Люблінського трикутника на рівні 

Президентів відбудеться 20 грудня в Україні.

 

 

Глава МЗС Польщі: Деескалація навколо 

України має відбуватися шляхом 

відлякування 

Деескалація напруги навколо кордонів України 

має відбуватися шляхом відлякування 

потенційного агресора.

 

 

Будь-яка спроба йти на поступки Путіну 

призводить лише до ескалації — Фейгін 

Будь-які поступки Путіну ведуть до 

наступного, посиленого тиску з боку Росії. 

 

Україна посилює співпрацю з Естонією у 

сфері захисту кордонів 

Україна та Естонія посилюють співпрацю у 

сфері захисту кордонів.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368394-v-ukraini-20-grudna-vidbudetsa-samit-lublinskogo-trikutnika.html
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УКРАЇНА 

 

Рада планує розблокувати підписання 

закону про зміни до Податкового кодексу 

Верховна Рада на засіданні у вівторок планує 
завершити розгляд проєктів постанов, які 

пропонують скасувати ухвалення закону "Про 

внесення змін до 

 

Арахамія хоче посилення відповідальності 

за неправдиву інформацію про 

громадянство 

Голова парламентської фракції партії «Слуга 
народу» Давид Арахамія виступає за 

посилення відповідальності за надання 

неправдивої інформації щодо громадянства або 

наявності подвійного громадянства.  

 

 

Стефанчук вважає, що варто переглянути 

систему голосування на виборах 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

вважає, що в Україні варто переглянути 

систему голосування на виборах. 

 

У Зеленського розраховують на прибуття 

шести кораблів з вугіллям до кінця року 

В Офісі Президента розраховують на прибуття 
до України близько 6 кораблів з вугіллям до 

кінця 2021 року, потім очікується прибуття 6-

10 кораблів щомісяця. 
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Верещук і голова Луганської ОДА відвідали 

нову сервісну зону в Шульгинці 

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України Ірина Верещук та голова Луганської 

облдержадміністрації

 

 

В Україні схвалили додаткову дозу COVID-

вакцини для груп ризику 

Міністерство охорони здоров'я схвалило 
додаткову дозу вакцини проти COVID-19 для 

груп ризику. 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні на 14 копійок 

Національний банк України на вівторок, 14 

грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 14 копійок - до 26,8846 грн за долар. 

 

 

В Україні – 7 283 нові випадки коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 7 283 випадки 

зараження коронавірусом.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби двічі зривали 

«тишу» у зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 

порушення режиму припинення вогню.  

 

ОБСЄ зафіксувала озброєного бойовика на 

ділянці розведення у Золотому 

СММ ОБСЄ зафіксувала 12 грудня двох 

бойовиків російських окупаційних сил в межах 
ділянки розведення сил та засобів біля 

Золотого, при чому один з них був озброєним 

автоматом AK-74. 

 

Місія ОБСЄ на вихідних нарахувала на 

сході України понад 800 порушень 

перемир’я 

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 10-

го до вечора 12-го грудня 211 порушень 

режиму припинення вогню в Донецькій області 

та 599 таких порушень на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

14 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні варто присвятити час зміцненню 

родинних зв'язків 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368460-okupanti-minuloi-dobi-dvici-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368460-okupanti-minuloi-dobi-dvici-zrivali-tisu-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368436-obse-zafiksuvala-ozbroenogo-bojovika-na-dilanci-rozvedenna-u-zolotomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368436-obse-zafiksuvala-ozbroenogo-bojovika-na-dilanci-rozvedenna-u-zolotomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368420-misia-obse-na-vihidnih-narahuvala-na-shodi-ukraini-ponad-800-porusen-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368420-misia-obse-na-vihidnih-narahuvala-na-shodi-ukraini-ponad-800-porusen-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368420-misia-obse-na-vihidnih-narahuvala-na-shodi-ukraini-ponad-800-porusen-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3368420-misia-obse-na-vihidnih-narahuvala-na-shodi-ukraini-ponad-800-porusen-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368317-14-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368317-14-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

На Рівненщині назвали цікаві для туристів 

новорічні локації 

Перелік основних місць, де розгортатимуться 
оригінальні новорічні події, що зацікавлять 

туристів, оприлюднили у Рівненській області.

 

 

У Харкові традиційний будинок Діда 

Мороза замінить резиденція у «Фентезі-

парку» 

У Харкові на Новий рік через карантин 

традиційний будинок Діда Мороза на площі 

Свободи замінить його резиденція у «Фентезі-

парку».

 

 

У Гонконзі створюють пластиковий пакет, 

що саморозкладається у воді 

Гонконзький стартап “INVISIBLEBAG” 

працює над створенням одноразового пакета 

для свіжих продуктів харчування, що 

саморозкладається у воді.

 

 

14 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368361-na-rivnensini-nazvali-cikavi-dla-turistiv-novoricni-lokacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368361-na-rivnensini-nazvali-cikavi-dla-turistiv-novoricni-lokacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368368-u-harkovi-tradicijnij-budinok-dida-moroza-zaminit-rezidencia-u-fenteziparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368368-u-harkovi-tradicijnij-budinok-dida-moroza-zaminit-rezidencia-u-fenteziparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368368-u-harkovi-tradicijnij-budinok-dida-moroza-zaminit-rezidencia-u-fenteziparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368368-u-harkovi-tradicijnij-budinok-dida-moroza-zaminit-rezidencia-u-fenteziparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3368458-u-gonkonzi-stvoruut-plastikovij-paket-so-samorozkladaetsa-u-vodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3368458-u-gonkonzi-stvoruut-plastikovij-paket-so-samorozkladaetsa-u-vodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368214-14-grudna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368214-14-grudna-pamatni-dati.html

