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ТОП 

 

Білий дім назвав основну тему переговорів 

помічниці Блінкена з керівництвом РФ 

Помічниця держсекретаря США з питань 

Європи та Євразії доктор Карен Донфрід на 

зустрічах у Москві наголошує на 

неприпустимості військової ескалації біля 

кордонів України. 

 

 

ЄС готує рішучу відповідь на агресію проти 

України - Кремль отримає потужний сигнал 

Європейський Союз єдиний у підтримці 
суверенітету та територіальної цілісності 

України, він надішле Москві чіткий сигнал про 

готовність діяти рішуче у випадку будь-яких 

військових дій РФ проти України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369168-bilij-dim-nazvav-osnovnu-temu-peregovoriv-pomicnici-blinkena-z-kerivnictvom-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369168-bilij-dim-nazvav-osnovnu-temu-peregovoriv-pomicnici-blinkena-z-kerivnictvom-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369132-es-gotue-risucu-vidpovid-na-agresiu-proti-ukraini-kreml-otrimae-potuznij-signal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369132-es-gotue-risucu-vidpovid-na-agresiu-proti-ukraini-kreml-otrimae-potuznij-signal.html


 

У НАТО очікують, що до 2024 року всі 

офіцери ЗСУ заговорять англійською 

Дорожня карта з вивчення англійської мови 
Міністерства оборони України дає підстави 

сподіватися, що до 2024 року нею зможуть 

спілкуватися всі офіцери ЗСУ.  

 

Поліцію Нью-Йорка вперше очолить жінка 

Департамент поліції Нью-Йорка вперше 

очолить жінка – Кічант Сьюелл, яка працює 

начальницею відділу детективів округу 

Нассау. 

 

 

Ціна газу в Європі перевищила $1500 за 

тисячу кубометрів 

У вівторок європейські ціни на газ перевищили 

позначку в 1500 доларів за тисячу кубометрів. 

 

Джелялову загрожує до 20 років ув’язнення 

- адвокат 

Окупаційна влада Криму найближчим часом 

планує висунути заступнику голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Наріману 
Джелялову обвинувачення в остаточній 

редакції. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369183-u-nato-ocikuut-so-do-2024-roku-vsi-oficeri-zsu-zagovorat-anglijskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369183-u-nato-ocikuut-so-do-2024-roku-vsi-oficeri-zsu-zagovorat-anglijskou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369211-policiu-nujorka-vperse-ocolit-zinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369211-policiu-nujorka-vperse-ocolit-zinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369185-cina-gazu-v-evropi-perevisila-1500-za-tisacu-kubometriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369185-cina-gazu-v-evropi-perevisila-1500-za-tisacu-kubometriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3369195-dzelalovu-zagrozue-do-20-rokiv-uvaznenna-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3369195-dzelalovu-zagrozue-do-20-rokiv-uvaznenna-advokat.html


СВІТ 

 

У Сенаті США закликають повернути 

санкції проти Nord Stream 2 в оборонний 

бюджет 

Республіканець Тед Круз запропонував лідеру 

демократів у Сенаті Чарльзу Шумеру 

повернути поправку із санкціями проти Nord 

Stream 2 до проєкту оборонного бюджету - в 
обмін на затвердження послів США у низці 

країн. 

 

Прокурор Вашингтона подав позов проти 

угруповань, які штурмували Капітолій 

Генеральний прокурор округу Колумбія 
(столиця США, Вашингтон) висунув судовий 

позов проти двох ультраправих організацій 

Proud Boys та Oath Keepers, причетних до 

штурму Конгресу 6 січня. 

 

У Нідерландах домовилися про формування 

урядової коаліції 

Через 271 день після парламентських виборів у 

Нідерландах чотирьом партіям нарешті 
вдалося укласти угоду про формування 

урядової коаліції.  

 

В ексгубернатора Нью-Йорка конфіскують 

$5 мільйонів, зароблених на книжці про 

COVID-19 

Об'єднана комісія з питань громадської етики 

штату Нью-Йорк зобов’язала ексгубернатора 
Ендрю Куомо протягом місяця повернути $5,1 

