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ТОП 

 

Сенат США ухвалив оборонний бюджет з 

$300 мільйонами підтримки для України 

Сенат США слідом за Палатою представників 

ухвалив законопроєкт про політику та бюджет 

у сфері оборони NDAA-2022, який передбачає 

виділення на оборонні потреби 768,2 мільярда 
доларів, а також містить положення про 

підтримку України та стримування РФ.  

 

 

Радники президентів США і Росії 

обговорили ситуацію довкола України 

Радник президента США з питань нацбезпеки 
Джейк Салліван висловив радникові 

президента РФ із зовнішньої політики Юрію 

Ушакову занепокоєння Вашингтона з приводу 

скупчення військ поблизу України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369883-senat-ssa-uhvaliv-oboronnij-budzet-z-300-miljonami-pidtrimki-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369883-senat-ssa-uhvaliv-oboronnij-budzet-z-300-miljonami-pidtrimki-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369901-radniki-prezidentiv-ssa-i-rosii-obgovorili-situaciu-dovkola-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369901-radniki-prezidentiv-ssa-i-rosii-obgovorili-situaciu-dovkola-ukraini.html


 

Україна готова до будь-якого формату 

перемовин з РФ – Зеленський 

Президент Володимир Зеленський наголосив, 
що Україна готова до будь-якого формату 

перемовин для врегулювання ситуації на сході, 

однак потрібне таке саме бажання і з боку РФ. 

 

 

Євросоюз підтвердив намір розвивати 

Східне партнерство ДЕКЛАРАЦІЯ  

Лідери ЄС мають намір і надалі розвивати 

проєкт Східного партнерства на основі 
спільних цінностей, поваги до прав людини, 

демократії та верховенства права. 

 

 

Європа розглядає п’ять шляхів відповіді на 

агресію РФ, Україна має лише один — 

Зеленський 

Європейські партнери розглядають п’ять 

можливих варіантів реагування у разі ескалації 
ситуації Російською Федерацією проти 

України, однак Україна має лише один шлях і 

вже продемонструвала його 2014 року, коли 

почала захищати свою територію. 

 

«Справа Цимбалюка» у РФ може бути 

пов'язана з пресконференцією Путіна - 

експерт 

Підвищений інтерес правоохоронців РФ до 

українського журналіста Романа Цимбалюка 
може бути зумовлений великою 

пресконференцією Володимира Путіна, яка має 

відбутися за кілька днів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369891-ukraina-gotova-do-budakogo-formatu-peremovin-z-rf-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369891-ukraina-gotova-do-budakogo-formatu-peremovin-z-rf-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369932-evrosouz-pidtverdiv-namir-rozvivati-shidne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369932-evrosouz-pidtverdiv-namir-rozvivati-shidne-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369885-evropa-rozgladae-pat-slahiv-vidpovidi-na-agresiu-rf-ukraina-mae-lise-odin-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369885-evropa-rozgladae-pat-slahiv-vidpovidi-na-agresiu-rf-ukraina-mae-lise-odin-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369885-evropa-rozgladae-pat-slahiv-vidpovidi-na-agresiu-rf-ukraina-mae-lise-odin-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369885-evropa-rozgladae-pat-slahiv-vidpovidi-na-agresiu-rf-ukraina-mae-lise-odin-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369945-sprava-cimbaluka-u-rf-moze-buti-povazana-z-preskonferencieu-putina-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369945-sprava-cimbaluka-u-rf-moze-buti-povazana-z-preskonferencieu-putina-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369945-sprava-cimbaluka-u-rf-moze-buti-povazana-z-preskonferencieu-putina-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369945-sprava-cimbaluka-u-rf-moze-buti-povazana-z-preskonferencieu-putina-ekspert.html


 

На Миколая Україні прогнозують 

справжню зиму, яку принесе арктичне 

повітря 

Метеорологічна зима в Києві та на значній 

території України може розпочатися 19 

грудня. 

 

СВІТ  

 

Федеральна резервна система США 

оголосила бій інфляції 

Федеральна резервна система США (ФРС) 
оголосила про перехід у режим боротьби з 

інфляцією шляхом скорочення видатків, 

пов’язаних з пандемією, та підвищення 

відсоткових ставок.

 

 

У Штатах розсекретили частину документів 

про вбивство Джона Кеннеді 

Адміністрація Байдена оприлюднила частину 

раніше засекречених документів, пов’язаних із 

розслідуванням убивства 35-го президента 

США Джона Кеннеді в 1963 році.

