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ТОП 

 

Після розмови Байдена і Путіна Росія не 

відвела війська від кордонів України – 

Зеленський 

Скорочення кількості російського військового 

угруповання біля кордонів з Україною після 

нещодавніх переговорів президентів 
Сполучених Штатів Америки й Росії не 

відбулося.  

 

 

Зеленський у четвер зустрінеться зі 

Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО 

Президент України Володимир Зеленський 
відвідає у четвер, 16 грудня, штаб-квартиру 

НАТО в Брюселі. 
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Україна веде переговори з Німеччиною 

щодо розблокування закупівель зброї в 

НАТО — Кулеба 

Україна веде переговори з Німеччиною щодо 

розблокування закупівлі Києвом збройних 

систем для протистояння російській агресії 

через Агентство НАТО з підтримки та 

постачання.

 

 

Росія погрожує Україні, щоб шантажувати 

Захід (в інтерв'ю La Repubblica) - 

Володимир Зеленський, Президент України 

ІНТЕРВ'Ю 

– Президенте Зеленський, Володимир Путін 
знову скупчує свої війська на кордоні з 
Україною. Чи вважаєте ви, що цього разу 
військові маневри становлять більшу загрозу, 
ніж зазвичай?

 

 

«Епос про «М.К.У.», або Як ФСБ шукає 

привід для нападу на Україну АНАЛІТИКА 

106 затриманих РОСІЙСЬКИХ націоналістів 

намагаються видати за «прихильників 

Бандери»

 

 

Отруєння дітей під час хокейного матчу: на 

Львівщині почали розслідування 

Держпродспоживслужба Яворівського району 

на Львівщині розпочала розслідування 
отруєння невідомою речовиною шести дітей 

під час хокейного матчу 11 грудня в 

спортивно-оздоровчому комплексі «Льодова 

арена» у Новояворівську.
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COVID-таблетки на 90% ефективні для 

пацієнтів з групи ризику – Pfizer 

Компанія Pfizer Inc стверджує, що остаточний 
аналіз її противірусної таблетки від COVID-19 

показав майже 90% ефективність у запобіганні 

госпіталізації та смертей пацієнтів з групи 

високого ризику.

 

 

Крижаний дощ – це тепер назавжди? 

Укрінформ дізнавався, які ще неприємні 

сюрпризи підготувала для нас природа і чому. 

Втім, виявилося, що Україні ще пощастило…

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Біля кордону зараз така кількість військ 

РФ, що не загрожує Україні - Данілов 

Секретар Ради національної безпеки та 

оборони Олексій Данілов запевнив, що 

ситуація на україно-російському кордоні зараз 

контрольована, наявна 

 

Ердоган відвідає Україну на початку 

наступного року 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 

відвідає Україну на початку 2022 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368964-covidtabletki-na-90-efektivni-dla-pacientiv-z-grupi-visokogo-riziku-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3368964-covidtabletki-na-90-efektivni-dla-pacientiv-z-grupi-visokogo-riziku-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368930-krizanij-dos-ce-teper-nazavzdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368930-krizanij-dos-ce-teper-nazavzdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368996-bila-kordonu-zaraz-taka-kilkist-vijsk-rf-so-ne-zagrozue-ukraini-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368996-bila-kordonu-zaraz-taka-kilkist-vijsk-rf-so-ne-zagrozue-ukraini-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368724-erdogan-vidvidae-ukrainu-na-pocatku-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368724-erdogan-vidvidae-ukrainu-na-pocatku-nastupnogo-roku.html


 

Жодних обговорень України не буде без її 

участі – помічниця Блінкена 

Помічниця державного секретаря США з 
питань Європи та Євразії Карен Донфрід 

наголосила, що Вашингтон прагне подбати, 

щоб жодних рішень чи обговорень про Україну 

не відбувалося без участі України. 

 

 

У Чорне море зайшов французький 

ракетний фрегат FS Auvergne 

У Чорне море зайшов ракетний фрегат ВМС 

Франції FS Auvergne, бортовий номер D 654. У 
цьому році у Чорному морі перебував 31 

корабель нечорноморських країн НАТО, що є 

найбільшою кількістю з 2014 року. 

