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ТОП 

 

Зеленський, Шольц та Макрон закликали 

Росію до конструктивної роботи у 

«Норманді» 

Президент України Володимир Зеленський, 

федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 

та президент Франції Еммануель Макрон 

провели тристоронню 

 

 

Кулеба – про зустріч Зеленського у 

Брюсселі: Спільними зусиллями повертаємо 

РФ за стіл переговорів 

Зустріч Президента України Володимира 

Зеленського, федерального канцлера 

Німеччини Олафа Шольца та президента 

Франції Еммануеля Макрона - це важливий 

політичний сигнал.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369787-zelenskij-solc-ta-makron-zaklikali-rosiu-do-konstruktivnoi-roboti-u-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369787-zelenskij-solc-ta-makron-zaklikali-rosiu-do-konstruktivnoi-roboti-u-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369787-zelenskij-solc-ta-makron-zaklikali-rosiu-do-konstruktivnoi-roboti-u-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369787-zelenskij-solc-ta-makron-zaklikali-rosiu-do-konstruktivnoi-roboti-u-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369852-kuleba-zustric-zelenskogo-solca-i-makrona-vazlivij-politicnij-signal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369852-kuleba-zustric-zelenskogo-solca-i-makrona-vazlivij-politicnij-signal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369852-kuleba-zustric-zelenskogo-solca-i-makrona-vazlivij-politicnij-signal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369852-kuleba-zustric-zelenskogo-solca-i-makrona-vazlivij-politicnij-signal.html


 

Кличко запевнив, що столиця готується до 

найгіршого сценарію з боку Росії 

Київський міський голова Віталій Кличко 
запевнив, що столична влада робить все 

можливе, аби забезпечити правопорядок на 

вулицях міста і максимально убезпечити киян 

у разі військової агресії з боку Росії.  

 

 

Цимбалюк розповів, за що саме його 

переслідують у Росії  ЕКСКЛЮЗИВ 

Власний кореспондент агентства УНІАН в РФ 
Роман Цимбалюк розповів, що його 

переслідують в Російській Федерації за нібито 

"розпалювання міжнаціональної ворожнечі" 

щодо росіян.

  

 

Нові правила на кордоні: як відсьогодні 

перевірятимуть речі та авто 

Відсьогодні прикордонники мають право 

здійснювати поверхневу перевірку осіб, речей і 

транспортних засобів.

 

 

Експерти з Африки назвали п'ять 

симптомів штаму Омікрон 

Експерти з Південної Африки, де було вперше 
виявлено штам коронавірусу Омікрон, назвали 

п'ять його симптомів.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3369566-klicko-zapevniv-so-stolica-gotuetsa-do-najgirsogo-scenariu-z-boku-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3369566-klicko-zapevniv-so-stolica-gotuetsa-do-najgirsogo-scenariu-z-boku-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369453-cimbaluk-rozpoviv-za-so-same-jogo-peresliduut-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369453-cimbaluk-rozpoviv-za-so-same-jogo-peresliduut-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369559-novi-pravila-na-kordoni-ak-vidsogodni-pereviratimut-reci-ta-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369559-novi-pravila-na-kordoni-ak-vidsogodni-pereviratimut-reci-ta-avto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369832-eksperti-z-afriki-nazvali-pat-simptomiv-stamu-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369832-eksperti-z-afriki-nazvali-pat-simptomiv-stamu-omikron.html


 

Кабмін продовжить адаптивний карантин 

до 31 березня 

Уряд продовжить адаптивний карантин до 31 

березня 2022 року.

 

 

На скільки за рік подорожчав новорічний 

стіл 

Вартість новорічного столу для української 

сім’ї з чотирьох осіб у середньому по Україні 

зросте порівняно з минулорічною на 8,1% - до 

1 844,74 грн.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Джонсон пообіцяв Путіну жорсткі 

економічні санкції у разі вторгнення в 

Україну 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон заявив, що Сполучене Королівство і 
вся Група семи (G7) запровадять проти РФ 

серйозні економічні санкції, якщо вона все ж 

вирішить вторгнутися в Україну. 