 

 

У світі зафіксували понад 272 мільйони 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 16 грудня зафіксували 

272 487 765 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369881-na-mikolaa-ukraini-prognozuut-spravznu-zimu-aku-prinese-arkticne-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369881-na-mikolaa-ukraini-prognozuut-spravznu-zimu-aku-prinese-arkticne-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369881-na-mikolaa-ukraini-prognozuut-spravznu-zimu-aku-prinese-arkticne-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369881-na-mikolaa-ukraini-prognozuut-spravznu-zimu-aku-prinese-arkticne-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369939-federalna-rezervna-sistema-ssa-ogolosila-bij-inflacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369939-federalna-rezervna-sistema-ssa-ogolosila-bij-inflacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369921-u-statah-rozsekretili-castinu-dokumentiv-pro-vbivstvo-dzona-kennedi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369921-u-statah-rozsekretili-castinu-dokumentiv-pro-vbivstvo-dzona-kennedi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369960-u-sviti-zafiksuvali-ponad-272-miljoni-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3369960-u-sviti-zafiksuvali-ponad-272-miljoni-vipadkiv-covid19.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Урсула фон дер Ляєн: Росія - сторона 

конфлікту, а не посередник у 

Нормандському форматі 

Німеччина і Франція грають у Нормандському 

форматі роль модераторів і спостерігачів, а 

Росія є однією зі сторін конфлікту. 

 

Лідери «Асоційованого тріо» привітали 

рішення саміту Східного партнерства 
ЗАЯВА 

Лідери «Асоційованого тріо» - України, Грузії 

та Республіки Молдова - за результатами 

зустрічі у Брюсселі на полях саміту Східного 

партнерства ухвалили спільну заяву.  

 

Макрон – Зеленському: Під час розмови з 

Путіним заявив про підтримку України 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, 

що під час переговорів з російським лідером 

Володимиром Путіним підтвердив відданість 
суверенітету і територіальній цілісності 

України, а у розмові з Президентом 

Володимиром Зеленським - підтримку 

гуманітарних заходів.

 

 

Міністри оборони США й Канади 

обговорили російську ескалацію на кордоні 

України 

Сполучені Штати й Канада глибоко 

занепокоєні агресивною поведінкою Росії 

стосовно України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369929-ursula-fon-der-laen-u-normandskomu-formati-rf-storona-konfliktu-a-ne-poserednik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369929-ursula-fon-der-laen-u-normandskomu-formati-rf-storona-konfliktu-a-ne-poserednik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369929-ursula-fon-der-laen-u-normandskomu-formati-rf-storona-konfliktu-a-ne-poserednik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369929-ursula-fon-der-laen-u-normandskomu-formati-rf-storona-konfliktu-a-ne-poserednik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369916-lideri-asocijovanogo-trio-uhvalili-zaavu-za-pidsumkami-samitu-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369916-lideri-asocijovanogo-trio-uhvalili-zaavu-za-pidsumkami-samitu-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369916-lideri-asocijovanogo-trio-uhvalili-zaavu-za-pidsumkami-samitu-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369916-lideri-asocijovanogo-trio-uhvalili-zaavu-za-pidsumkami-samitu-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369887-makron-zelenskomu-pid-cas-rozmovi-z-putinim-zaaviv-pro-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369887-makron-zelenskomu-pid-cas-rozmovi-z-putinim-zaaviv-pro-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369951-ministri-oboroni-ssa-j-kanadi-obgovorili-rosijsku-eskalaciu-na-kordoni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369951-ministri-oboroni-ssa-j-kanadi-obgovorili-rosijsku-eskalaciu-na-kordoni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369951-ministri-oboroni-ssa-j-kanadi-obgovorili-rosijsku-eskalaciu-na-kordoni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369951-ministri-oboroni-ssa-j-kanadi-obgovorili-rosijsku-eskalaciu-na-kordoni-ukraini.html


 

Україна готова стати лідером у розвитку 

водневої енергетики - Президент 

Розвиток водневої енергетики дасть змогу 
нашій державі здобути повну енергетичну 

незалежність і досягти кліматичної 

нейтральності.

 

 

Зеленський розповів прем'єрові Іспанії про 

кроки України на шляху євроінтеграції 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з 
прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом 

розповів про кроки України на шляху 

євроінтеграції.

 

 

Зеленський зустрівся з канцлером Австрії: 

говорили про інвестиції та торгівлю 

У межах саміту Східного партнерства 

Президент Володимир Зеленський провів 

зустріч із федеральним канцлером Республіки 

Австрія Карлом Негаммером.

 

 

Стефанішина розповіла, куди підуть кошти 

для флагманських ініціатив Східного 

партнерства 

Віцепрем’єр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 
назвала сфери, в які спрямують фінансування у 

межах флагманських ініціатив Східного 

партнерства.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369914-ukraina-gotova-stati-liderom-u-rozvitku-vodnevoi-energetiki-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369914-ukraina-gotova-stati-liderom-u-rozvitku-vodnevoi-energetiki-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369957-zelenskij-rozpoviv-premerovi-ispanii-pro-kroki-ukraini-na-slahu-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369957-zelenskij-rozpoviv-premerovi-ispanii-pro-kroki-ukraini-na-slahu-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369926-zelenskij-zustrivsa-z-kanclerom-avstrii-govorili-pro-investicii-ta-torgivlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369926-zelenskij-zustrivsa-z-kanclerom-avstrii-govorili-pro-investicii-ta-torgivlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369962-stefanisina-rozpovila-kudi-pidut-kosti-dla-flagmanskih-iniciativ-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369962-stefanisina-rozpovila-kudi-pidut-kosti-dla-flagmanskih-iniciativ-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369962-stefanisina-rozpovila-kudi-pidut-kosti-dla-flagmanskih-iniciativ-shidnogo-partnerstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369962-stefanisina-rozpovila-kudi-pidut-kosti-dla-flagmanskih-iniciativ-shidnogo-partnerstva.html


УКРАЇНА 

 

Рада розгляне законопроєкт щодо 

трансплантації 

Верховна Рада на засіданні в четвер розгляне 
законопроєкт №5831 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, що 

регулюють питання трансплантації 

анатомічних матеріалів людині».  