 

Путін шантажує світ зараз, бо його не 

зупинили у квітні - Залужний 

Головнокомандувач Збройних сил України 

Валерій Залужний заявляє, що метою 

російської гібридної агресії проти України є 
підрив євроатлантичної та європейської 

безпеки. 

 

Курс зовнішньої політики України у 

найближчі 2,5 року не зміниться - експерти 

Більшість українських експертів вважають, що 
курсу державної політики України на 

євроінтеграцію у найближчі 2,5 року нічого не 

загрожує, його не буде переорієнтовано на 

зближення з Росією, Китаєм чи Іраном.
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КОРОНАВІРУС 

 

У «жовтій» зоні карантину - Київ та 12 

областей, «червоними» лишаються 10 

регіонів ТАБЛИЦЯ 

Станом на 14 грудня в жовтій зоні епідемічної 

небезпеки знаходяться столиця та 12 областей. 

На червоному рівні залишаються 10 регіонів.

 

 

Коли в Україні робитимуть додаткове 

COVID-щеплення — у МОЗ назвали 

терміни 

Пацієнти з ВІЛ, онкозахворюваннями та 

низкою імунодефіцитних станів можуть 
отримати додаткове щеплення проти COVID-

19 через 28-90 днів після другої дози ковід-

вакцини. 

 

Вакцина Pfizer дає 70% захисту від 

шпиталізації після зараження Омікроном 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Нове дослідження показує, що дві дози 
вакцини від COVID-19 компаній Pfizer-

BioNTech надають захист до 70% від 

шпиталізації після зараження Омікроном.

 

 

У Києві за добу від COVID-19 одужали 

майже втричі більше людей, ніж захворіли 

У Києві виявили за минулу добу 1066 хворих 

на коронавірус. 21 людина померла.
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УКРАЇНА 

 

Уряд звільнив держсекретаря Мінрегіону 

Кабінет Міністрів звільнив Богдана 

Баласиновича з посади державного секретаря 
Міністерства розвитку громад та територій 

України через отримання негативної оцінки за 

результатами оцінювання його службової 

діяльності у 2021 році. 

 

Арахамія не бачить сенсу в розслідуванні 

можливого громадянства РФ Гогілашвілі 

Голова парламентської фракції «Слуга народу» 

Давид Арахамія не бачить великого 
суспільного значення у розслідуванні 

ймовірної наявності російського громадянства 

в Олександра Гогілашвілі, звільненого з посади 

заступника міністра внутрішніх справ.

 

 

До «Розумної політики» приєдналася ще 

одна депутатка від «Слуги народу» 

До міжфракційного об'єднання «Розумна 

політика», яке очолює колишній Голова 
Верховної Ради Дмитро Разумков, приєдналася 

народна депутатка від фракції «Слуга народу» 

Любов Шпак. 

 

 

Об'єднання Разумкова звернеться в КСУ за 

роз’ясненням поняття «єдиного 

громадянства» 

Міжфракційне депутатське об'єднання 

«Розумна політика», яке очолює колишній 
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, буде 

звертатися до Конституційного Суду щодо 

тлумачення поняття «єдине громадянство», 

вказане в статті 4 Конституції України. 
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Стефанчук закликав Ткаченка змінити 

рішення щодо відставки 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
закликає Олександра Ткаченка змінити 

рішення щодо відставки з посади міністра 

культури та інформаційної політики. 

 

 

Відзавтра розпочинає роботу Український 

національний центр розбудови миру - 

Верещук 

У середу, 15 грудня, має запрацювати 
Український національний центр розбудови 

миру, який збиратиме докази порушення прав 

людей, пов’язаних з тимчасовою окупацією та 

збройною агресією Російської Федерації. 

 

Зеленського найбільше підтримує молодь до 

24 років - Інститут майбутнього 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Володимир Зеленський займає першу сходинку 

електоральних преференцій громадян: попри 

спад рейтингу президента на 7% у жовтні, 

зараз він стабілізувався на 25% серед тих, хто 

визначився і піде на вибори. 