 

Євросоюз посилить санкції в разі подальшої 

агресії РФ проти України – фон дер Ляєн 

Президент Європейської Комісії Урсула фон 

дер Ляєн висловила готовність посилити та 
розширити санкції проти Росії в разі подальшої 

агресії проти України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369480-kabmin-prodovzit-adaptivnij-karantin-do-31-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369480-kabmin-prodovzit-adaptivnij-karantin-do-31-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369490-na-skilki-za-rik-podorozcav-novoricnij-stil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369490-na-skilki-za-rik-podorozcav-novoricnij-stil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369856-dzonson-obicav-putinu-zorstki-ekonomicni-sankcii-u-razi-vtorgnenna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369856-dzonson-obicav-putinu-zorstki-ekonomicni-sankcii-u-razi-vtorgnenna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369856-dzonson-obicav-putinu-zorstki-ekonomicni-sankcii-u-razi-vtorgnenna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369856-dzonson-obicav-putinu-zorstki-ekonomicni-sankcii-u-razi-vtorgnenna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369473-evrosouz-posilit-sankcii-v-razi-podalsoi-agresii-rf-proti-ukraini-fon-der-laen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369473-evrosouz-posilit-sankcii-v-razi-podalsoi-agresii-rf-proti-ukraini-fon-der-laen.html


 

Санкції потрібні не після, а до можливої 

ескалації з боку Росії – Зеленський 

Президент Володимир Зеленський наполягає, 
що міжнародна спільнота має застосовувати 

санкції проти Російської Федерації не після 

можливої ескалації нею ситуації щодо України, 

а до неї.  

 

Позиція ЄС у Нормандському форматі була 

б вагомішою у разі приєднання – експертка 

Входження Європейського Союзу як окремого 

суб’єкта у переговори у Нормандському 
форматі з врегулювання російсько-

українського конфлікту забезпечило б на цих 

перемовинах "більш середньо зважену позицію 

держав-членів" ЄС. 

 

 

Помічниця Держсекретаря США заявила у 

Москві про підтримку України 

Помічниця Державного секретаря США з 

питань Європи та Євразії Карен Донфрід під 

час візиту до Москви висловила стурбованість 
Вашингтона через нарощування військової 

активності Росії біля кордонів України. 

 

 

Зеленський пропонує провести у Києві саміт 

лідерів України, Азербайджану і Туреччини 

Президент Володимир Зеленський 
запропонував провести в Києві у лютому 2022 

року саміт за участю лідерів Азербайджану й 

Туреччини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369862-sankcii-potribni-ne-pisla-a-do-mozlivoi-eskalacii-z-boku-rosii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369862-sankcii-potribni-ne-pisla-a-do-mozlivoi-eskalacii-z-boku-rosii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369709-pozicia-es-u-normandskomu-formati-bula-b-vagomisou-u-razi-priednanna-ekspertka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369709-pozicia-es-u-normandskomu-formati-bula-b-vagomisou-u-razi-priednanna-ekspertka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369725-pomicnica-derzsekretara-ssa-zaavila-u-moskvi-pro-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369725-pomicnica-derzsekretara-ssa-zaavila-u-moskvi-pro-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369601-zelenskij-proponue-provesti-u-kievi-samit-lideriv-ukraini-azerbajdzanu-i-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369601-zelenskij-proponue-provesti-u-kievi-samit-lideriv-ukraini-azerbajdzanu-i-tureccini.html


 

«Асоційоване тріо» має стати новою хвилею 

розширення ЄС – Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 
заявляє, що «Асоційоване тріо» має в 

перспективі стати новою хвилею розширення 

Європейського Союзу. 

 

Словенія підписала декларацію про 

підтримку європерспективи України 

Президент України Володимир Зеленський та 

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підписали 
Декларацію про підтримку європейської 

перспективи нашої держави.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Як діють проти Омікрону вакцини Moderna, 

Johnson & Johnson та Pfizer ДОСЛІДЖЕННЯ  

Американські науковці оприлюднили 

результати дослідження, згідно з яким лише 
бустерна доза вакцини від COVID-19 надає 

достатній захист від нового штаму 

коронавірусу.  

