
                           Єдина країна – Дайджест 16.12.21 

 

 

ТОП 

 

Європарламент офіційно засудив 

нарощування військ РФ навколо України 
РЕЗОЛЮЦІЯ 

Європарламент ухвалив резолюцію щодо 
ситуації з безпеки вздовж кордонів України та 

на тимчасово окупованих територіях, яка 

засуджує військове

 

 

 

Російський суд визнав присутність військ 

РФ у Донецькій та Луганській областях – 

журналіст СКРІН 

Російський суд вперше офіційно визнав, що 

військові РФ воюють проти України в 

Донецькій та Луганській областях.  
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НАТО не піде на жодні компроміси щодо 

права держав на вступ – Столтенберг 

Політика відкритих дверей НАТО визначається 
статтею 10 основоположного Вашингтонського 

договору НАТО, тож Альянс не допускає 

жодних компромісів у праві європейських 

держав прагнути до членства.

 

 

Україні в Брюсселі не відповіли на 

запитання про рік вступу в НАТО – Кулеба 
ВІДЕО 

Українська сторона запитувала на переговорах 
з Генеральним секретарем НАТО Єнсом 

Столтенбергом у Брюсселі про рік, коли 

Україна стане членом НАТО, але їй не 

відповіли.

 

 

Україна отримає $350 мільйонів від 

Світового банку і $150 мільйонів на 

боротьбу з COVID 

Україна отримає 350 мільйонів доларів від 

Світового банку найближчим часом. 

 

Рада заборонила рекламу електронних 

сигарет 

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, що 

регулюють питання трансплантації 

анатомічних матеріалів людині» (№5831).
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

На Банковій назвали п’ять результатів 

візиту Зеленського до Брюсселя 

Під час візиту Президента України 
Володимира Зеленського до Брюсселя та участі 

в шостому саміті "Східного партнерства" було 

досягнуто п’ять важливих результатів.  

 

Ближче до України: Столтенберг розповів 

про концепцію НАТО, яку ухвалять у 

Мадриді 

Нова Стратегічна концепція НАТО, яка має 
бути ухвалена наступного року під час саміту 

альянсу у Мадриді, відобразить важливість 

співпраці НАТО з партнерами, а також право  

 

РФ провела навчання у Чорному морі та 

окупованому Криму 

Росія провела в окупованому Криму спільны 

навчання винищувачів і бомбардувальників 

морської авіації з розрахунками берегового 
протикорабельного ракетного комплексу 

(БПКРК) "Бастіон" зі знищення морської 

навчальної цілі у Чорному морі.

 

 

Путін намагається просунути ідею «нової 

Ялти» – експертка 

Президент РФ Володимир Путін намагається 

просунути ідею «нової Ялти» – домовитися із 

Заходом про розподіл сфер інтересів. Однак 

розмова з 
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«Зрада» Меркель щодо України створює 

проблеми Шольцу – Welt 

Викриття про «зраду» попереднього уряду 
ФРН через блокування нею в НАТО 

постачання партій озброєнь тепер створює 

проблему для нового уряду під керівництвом 

канцлера Олафа Шольца. 

 

Рада закликала Бундестаг визнати 

Голодомор геноцидом 

Народні депутати ухвалили постанову "Про 

Звернення Верховної Ради України до 
Бундестагу Федеративної Республіки 

Німеччина щодо визнання Голодомору 1932-

1933 років геноцидом українського народу".

 

КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ: Київ та 16 областей - у «жовтій» зоні 

карантину 

Станом на 16 грудня в жовтій зоні епідемічної 

небезпеки знаходяться столиця та 16 областей. 

На червоному рівні залишаються 8 регіонів. 

 

Чотири області можуть вивести з «червоної» 

зони - Ляшко 

Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська 

області можуть бути виведені з червоного 

рівня епідемічної небезпеки. 
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Омікрон вражає швидше дихальні шляхи, а 

не легені ДОСЛІДЖЕННЯ 

Нове дослідження Гонконзького університету 
підтверджує, що штам Омікрон розвивається у 

70 разів швидше у дихальних шляхах, що 

робить цей варіант коронавірусу набагато 

заразніший, ніж Дельта. 

 

Зайнятість COVID-ліжок із киснем 

зменшилася вдвічі – Ляшко 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 

заявив, що в Україні удвічі зменшилася 
зайнятість ліжок з киснем, відведених для 

хворих на коронавірусну хворобу. 

 

Коронавірус знищує тазостегнові суглоби – 

львівські лікарі 

Щомісяця в час пандемії травматологи 8-ї 

лікарні Першого територіального медичного 

об’єднання Львова роблять 5-10 операцій із 
заміни кульшового суглоба. Усі пацієнти 

перенесли коронавірус.