 

«Слуга народу» утримує перше місце в 

рейтингу партій – Інститут майбутнього 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

За підсумками року «Слуга народу» утримує 
перше місце у партійному рейтингу – за неї 

проголосували б 19% серед тих, хто 

визначився і піде на вибори.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368827-sluga-narodu-utrimue-perse-misce-v-rejtingu-partij-institut-majbutnogo.html


ЕКОНОМІКА 

 

До $5 мільярдів на рік: UkraineInvest планує 

збільшити притік інвестицій у виробництво 

Офіс із залучення та підтримки інвестицій 
(UkraineInvest) планує до 2025 року збільшити 

притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у 

виробничий сектор України до 5 млрд дол. на 

рік. 

 

Перспективи українсько-ізраїльських 

відносин обговорять на інноваційному 

саміті 

У Києві 15 грудня пройде Україно-
Ізраїльський інноваційний саміт (UIIS) за 

участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та 

міністра розвитку громад і територій Олексія 

Чернишова. 

 

 

У Мінекономіки напрацьовують нову 

стратегію партнерства зі Світовим банком 

Міністерство економіки працює над розробкою 

нової Стратегії партнерства України і 

Світового банку на 2022 - 2026 роки. 

 

Нафтогаз цьогоріч витратив 86 мільярдів на 

закупівлю газу – Вітренко 

На придбання газу для опалювального сезону 
2021-2022 НАК «Нафтогаз» витратила загалом 

86 млрд грн, з них 42 млрд – на придбання 

імпортного палива. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369084-do-5-milardiv-na-rik-ukraineinvest-planue-zbilsiti-pritik-investicij-u-virobnictvo.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368881-naftogaz-cogoric-vitrativ-86-milardiv-na-zakupivlu-gazu-vitrenko.html


 

Депутати ухвалили нову редакцію закону 

про фінансові послуги та компанії 

Верховна Рада ухвалила закон “Про фінансові 

послуги та фінансові компанії” (№5065). 

 

 

В Україні частка імпорту дизпального сягає 

85% - експерти 

За підсумками 11 місяців 2021 року імпорт 

дизельного пального становить 85% від 
балансу українського ринку, що відповідає 

рівню попереднього року (84%), однак завдяки 

миту на трубопровідні постачання російського 

дизпального частка продукції з РФ 

скоротилася.

 

 

У РНБО презентували систему моніторингу 

користування надрами 

У рамках інформаційно-аналітичної системи 

Головного ситуаційного центру "СОТА" 

розроблена система моніторингу користування 

надрами України. 

 

Питна вода для Луганщини - реконструкція 

Попаснянського водоканалу почнеться 

навесні 

На Луганщині вже у березні 2022 р. планують 

розпочати реконструкцію потужностей 

Попаснянського районного водоканалу, який 

постачає питну воду на тимчасово 

непідконтрольну територію області.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368872-deputati-uhvalili-novu-redakciu-zakonu-pro-finansovi-poslugi-ta-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368872-deputati-uhvalili-novu-redakciu-zakonu-pro-finansovi-poslugi-ta-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368865-v-ukraini-castka-importu-dizpalnogo-sagae-85-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368865-v-ukraini-castka-importu-dizpalnogo-sagae-85-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369026-u-rnbo-prezentuvali-sistemu-monitoringu-koristuvanna-nadrami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369026-u-rnbo-prezentuvali-sistemu-monitoringu-koristuvanna-nadrami.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368884-pitna-voda-dla-lugansini-rekonstrukcia-popasnanskogo-vodokanalu-pocnetsa-navesni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368884-pitna-voda-dla-lugansini-rekonstrukcia-popasnanskogo-vodokanalu-pocnetsa-navesni.html


 

«Антонов» побудує п'ять літаків для 

національної авіакомпанії UNA 

Міністерство інфраструктури України та ДК 
«Укроборонпром» підписали меморандум, 

відповідно до якого нова державна 

авіакомпанія «Українські національні 

авіалінії» замовить у ДП «Антонов» п’ять 

пасажирських літаків. 

 

В Україні подорожчало м'ясо, риба і 

молочні продукти 

З листопада 2020 року по листопад 2021 року в 

Україні подорожчали всі продукти тваринного 

походження.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У Феодосії після обшуку окупанти 

затримали 23-річного кримського татарина 

В окупованому Криму у Феодосії силовики 

після обшуку затримали 23-річного 

кримського татарина Куртумера Чалгозова.