 

Арахамія - про інцидент з Гогілашвілі: 

Якщо були погрози, має бути порушена 

справа 

У разі підтвердження факту погроз у ході 
інциденту на блокпості в Донецькій області за 

участю вже ексзаступника глави МВС 

Олександра Гогілашвілі необхідно відкрити 

провадження.

 

 

Верховний Суд за час існування розглянув 

375 тисяч справ 

Від моменту створення у 2017 році Верховний 

Суд розглянув 375 тисяч справ. 

 

Арахамія заявив, що не бачить розколу в 

«Слузі народу» 

Голова фракції партії "Слуга народу" у 

Верховній Раді Давид Арахамія заявив про 

відсутність розколу в цій політичній силі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369966-rada-rozglane-zakonoproekt-sodo-transplantacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369966-rada-rozglane-zakonoproekt-sodo-transplantacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369911-arahamia-pro-incident-z-gogilasvili-akso-buli-pogrozi-mae-buti-porusena-sprava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369911-arahamia-pro-incident-z-gogilasvili-akso-buli-pogrozi-mae-buti-porusena-sprava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369911-arahamia-pro-incident-z-gogilasvili-akso-buli-pogrozi-mae-buti-porusena-sprava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369911-arahamia-pro-incident-z-gogilasvili-akso-buli-pogrozi-mae-buti-porusena-sprava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369943-verhovnij-sud-za-cas-isnuvanna-rozglanuv-375-tisac-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369943-verhovnij-sud-za-cas-isnuvanna-rozglanuv-375-tisac-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369924-arahamia-zaaviv-so-ne-bacit-rozkolu-v-sluzi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3369924-arahamia-zaaviv-so-ne-bacit-rozkolu-v-sluzi-narodu.html


 

На адмінмежі з Кримом хочуть запустити 

моніторинг забруднення повітря 

На адмінмежі з тимчасово окупованою АР 
Крим необхідно встановити станцію для 

вимірювання забруднення довкілля через 

ситуацію на підприємстві «Кримський титан».

 

 

Нацбанк послабив курс гривні на 20 

копійок 

Національний банк України на четвер, 16 
грудня 2021 року, послабив курс офіційний 

курс гривні на 20 копійок - до 27,196 грн за 

долар. 

 

 

В Україні за добу - 9 590 випадків 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 15 грудня, виявили 9 

590 нових випадків коронавірусу.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські найманці минулої доби дев'ять 

разів зривали «тишу» в зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 15 грудня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 

9 порушень режиму припинення вогню, 5 з 
яких із застосуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3369949-na-adminmezi-z-krimom-hocut-zapustiti-monitoring-zabrudnenna-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3369949-na-adminmezi-z-krimom-hocut-zapustiti-monitoring-zabrudnenna-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369964-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-20-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3369964-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-20-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369968-v-ukraini-za-dobu-9-590-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3369968-v-ukraini-za-dobu-9-590-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369955-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-devat-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3369955-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-devat-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html


 

ОБСЄ заявляє про майже 550 порушень 

«тиші» за добу  ЗВІТ 

Протягом вівторка, 14 грудня, СММ ОБСЄ 
зафіксувала 548 порушень режиму припинення 

вогню: 444 у Донецькій області та 104 - на 

Луганщині. 

 

Спостерігачі ОБСЄ виявили 21 

невідведений «Град» на окупованій 

Луганщині ЗВІТ 

На тимчасово окупованій території Луганщини 
СММ ОБСЄ зафіксувала 21 реактивну систему 

залпового вогню БМ-21 "Град", які було 

розміщено з порушенням ліній відведення.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні час милосердя, співчуття й любові 

 

Серед найкращих вишів Східної Європи та 

Середньої Азії - 41 український РЕЙТИНГ  

До рейтингу, який визначає на 2022 рік 

найкращі університети країн Європи та 

Середньої Азії, що розвиваються, увійшли 450 

закладів вищої освіти, з них 41 
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У «Гетьманській столиці» розповіли, чим 

збагатилися завдяки меценатам 

Національний історико-культурний заповідник 
"Гетьманська столиця" в місті Батурині на 

Чернігівщині завдяки благодійним проєктам 

цьогоріч збагатився

 

 

16 грудня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 1637 році біля села Кумейки, під 

час національно-визвольного повстання, 
відбувся бій між козацьким військом під 

проводом Павла Бута і польською армією

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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