 

Після додаткової дози COVID-вакцини 

термін дії сертифікату не зміниться – МОЗ 

У осіб, які отримають додаткову дозу вакцини 

від коронавірусу у зв'язку з медичними 

показами, термін дії COVID-сертифікату не 
зміниться і становитиме рік від другої дози 

щеплення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369714-asocijovane-trio-mae-stati-novou-hvileu-rozsirenna-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369714-asocijovane-trio-mae-stati-novou-hvileu-rozsirenna-es-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369674-slovenia-pidpisala-deklaraciu-pro-pidtrimku-evroperspektivi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369674-slovenia-pidpisala-deklaraciu-pro-pidtrimku-evroperspektivi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369524-ak-diut-proti-omikronu-vakcini-moderna-johnson-johnson-ta-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369524-ak-diut-proti-omikronu-vakcini-moderna-johnson-johnson-ta-pfizer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369587-pisla-dodatkovoi-dozi-covidvakcini-termin-dii-sertifikatu-ne-zminitsa-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369587-pisla-dodatkovoi-dozi-covidvakcini-termin-dii-sertifikatu-ne-zminitsa-moz.html


 

Шмигаль поінформував про кількість 

заявок на виплати по 1000 гривень у рамках 

«єПідтримка» 

У рамках пілотного проєкту «єПідтримка» вже 

оформлено 500 тисяч заявок на виплати по 

1000 грн вакцинованим громадянам України. 

 

УКРАЇНА 

 

Передумов для проведення референдуму з 

питань окупованих територій немає — 

Веніславський 

Наразі немає передумов виносити на 

всеукраїнський референдум питання про 

"особливий статус" окремих районів Донецької 

та Луганської області (ОРДЛО). 

 

Рада призначила позачергові вибори мера 

Золотоноші на 27 березня 

Верховна Рада призначила позачергові вибори 

Золотоніського міського голови 
Золотоніського району Черкаської області на 

неділю, 27 березня 2022 року. 

 

 

Телеканал «Рада» відхрестився від 

проморолику, який поширюють у 

соцмережах 

Парламентський телеканал "Рада" спростовує 

причетність до створення суперечливого 
проморолику, який начебто анонсує оновлений 

формат роботи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369534-smigal-poinformuvav-pro-kilkist-zaavok-na-viplati-po-1000-griven-u-ramkah-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369534-smigal-poinformuvav-pro-kilkist-zaavok-na-viplati-po-1000-griven-u-ramkah-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369534-smigal-poinformuvav-pro-kilkist-zaavok-na-viplati-po-1000-griven-u-ramkah-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369534-smigal-poinformuvav-pro-kilkist-zaavok-na-viplati-po-1000-griven-u-ramkah-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369437-peredumov-dla-provedenna-referendumu-z-pitan-okupovanih-teritorij-nemae-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369437-peredumov-dla-provedenna-referendumu-z-pitan-okupovanih-teritorij-nemae-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369437-peredumov-dla-provedenna-referendumu-z-pitan-okupovanih-teritorij-nemae-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369437-peredumov-dla-provedenna-referendumu-z-pitan-okupovanih-teritorij-nemae-venislavskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3369545-rada-priznacila-pozacergovi-vibori-mera-zolotonosi-na-27-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3369545-rada-priznacila-pozacergovi-vibori-mera-zolotonosi-na-27-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369800-telekanal-rada-vidhrestivsa-vid-promoroliku-akij-posiruut-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369800-telekanal-rada-vidhrestivsa-vid-promoroliku-akij-posiruut-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369800-telekanal-rada-vidhrestivsa-vid-promoroliku-akij-posiruut-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369800-telekanal-rada-vidhrestivsa-vid-promoroliku-akij-posiruut-u-socmerezah.html


 

Уряд призначив Ляшку нового заступника 

Кабінет Міністрів призначив Богдана 

Боруховського заступником міністра охорони 

здоров’я. 

 

 

Презентація Центру розбудови миру: 

Верещук сподівається на підтримку 

міжнародних партнерів 

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Ірина Верещук сподівається, що міжнародні 

партнери України підтримуватимуть діяльність 

Центру розбудови миру. 

 

«Слуга народу» вирішила обійтися без 

корпоративу – «час не дуже веселий» 

У політичній силі "Слуга народу" не планують 

організовувати новорічний корпоратив. 