 

 

Україна закупить у Pfizer 300 тисяч курсів 

інноваційних ліків для хворих з COVID-19 

Україна закупить 300 тисяч курсів лікарського 

засобу «Паксловід» для амбулаторного 

лікування хворих із коронавірусною хворобою.
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Дві дози COVID-вакцини отримали понад 

12,7 мільйона українців 

В Україні завершили імунізацію і отримали дві 

дози COVID-вакцини понад 12,7 мільйона осіб.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський назвав головні завдання на 2022 

рік та пригрозив олігархам 

Президент Володимир Зеленський вважає 
початок роботи антиолігархічного закону 

однією з найважливіших подій прийдешнього 

року. 

 

 

СБУ перевірить, чи є громадянство США у 

депутатів Арахамії та Рудик 

Служба безпеки України вивчає інформацію 

про можливу наявність громадянства США у 
депутатів від "Голосу" Кіри Рудик та "Слуги 

народу" Давида Арахамії. 

 

 

Порошенко перервав прямий ефір 

оновленого телеканалу «Рада» ВІДЕО  

Лідер партії "Європейська солідарність", 

народний депутат Петро Порошенко перервав 

ефір оновленого парламентського телеканалу 
"Рада", щоб заявити, що виділення коштів на 

модернізацію каналу було "корупційною 

оборудкою". 
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Рада підтримала кримінальну 

відповідальність за прояви антисемітизму 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 
законопроєкт 5110 «Про внесення змін до статі 

161 Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України «Про 

запобігання та протидію антисемітизму в 

Україні».

 

 

У МКІП розповіли про роботу щодо 

мовлення для окупованих територій 

В Україні триває робота у сфері 

інформаційного мовлення для тимчасово 

окупованого Криму та окупованої частини 

Донецької й Луганської областей. 

 

У зоні ООС поранений український 

військовий 

Сьогодні в районі проведення операції 

Об’єднаних сил станом на 17:00 російсько-

окупаційні війська 4 рази порушили режим 

припинення вогню, поранено одного 

військовослужбовця. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Військова допомога Україні: Зеленський 

заявив про підтримку генсека НАТО 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

серед країн-членів НАТО немає об’єднаної 
позиції щодо постачання Україні військової 

допомоги, однак є підтримка генерального 

секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. 
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Рада планує звільнити учасників 

індустріальних парків на 10 років від 

податку на прибуток 

Верховна Рада підтримала ідею податкових 

стимулів для учасників індустріальних парків, 

серед яких – звільнення від податку на 

прибуток на 10 років. 

 

 

Верещук закликає виділити землю у Києві 

для будівництва житла переселенцям з 

Криму 

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

Ірина Верещук закликає столичну владу 

виділити землю у Києві для будівництва житла 

переселенцям з Криму. 

 

Бурштинська ТЕС спростовує інформацію 

про забруднення через викиди на 

підприємстві 

Викиди на Бурштинській ТЕС не могли 

спричинити забруднення снігу на території 
громади. Технологічних порушень не було, всі 

енергоблоки обладнані електрофільтрами.

 

 

В Україні стартує держпрограма доступного 

лізингу для малого бізнесу 

В Міністерстві фінансів відбулось підписання 

перших угод з лізинговими компаніями для 

участі у Державній програмі “Доступний 

фінансовий лізинг 5-7-9%”. 
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Україна посіла 21 місце у рейтингу 

інвестпотенціалу з енергопереходу 

У рейтингу інвестиційного потенціалу країн з 
погляду здійснення енергопереходу Україн 

посіла 21-ше місце серед країн, що 

розвиваються, та 48-ме - у світовому масштабі. 

 

Виробництво яєць в Україні зменшилося на 

13,5% — Держстат 

За січень-листопад 2021 року виробництво 

яєць в Україні зменшилося на 13,5% порівняно 
з аналогічним періодом 2020 року, до 13,11 

млрд штук.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В окупованому Криму Джелялову висунули 

ще одне обвинувачення 

В окупованому Криму попереднє 

розслідування щодо Нарімана Джелялова та 
братів Ахтемових у справі про підрив 

газопроводу в с.Перевальне завершено. 

Джелялову висунули ще одне обвинувачення – 
заподіяння майнового збитку підприємству 

«Кримгазмережі». 