 

 

Росія не показує українських полонених 

Червоному Хресту, бо вони в жахливому 

стані - Зеленський 

Незаконно утримувані Росією українські 

громадяни на тимчасово окупованих 

територіях перебувають у жахливому стані, 
через що РФ не може їх показувати 

представникам Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368744-antonov-pobudue-pat-litakiv-dla-nacionalnoi-aviakompanii-una.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368744-antonov-pobudue-pat-litakiv-dla-nacionalnoi-aviakompanii-una.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368762-v-ukraini-podorozcalo-maso-riba-i-molocni-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3368762-v-ukraini-podorozcalo-maso-riba-i-molocni-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3368870-u-feodosii-pisla-obsuku-okupanti-zatrimali-23ricnogo-krimskogo-tatarina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3368870-u-feodosii-pisla-obsuku-okupanti-zatrimali-23ricnogo-krimskogo-tatarina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368650-rosia-ne-pokazue-ukrainskih-polonenih-cervonomu-hrestu-bo-voni-v-zahlivomu-stani-zelenskij.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3368650-rosia-ne-pokazue-ukrainskih-polonenih-cervonomu-hrestu-bo-voni-v-zahlivomu-stani-zelenskij.html


 

На тимчасово окупованих територіях 

утримують 300 полонених, з них 40 - 

військові 

У полоні на тимчасово окупованих територіях 

(ТОТ) Донецької та Луганської областей наразі 

перебувають 300 осіб, серед них 40 

військовослужбовців. 

 

У Києві провели круглий стіл щодо захисту 

українців у Росії 

У Києві пройшов круглий стіл з питань захисту 

української меншини у Російській Федерації, у 
якому взяли участь представники органів 

державної влади України, українських 

наукових інституцій та експертного 

середовища.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Розстріли на Інститутській: суд допитав ще 

одного свідка - учасника Майдану 

Святошинський райсуд Києва оголосив 

перерву у розгляді справи про розстріли 
учасників акцій протестів на вулиці 

Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року 

щодо 

 

 

З Німеччини екстрадували українця, якого 

підозрюють у шахрайстві на шість 

мільйонів 

З Німеччини до України екстрадували 

українця, якого підозрюють у шахрайстві на 

понад 6 млн грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369006-u-poloni-na-timcasovo-okupovanih-teritoriah-perebuvaut-300-ludej-z-nih-40-vijskovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369006-u-poloni-na-timcasovo-okupovanih-teritoriah-perebuvaut-300-ludej-z-nih-40-vijskovi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369006-u-poloni-na-timcasovo-okupovanih-teritoriah-perebuvaut-300-ludej-z-nih-40-vijskovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3368464-u-kievi-proveli-kruglij-stil-sodo-zahistu-ukrainciv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3368464-u-kievi-proveli-kruglij-stil-sodo-zahistu-ukrainciv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369022-rozstrili-na-institutskij-sud-dopitav-se-odnogo-svidka-ucasnika-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369022-rozstrili-na-institutskij-sud-dopitav-se-odnogo-svidka-ucasnika-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369090-z-nimeccini-ekstraduvali-ukrainca-akogo-pidozruut-u-sahrajstvi-na-sist-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369090-z-nimeccini-ekstraduvali-ukrainca-akogo-pidozruut-u-sahrajstvi-na-sist-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369090-z-nimeccini-ekstraduvali-ukrainca-akogo-pidozruut-u-sahrajstvi-na-sist-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369090-z-nimeccini-ekstraduvali-ukrainca-akogo-pidozruut-u-sahrajstvi-na-sist-miljoniv.html


 

Підлітку, який збив шістьох перехожих у 

Луцьку, обрали запобіжний захід 

Суд обрав запобіжний захід у вигляді 
домашнього арешту 16-річному водію, який за 

кермом автомобіля збив шістьох людей на 

пішохідному переході в Луцьку,

 

 

Лише 15% експертів прогнозують 

зменшення корупції у найближчій 

перспективі  ІНФОГРАФІКА  

Лише 15% експертів вважають, що корупція в 

Україні зменшиться і «олігархічний» уклад 

буде подоланий у найближчій перспективі.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Бачиш, сину, кажуть люди, що лежачого не 