 

Замість військкоматів: уряд визначив, як 

працюватимуть нові служби 

Кабінет Міністрів прийняв постанову та вніс 
зміни до положення про підготовку і 

проведення призову громадян України на 

строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за 

контрактом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369528-urad-priznaciv-lasku-novogo-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369528-urad-priznaciv-lasku-novogo-zastupnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369760-prezentacia-centru-rozbudovi-miru-veresuk-spodivaetsa-na-pidtrimku-miznarodnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369760-prezentacia-centru-rozbudovi-miru-veresuk-spodivaetsa-na-pidtrimku-miznarodnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369760-prezentacia-centru-rozbudovi-miru-veresuk-spodivaetsa-na-pidtrimku-miznarodnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369760-prezentacia-centru-rozbudovi-miru-veresuk-spodivaetsa-na-pidtrimku-miznarodnih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369498-sluga-narodu-virisila-obijtisa-bez-korporativu-cas-ne-duze-veselij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369498-sluga-narodu-virisila-obijtisa-bez-korporativu-cas-ne-duze-veselij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369580-zamist-vijskkomativ-urad-viznaciv-ak-pracuvatimut-novi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369580-zamist-vijskkomativ-urad-viznaciv-ak-pracuvatimut-novi-sluzbi.html


 

Військові тренувалися відбивати танкову 

атаку поблизу окупованого Криму ВІДЕО 

На південному напрямку тривають тренування 
протитанкових артилерійських та інженерних 

підрозділів, що несуть бойову службу на 

адміністративній межі з тимчасово 

окупованою територією АР Крим. 

 

 

Окупанти обстріляли прифронтове 

Травневе – пошкоджені житлові будинки 
ФОТО 

У прифронтовому селищі Травневе на 
Донеччині обстрілами окупантів пошкоджено 

два будинки мирних жителів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Досвід Ізраїлю з видобутку та експорту газу 

є дуже цікавим для України – посол 

Ізраїльський досвід з видобутку та експорту 

власного газу є дуже цікавим для України, 

враховуючи питання енергетичної безпеки 

нашої держави. 

 

Україна й Туреччина посилять співпрацю в 

аерокосмічній галузі 

Українсько-турецька співпраця в 
аерокосмічній галузі посилюється. 

Харківський авіаційний інститут та провідна 

компанія аерокосмічної галузі Туреччини 

Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) 
підписали угоду про освітню та наукову 

співпрацю. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369603-vijskovi-trenuvalisa-vidbivati-tankovu-ataku-poblizu-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369603-vijskovi-trenuvalisa-vidbivati-tankovu-ataku-poblizu-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369569-okupanti-obstrilali-prifrontove-travneve-poskodzeni-zitlovi-budinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369569-okupanti-obstrilali-prifrontove-travneve-poskodzeni-zitlovi-budinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369569-okupanti-obstrilali-prifrontove-travneve-poskodzeni-zitlovi-budinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369569-okupanti-obstrilali-prifrontove-travneve-poskodzeni-zitlovi-budinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369443-dosvid-izrailu-z-vidobutku-ta-eksportu-gazu-e-duze-cikavim-dla-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369443-dosvid-izrailu-z-vidobutku-ta-eksportu-gazu-e-duze-cikavim-dla-ukraini-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369431-ukraina-j-tureccina-posilat-spivpracu-v-aerokosmicnij-galuzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369431-ukraina-j-tureccina-posilat-spivpracu-v-aerokosmicnij-galuzi.html


 

Російські держбанки не звертались в НБУ з 

приводу залишити ринок - Шевченко 

Національний банк не отримував звернень від 
російських держбанків стосовно їх рішень 

залишити ринок. 

 

 

Світовий банк надав Україні близько $350 

мільйонів на підтримку соцпрограм – 

Лазебна 

Світовий банк упродовж двох років спрямував 
близько 350 млн доларів до державного 

бюджету України на підтримку соціальних 

програм. 

 

 

Держенергоефективності співпрацюватиме з 

ООН у сфері управління проєктами 

Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України та Управління ООН 

з обслуговування проєктів (UNOPS) уклали 

меморандум про взаєморозуміння. 