 

Рада планує створити комісію з питань 

полонених в ОРДЛО та в’язнів Кремля 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 
законопроєкт №6104 “Про соціальний і 

правовий захист осіб, стосовно яких 

встановлено факт позбавлення особистої 

свободи внаслідок збройної агресії проти 

України, та членів їх сімей”.
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Українському політв’язню Кір’яненку 

потрібна операція – Денісова 

Український омбудсман Людмила Денісова 
висловила серйозне занепокоєння станом 

здоров’я українського політв’язня Ігоря 

Кір’яненка, якого незаконно

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

«НАШ» vs Нацрада: суд отримав іще два 

позови від телеканалу 

Окружний адмінсуд Києва відкрив 
провадження у справах за позовами ТОВ 

«НАШ 365» до Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення про 

призначення позапланової 

 

 

У Києві знешкодили осередок ІДІЛ, до якого 

входили п'ятеро росіян 

У Києві Служба безпеки України знешкодила 

осередок терористичної організації "Ісламська 
держава" (ІДІЛ), серед учасників якого п'ятеро 

громадян Російської Федерації.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Півтора місяці: що зумів реалізувати новий 

міністр оборони Олексій Резніков? 

Звісно, 43 дні – це мало, щоби оцінити роботу 

людини, яка до цього не працювала в дотичних 
до Міноборони структурах. Втім, ми усе ж 

спробуємо
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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

 

 

Орнаментом Орьнек ми можемо виразити 

пам'ять про своїх маму – в образі троянди, і 

батька – в образі тополі - Есма Аджієва, 

голова громадської організації «Алєм» 
ІНТЕРВ'Ю 

На голосуванні під час 16-го засідання 
Міждержавного комітету з охорони 
нематеріальної культурної спадщини 
ЮНЕСКО кримськотатарський елемент 

Орьнек за поданням України

 

З держав, які з’явилися після розпаду СРСР, 

мені до душі найближча Україна - Арі 

Каган, новообраний депутат міськради 

Нью-Йорка  ІНТЕРВ'Ю 

У Нью-Йорку на місцевих виборах до міської 
ради в одному з бруклінських округів переміг 
Арі Каган – російськомовний журналіст і 
політик, відомий своєю проукраїнською 
позицією і жорсткою критикою російської 
політики. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Друковані ЗМІ з 16 січня мають видавати 

державною мовою 

З 16 січня 2022 року набуває чинності стаття 

25 Закону України "Про забезпечення 
функціонування української мови як 

державної", яка регламентує використання 

державної мови у сфері друкованих засобів 
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Авторизація у «Дії» за ID-карткою 

відсьогодні здійснюється за новими 

правилами 

Авторизація у застосунку "Дія" за допомогою 

ID-картки відсьогодні, 16 грудня, здійснюється 

за новими правилами. 

 

Кримськотатарський орнамент «орьнек» 

включили до списку ЮНЕСКО 

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО) внесла 
традиційний кримськотатарський орнамент 

"орьнек" до Репрезентативного списку 

нематеріальної культурної спадщини людства. 

 

Дитяче Євробачення-2021: де дивитися та 

як голосувати 

Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2021 

відбудеться 19 грудня у Парижі.

 

 

МАУ у січні-лютому 2022 року скоротить 

кількість рейсів до Італії 

Українська авіакомпанія «Міжнародні авіалінії 

України» зменшить кількість рейсів до Рима та 

Мілана на період з січня по лютий 2022 року. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370038-avtorizacia-u-dii-za-idkartkou-vidsogodni-zdijsnuetsa-za-novimi-pravilami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370038-avtorizacia-u-dii-za-idkartkou-vidsogodni-zdijsnuetsa-za-novimi-pravilami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370038-avtorizacia-u-dii-za-idkartkou-vidsogodni-zdijsnuetsa-za-novimi-pravilami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370038-avtorizacia-u-dii-za-idkartkou-vidsogodni-zdijsnuetsa-za-novimi-pravilami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370190-krimskotatarskij-ornament-ornek-vklucili-do-spisku-kulturnoi-spadsini-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370190-krimskotatarskij-ornament-ornek-vklucili-do-spisku-kulturnoi-spadsini-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3370468-ditace-evrobacenna2021-de-divitisa-ta-ak-golosuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3370468-ditace-evrobacenna2021-de-divitisa-ta-ak-golosuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3370516-mau-u-sicnilutomu-2022-roku-skorotit-kilkist-rejsiv-do-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3370516-mau-u-sicnilutomu-2022-roku-skorotit-kilkist-rejsiv-do-italii.html


 

Проєкт «Леся Українка: 150 імен» отримав 

нагороди на Effie Awards Ukraine 

Проєкт «Леся Українка: 150 імен» здобув 
нагороди в трьох номінаціях Effie Awards 

Ukraine. 

 

 

У Вінниці відкрили зимове містечко з 

атракціонами, ярмарком та ковзанкою 

просто неба 

У Вінниці в Центральному парку ім. М. 
Леонтовича відкрили зимове містечко з 

атракціонами, ярмарком та ковзанкою просто 

неба. 

 

У турецькій Аланії відбудеться показ мод за 

участю української дизайнерки 

У турецькій Аланії 19 грудня відбудеться 

показ мод, на якому свої моделі ювелірних 

виробів представить українська дизайнерка. 
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