млн, виручених за книжку про пандемію 

коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369143-u-senati-ssa-zaklikaut-povernuti-sankcii-proti-nord-stream-2-v-oboronnij-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369143-u-senati-ssa-zaklikaut-povernuti-sankcii-proti-nord-stream-2-v-oboronnij-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369143-u-senati-ssa-zaklikaut-povernuti-sankcii-proti-nord-stream-2-v-oboronnij-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369143-u-senati-ssa-zaklikaut-povernuti-sankcii-proti-nord-stream-2-v-oboronnij-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369152-prokuror-vasingtona-podav-pozov-proti-ugrupovan-aki-sturmuvali-kapitolij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369152-prokuror-vasingtona-podav-pozov-proti-ugrupovan-aki-sturmuvali-kapitolij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369193-u-niderlandah-domovilisa-pro-formuvanna-uradovoi-koalicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369193-u-niderlandah-domovilisa-pro-formuvanna-uradovoi-koalicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369203-v-eksgubernatora-nujorka-konfiskuut-5-miljoniv-zaroblenih-na-knizci-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369203-v-eksgubernatora-nujorka-konfiskuut-5-miljoniv-zaroblenih-na-knizci-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369203-v-eksgubernatora-nujorka-konfiskuut-5-miljoniv-zaroblenih-na-knizci-pro-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369203-v-eksgubernatora-nujorka-konfiskuut-5-miljoniv-zaroblenih-na-knizci-pro-covid19.html


 

У світі зафіксували понад 271,7 мільйона 

COVID-випадків 

У світі станом на ранок 15 грудня зафіксували 
271 739 605 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Світовий банк виділить Україні €300 

мільйонів на підвищення 

енергоефективності 

Світовий банк виділить Україні 300 млн євро 

на підвищення енергоефективності. 

 

У разі нової агресії Росії проти України ЄС 

має «показати зуби» - євродепутат 

Євросоюз має «показати зуби» у зовнішній 

політиці, якщо Росія наважиться на нову 

агресію проти України. 

 

Резніков відвідав базу Військово-морських 

сил Швеції 

Міністр оборони України Олексій Резніков у 

рамках офіційного візиту до Королівства 

Швеція відвідав базу Четвертої флотилії ВМС 

цієї країни.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369216-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2717-miljona-covidvipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369216-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2717-miljona-covidvipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369134-svitovij-bank-vidilit-ukraini-300-miljoniv-na-pidvisenna-energoefektivnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369134-svitovij-bank-vidilit-ukraini-300-miljoniv-na-pidvisenna-energoefektivnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369134-svitovij-bank-vidilit-ukraini-300-miljoniv-na-pidvisenna-energoefektivnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369134-svitovij-bank-vidilit-ukraini-300-miljoniv-na-pidvisenna-energoefektivnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369149-u-razi-novoi-agresii-rosii-proti-ukraini-es-mae-pokazati-zubi-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369149-u-razi-novoi-agresii-rosii-proti-ukraini-es-mae-pokazati-zubi-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369197-reznikov-vidvidav-bazu-vijskovomorskih-sil-svecii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369197-reznikov-vidvidav-bazu-vijskovomorskih-sil-svecii.html


 

Президент призначив посла України у 

Ватикані 

Президент Володимир Зеленський призначив 
Андрія Юраша Надзвичайним і Повноважним 

Послом України у Ватикані. 

 

Окупанти продовжують переслідувати 

кримчан за «екстремізм» в інтернеті 

У Криму 38-річного місцевого жителя 

засудили до умовного ув'язнення за так звану 

екстремістську публікацію в Інтернеті.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський під час складання присяги 

суддями: Найголовніше - відновити довіру 

до системи 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 
головне завдання для судової системи – 

відновити довіру суспільства. 

 

У Харкові відзначили 80-ті роковини 

трагедії у Дробицькому Яру 

Жалобний мітинг, присвячений 80-м 

роковинам трагедії у Дробицькому Яру, 

відбувся 14 грудня на території однойменного 

меморіального комплексу на околиці Харкова.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369130-prezident-priznaciv-posla-ukraini-u-vatikani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369130-prezident-priznaciv-posla-ukraini-u-vatikani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3369164-okupanti-prodovzuut-peresliduvati-krimcan-za-ekstremizm-v-interneti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3369164-okupanti-prodovzuut-peresliduvati-krimcan-za-ekstremizm-v-interneti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369123-zelenskij-pid-cas-skladanna-prisagi-suddami-najgolovnise-vidnoviti-doviru-do-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369123-zelenskij-pid-cas-skladanna-prisagi-suddami-najgolovnise-vidnoviti-doviru-do-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369123-zelenskij-pid-cas-skladanna-prisagi-suddami-najgolovnise-vidnoviti-doviru-do-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369123-zelenskij-pid-cas-skladanna-prisagi-suddami-najgolovnise-vidnoviti-doviru-do-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3369189-u-harkovi-vidznacili-80ti-rokovini-tragedii-u-drobickomu-aru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3369189-u-harkovi-vidznacili-80ti-rokovini-tragedii-u-drobickomu-aru.html


 

У Кам’янці-Подільському вдруге за рік 

підпалили авто депутатки міськради 

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині 
невідомий підпалив автомобіль депутатки 

міської ради Олесі Понятовської - це вже 

другий такий інцидент з початку року.