 

Зарплатні борги перед шахтарями: 

Стефанчук скликає позачергове засідання 

Ради ДОКУМЕНТ 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

підписав розпорядження про скликання 

позачергового засідання парламенту в четвер 
для розгляду законопроєкту щодо погашення 

боргів шахтарям.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369660-rosijski-derzbanki-ne-zvertalis-v-nbu-z-privodu-zalisiti-rinok-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369660-rosijski-derzbanki-ne-zvertalis-v-nbu-z-privodu-zalisiti-rinok-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369316-svitovij-bank-nadav-ukraini-blizko-350-miljoniv-na-pidtrimku-socprogram-lazebna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369316-svitovij-bank-nadav-ukraini-blizko-350-miljoniv-na-pidtrimku-socprogram-lazebna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369316-svitovij-bank-nadav-ukraini-blizko-350-miljoniv-na-pidtrimku-socprogram-lazebna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369316-svitovij-bank-nadav-ukraini-blizko-350-miljoniv-na-pidtrimku-socprogram-lazebna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369806-derzenergoefektivnosti-spivpracuvatime-z-oon-u-sferi-upravlinna-proektami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369806-derzenergoefektivnosti-spivpracuvatime-z-oon-u-sferi-upravlinna-proektami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369448-zarplatni-borgi-pered-sahtarami-stefancuk-sklikae-pozacergove-zasidanna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369448-zarplatni-borgi-pered-sahtarami-stefancuk-sklikae-pozacergove-zasidanna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369448-zarplatni-borgi-pered-sahtarami-stefancuk-sklikae-pozacergove-zasidanna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369448-zarplatni-borgi-pered-sahtarami-stefancuk-sklikae-pozacergove-zasidanna-radi.html


 

Усіх незадоволених роботою Укравтодору 

запрошую проїхатись відновленими 

дорогами - Андрій Івко, заступник голови 

Укравтодору ІНТЕРВ'Ю 

Програма «Велике будівництво», ініційована 
президентом України Володимиром 
Зеленським, стартувала навесні 2020 року.

 

 

Як Україні не втратити родючі чорноземи 

E наступні 30 років до 95% ґрунтів на планеті, 
серед них і українські, можуть деградувати, 

кажуть експерти. Як цьому запобігти?

 

 

Білорусь збільшила імпорт яблук з України 

після введення ембарго з ЄС 

Відразу після оголошення Білоруссю ембарго 

на постачання плодоовочевої продукції та 

інших продуктів харчування з країн 
Євросоюзу, починаючи з 1 січня 2022 року, 

збільшився імпорт яблука з України. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

США закликають до негайного звільнення 

бранців Кремля ЗАЯВА 

Сполучені Штати Америки закликають 

негайно звільнити незаконно утримуваних 

українців у Росії та ОРДЛО й надати 

невідкладну медичну допомогу тяжкохворим 

полоненим, зокрема Наталії Стаценко. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369551-andrij-ivko-zastupnik-golovi-ukravtodoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369551-andrij-ivko-zastupnik-golovi-ukravtodoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369551-andrij-ivko-zastupnik-golovi-ukravtodoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369551-andrij-ivko-zastupnik-golovi-ukravtodoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369122-ak-ukraini-ne-vtratiti-roduci-cornozemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369122-ak-ukraini-ne-vtratiti-roduci-cornozemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369822-bilorus-zbilsila-import-abluk-z-ukraini-pisla-vvedenna-embargo-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369822-bilorus-zbilsila-import-abluk-z-ukraini-pisla-vvedenna-embargo-z-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369808-ssa-zaklikaut-do-negajnogo-zvilnenna-branciv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369808-ssa-zaklikaut-do-negajnogo-zvilnenna-branciv-kremla.html


 

Зеленський попросив Алієва допомогти у 

визволенні бранців Кремля 

Президент Володимир Зеленський звернувся 
до Президента Азербайджану Ільхама Алієва 

щодо можливості долучення до процесу 

визволення незаконно утримуваних Росією 

українців, зокрема кримських татар.

 

“Справи” Джеляла та Цимбалюка – нові 

подробиці ВІДЕО 

“5 вопросов” із Миколою Полозовим. 