б’ють. А тебе б’ють і мертвого» 

У Черкасах показали невідомі вірші та 

рукописи Василя Симоненка

 

 

Ми супроводжуємо сиріт аж до того часу, 

поки вони зможуть самостійно давати собі 

раду - Валерій Танцюра, керівник Служби у 

справах дітей та сім’ї КМДА  ІНТЕРВ'Ю 

При київській мерії діє служба, яка дає шанс 
кожній родині на подолання кризових 
ситуацій, а дітям сиротам – шанс на 
соціалізацію в сім’ї.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3369077-pidlitku-akij-zbiv-perehozih-u-lucku-obrali-zapobiznij-zahid.html
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Усі преміальні 30 тисяч гривень підуть на 

спортивне знаряддя для школи - Оксана 

Юрків, найкраща вчителька фізкультури 

України за версією Global Teacher Prize-2021 

ІНТЕРВ'Ю 

Четвертий рік поспіль в Україні визначають 
кращих учителів за версією педагогічної 

премії Global Teacher Prize.

СУСПІЛЬСТВО 

 

На Софійській площі 18 грудня засвітять 

головну ялинку країни 

Святкове відкриття головної ялинки країни на 

Софійській площі Києва відбудеться у суботу, 

18 грудня, о 17:00. 

 

Як визначити та поліпшити свій 

біологічний вік ІНФОГРАФІКА 

Кількість прожитих років мало говорить про 
справжній вік людини, адже крім календарного 

(хронологічного) віку, є ще й біологічний, і ці 

показники можуть істотно відрізнятися

 

 

Кримінальна драма Сенцова «Носоріг» 

вийде у прокат 17 лютого 

Вихід у кінотеатральний прокат кримінальної 

драми Олега Сенцова "Носоріг" заплановано 

на 17 лютого 2022 року. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368570-kriminalna-drama-sencova-nosorig-vijde-u-prokat-17-lutogo.html


 

В Україні запровадили електронне 

посвідчення ветерана 

Верховна Рада ухвалила закон щодо 
запровадження електронного посвідчення 

ветерана.

 

 

У Старокостянтинівському замку вперше 

облаштують резиденцію Святого Миколая 

На території замку князів Острозьких у 

Старокостянтинові на Хмельниччині вперше 

відкриють резиденцію Святого Миколая. 

 

Укрзалізниця до кінця року запустить 

Буковельський експрес 

АТ «Укрзалізниця» до кінця 2021 року 

запустить Буковельський експрес, який 

курсуватиме за маршрутом Львів — Татарів-

Буковель — Ворохта. 

 

Будинку вчених у Львові дозволили 

відновити роботу після скандалу 

Львівська міська комісія ТЕБ і НС дозволила 
Будинку вчених, де в День вшанування пам'яті 

жертв Голодоморів відбулася вечірка блогерів, 

відновити роботу за умови дотримання 

карантинних обмежень.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368901-v-ukraini-zaprovadili-elektronne-posvidcenna-veterana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3368901-v-ukraini-zaprovadili-elektronne-posvidcenna-veterana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368750-u-starokostantinivskomu-zamku-vperse-oblastuut-rezidenciu-svatogo-mikolaa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368750-u-starokostantinivskomu-zamku-vperse-oblastuut-rezidenciu-svatogo-mikolaa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368842-ukrzaliznica-do-kinca-roku-zapustit-bukovelskij-ekspres.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3368842-ukrzaliznica-do-kinca-roku-zapustit-bukovelskij-ekspres.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368896-budinku-vcenih-u-lvovi-dozvolili-vidnoviti-robotu-pisla-skandalu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3368896-budinku-vcenih-u-lvovi-dozvolili-vidnoviti-robotu-pisla-skandalu.html


 

Святкова добірка «від Миколая»: 18 

книжок для дітей та дорослих ОГЛЯД 

День святого Миколая, Різдво та Новий рік 
наближаються! А ми підготували для Вас 

добірку святкових книжечок для дітей та 

дорослих.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368689-svatkova-dobirka-vid-mikolajcika-18-knizok-dla-ditej-ta-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368689-svatkova-dobirka-vid-mikolajcika-18-knizok-dla-ditej-ta-doroslih.html