 

 

Понад 40% переселенців не планують 

повертатися до окупованих територій - 

Мінреінтеграції 

Понад 40% внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО) не планують повертатися до тимчасово 

окупованих територій навіть після повноцінної 

їх реінтеграції. 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на середу, 15 
грудня 2021 року, послабив курс офіційний 

курс гривні на 11 копійок - до 26,9985 грн за 

долар.

 

 

В Україні – 8 109 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 8 109 

випадків зараження коронавірусом.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3369162-u-kamancipodilskomu-vdruge-za-rik-pidpalili-avto-deputatki-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3369162-u-kamancipodilskomu-vdruge-za-rik-pidpalili-avto-deputatki-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369125-ponad-40-pereselenciv-ne-planuut-povertatisa-do-okupovanih-teritorij-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369125-ponad-40-pereselenciv-ne-planuut-povertatisa-do-okupovanih-teritorij-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369125-ponad-40-pereselenciv-ne-planuut-povertatisa-do-okupovanih-teritorij-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369125-ponad-40-pereselenciv-ne-planuut-povertatisa-do-okupovanih-teritorij-minreintegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369222-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369222-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369224-v-ukraini-8-109-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369224-v-ukraini-8-109-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти сім разів порушили «тишу» у зоні 

ООС, поранений український воїн 

Упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано сім 

порушень режиму припинення вогню.

 

 

Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ на 

Луганщині 

Бойовики російських окупаційних військ 
обстріляли зі стрілецької зброї безпілотник 

СММ ОБСЄ поблизу Жовтого, що в 

непідконтрольній частині Луганської області.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні варто зосередитись на завершенні 

розпочатих справ

 

 

Вбрання Одрі Гепберн вперше у Києві: 

виставка італійського модного дому 

Gattinoni 

У центрі Києва, в артпросторі Mandarin 

Maison, на 5 поверсі Mandarin Plaza, відбулася 
церемонія офіційного відкриття виставки 

італійського модного дому Gattinoni «Мода і 

зірки за часів Голлівуду на Тибрі». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369207-okupanti-sim-raziv-porusili-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369207-okupanti-sim-raziv-porusili-tisu-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369201-okupanti-obstrilali-bezpilotnik-obse-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369201-okupanti-obstrilali-bezpilotnik-obse-na-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368905-15-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368905-15-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3369139-vbranna-odri-gepbern-vperse-u-kievi-vistavka-italijskogo-modnogo-domu-gattinoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3369139-vbranna-odri-gepbern-vperse-u-kievi-vistavka-italijskogo-modnogo-domu-gattinoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3369139-vbranna-odri-gepbern-vperse-u-kievi-vistavka-italijskogo-modnogo-domu-gattinoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3369139-vbranna-odri-gepbern-vperse-u-kievi-vistavka-italijskogo-modnogo-domu-gattinoni.html


 

Штам Омікрон став домінуючим у столиці 

Британії 

Домінуючим штамом коронавірусу в Лондоні 
став Омікрон – останніми днями на нього 

припадає понад 50% заражень у столиці 

Великої Британії. 

 

 

Мальта першою в ЄС дозволила 

громадянам вирощувати канабіс для 

власних потреб 

Парламент Мальти у вівторок схвалив закон, 
який легалізує вирощування та зберігання 

канабісу для особистого використання. 

 

Олена Зеленська презентувала книгу про 

різноманіття та рівність «Світ без меж» 

Дружина Президента Олена Зеленська взяла 

участь у презентації книги «Світ без меж», яка 

розповідає про різноманіття та рівність, 
толерантне спілкування, коли у слові 

проявляється повага, а кожного приймають 

таким, як він є.

 

 

Toyota готова випускати 30 моделей 

електрокарів у 2030 році 

Президент японської компанії Toyota Тойода 

Акіо оголосив про нову стратегію стосовно 

виробництва електромобілів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369199-stam-omikron-stav-dominuucim-u-stolici-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369199-stam-omikron-stav-dominuucim-u-stolici-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369191-malta-persou-v-es-dozvolila-gromadanam-virosuvati-kanabis-dla-vlasnih-potreb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369191-malta-persou-v-es-dozvolila-gromadanam-virosuvati-kanabis-dla-vlasnih-potreb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369191-malta-persou-v-es-dozvolila-gromadanam-virosuvati-kanabis-dla-vlasnih-potreb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369191-malta-persou-v-es-dozvolila-gromadanam-virosuvati-kanabis-dla-vlasnih-potreb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369116-olena-zelenska-prezentuvala-knigu-pro-riznomanitta-ta-rivnist-svit-bez-mez.html
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15 грудня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 2018 році на Об'єднавчому соборі 

українського православ'я була створена 

Православна церква України
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