 

 

У тимчасово окупованому Криму 

відбувається мілітаризація дітей 

На території ТОТ АР Крим окупаційна влада 

проводить мілітаризацію дітей, відкриваючи 

кадетські корпуси та загони юнармії.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд дав 11 років тюрми соратнику Безлєра, 

який знімав на відео катування полонених 

У Донецькій області до 11 років ув’язнення 

засудили відеооператора "групи Безлєра" за 

зйомку допитів і жорстоке поводження з 

військовополоненими.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369599-zelenskij-poprosiv-alieva-dopomogti-u-vizvolenni-branciv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369599-zelenskij-poprosiv-alieva-dopomogti-u-vizvolenni-branciv-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369286-spravi-dzelala-ta-cimbaluka-novi-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369286-spravi-dzelala-ta-cimbaluka-novi-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3369796-u-timcasovo-okupovanomu-krimu-vidbuvaetsa-militarizacia-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3369796-u-timcasovo-okupovanomu-krimu-vidbuvaetsa-militarizacia-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369700-sud-dav-11-rokiv-turmi-soratniku-bezlera-akij-znimav-na-video-katuvanna-polonenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369700-sud-dav-11-rokiv-turmi-soratniku-bezlera-akij-znimav-na-video-katuvanna-polonenih.html


 

На Донеччині депутат стрибнув з вікна 

п’ятого поверху на очах семирічного сина 

У місті Селидове на Донеччині 35-річний 
депутат міської ради загинув внаслідок падіння 

з п’ятиповерхівки. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Бойовий імунітет як одна з умов 

національної безпеки 

Резонанс довкола справи генерала Назарова 
повинен призвести до системних змін у царині 

військової юстиції України

 

 

Україна – не Боснія, або «Мінськ» треба 

змінювати, щоб не було «Дейтона» 

Розвал де-факто угоди, яка мала остаточно 

«замирити» колишню Югославію, констатує 

очевидне: все неприроднє – приречене 

 

 

Перегляд «Мінська»: в України є достатньо 

підстав, щоби це ініціювати 

Можна уявити, що «Мінські угоди» ще можна 

було виконати 7 років тому, коли їх було 

підписано. Зараз же – і Україна не та, і Росія, і 

світ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3369860-na-doneccini-deputat-stribnuv-z-vikna-patogo-poverhu-na-ocah-semiricnogo-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3369860-na-doneccini-deputat-stribnuv-z-vikna-patogo-poverhu-na-ocah-semiricnogo-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369565-bojovij-imunitet-ak-odna-z-umov-nacionalnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369565-bojovij-imunitet-ak-odna-z-umov-nacionalnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369320-ukraina-ne-bosnia-abo-minsk-treba-zminuvati-sob-ne-bulo-dejtona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369320-ukraina-ne-bosnia-abo-minsk-treba-zminuvati-sob-ne-bulo-dejtona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369353-pereglad-minska-v-ukraini-e-dostatno-pidstav-sobi-ce-iniciuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369353-pereglad-minska-v-ukraini-e-dostatno-pidstav-sobi-ce-iniciuvati.html


 

Юзівка між фейками і правдою газової 

незалежності України 

Росія намагається стати на заваді 
газовидобутку в Україні, адже зацікавлена в 

протилежному

 

 

Позови щодо оскарження санкцій РНБО 

фактично заморожені - Всеволод Князєв, 

голова Верховного Суду ІНТЕРВ'Ю 

Новому голові Верховного Суду Всеволоду 
Князєву 42 роки. До цього часу він очолював 
Велику Палату суду, яка розглядає 
найскладніші справи в державі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Кожен п'ятий підліток в Україні пробував 

наркотики або щотижня вживає алкоголь – 

МВС 

В Україні кожен п'ятий підліток пробував хоча 

б раз наркотики, або щотижня вживає 

алкоголь, і кожен десятий дорослий стикався з 

наркотичною залежністю. 

 

В Україні запустили сайт про здорове 

харчування «ЗнаЇмо» 

У межах реформи системи шкільного 

харчування запрацював портал про здорове 

харчування у школах «ЗнаЇмо». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369362-uzivka-miz-fejkami-i-pravdou-gazovoi-nezaleznosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369362-uzivka-miz-fejkami-i-pravdou-gazovoi-nezaleznosti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369081-vsevolod-knazev-golova-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369081-vsevolod-knazev-golova-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369081-vsevolod-knazev-golova-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369081-vsevolod-knazev-golova-verhovnogo-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369858-kozen-patij-pidlitok-v-ukraini-probuvav-narkotiki-abo-sotizna-vzivae-alkogol-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369858-kozen-patij-pidlitok-v-ukraini-probuvav-narkotiki-abo-sotizna-vzivae-alkogol-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369858-kozen-patij-pidlitok-v-ukraini-probuvav-narkotiki-abo-sotizna-vzivae-alkogol-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369858-kozen-patij-pidlitok-v-ukraini-probuvav-narkotiki-abo-sotizna-vzivae-alkogol-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369526-v-ukraini-zapustili-sajt-pro-zdorove-harcuvanna-znaimo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369526-v-ukraini-zapustili-sajt-pro-zdorove-harcuvanna-znaimo.html


 

Італія заборонила українцям необов’язкові 

подорожі 

Відповідно до оновлених правил перетину 
кордону з Італійською Республікою, у зв’язку 

із пандемією COVID-19, Україну з 16 грудня 

віднесено до переліку країн списку Е, що 

передбачає заборону на необов’язкові поїздки 
українських громадян, у тому числі з метою 

туризму. 

 

В Україні на сімейних кривдників 

пропонують одягнути GPS-браслети 

У Міністерстві внутрішніх справ розробили 
законопроєкт щодо того, щоб зобов’язати 

сімейних насильників, яким суд забороняє 

наближатися до жертв цього насильства, GPS-

браслети. 

 

 

Для українських кінотеатрів презентували 

проєкт «Єдиний квиток» 

Система "Єдиний квиток" від Державного 

агентства з питань кіно створена з метою 
ефективного використання та планування 

державного бюджету, отримання прозорої 

звітності, стимулювання розвитку українського 

 

 

Фільм про справжній концентраційний 

табір на сході України може повернути 

увагу Заходу - Ірина Рябенька, режисерка 
ІНТЕРВ'Ю 

Багато хто, особливо старше покоління, 
добре пам’ятають наївну радянську музичну 
кінокомедію

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3369775-italia-zaboronila-ukraincam-neobovazkovi-podorozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3369775-italia-zaboronila-ukraincam-neobovazkovi-podorozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369478-v-ukraini-na-simejnih-krivdnikiv-proponuut-odagnuti-gpsbrasleti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369478-v-ukraini-na-simejnih-krivdnikiv-proponuut-odagnuti-gpsbrasleti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3369762-dla-ukrainskih-kinoteatriv-prezentuvali-proekt-edinij-kvitok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3369762-dla-ukrainskih-kinoteatriv-prezentuvali-proekt-edinij-kvitok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368797-irina-rabenka-reziserka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368797-irina-rabenka-reziserka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368797-irina-rabenka-reziserka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3368797-irina-rabenka-reziserka.html


 

Українець, який став найкращим 

курсантом у британській військовій 

академії, повернувся додому 

Український курсант Павло Лейсі, якого 

визнали кращим іноземним кадетом 

Королівської військової академії сухопутних 

військ Великої Британії в 

 

 

Укрзалізниця запустила ще один чат-бот і 

повертатиме 10% кешбеку за квитки 

АТ «Укрзалізниця» запустило свій офіційний 

чат-бот для продажу квитків та сповіщень про 
рейс в Apple Messages для бізнесу та Facebook 

Messenger 

 

Аліна Марущак виграла «золото» 

чемпіонату світу з важкої атлетики 

Чинна чемпіонка Європи українка Аліна 

Марущак стала переможницею чемпіонату 

світу з важкої атлетики, що проходить у 

Ташкенті (Узбекистан). 

 

Євробачення-2022: стартував прийом 

заявок для участі у нацвідборі 

Суспільний мовник із 14 грудня розпочав 
приймати заявки для участі у Національному 

відборі представника України на Євробаченні-

2022.
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