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ТОП 

 

Москва опублікувала вимоги «гарантій 

безпеки» до НАТО і США 

Міністерство закордонних справ Росії офіційно 

опублікувало проєкти договорів між РФ та 

США, а також з НАТО про «гарантії безпеки», 

однією з яких є вимога про невступ України до 

Альянсу.

 

 

У Байдена заявили, що пропозиції Росії з 

«гарантій безпеки» містять неприйнятні 

речі 

Пропозиції Росії щодо врегулювання 

нинішнього загострення, які отримала 
помічниця держсекретаря США Карен 

Донфрід під час зустрічей в Москві, 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3371073-moskva-opublikuvala-vimogi-garantij-bezpeki-do-nato-i-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3371073-moskva-opublikuvala-vimogi-garantij-bezpeki-do-nato-i-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371284-u-bajdena-zaavili-so-propozicii-rosii-z-garantij-bezpeki-mistat-neprijnatni-reci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371284-u-bajdena-zaavili-so-propozicii-rosii-z-garantij-bezpeki-mistat-neprijnatni-reci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371284-u-bajdena-zaavili-so-propozicii-rosii-z-garantij-bezpeki-mistat-neprijnatni-reci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371284-u-bajdena-zaavili-so-propozicii-rosii-z-garantij-bezpeki-mistat-neprijnatni-reci.html


 

У НАТО закликають Росію відвести війська 

від України 

Північноатлантична рада НАТО закликала 
Росію до негайної деескалації та дотримання 

міжнародних зобов'язань щодо 

транспарентності військової діяльності. 

 

Нова військова агресія РФ: як Україна 

готується дати збройну відсіч 

Масові навчання ЗСУ, збір резервістів, 

розгортання тероборони по всій території 
країни… Перед тим, як наступати, Росії варто 

тричі подумати

 

 

Війна проти України: яку ціну за неї 

заплатить Росія 

Що відбудеться з Росією у разі, якщо вона 

вирішить почати повномасштабну війну з 

Україною? 

 

 

Проєкт бюджету США передбачає $756 

мільйонів допомоги Україні – Кулеба 

Проєкт бюджету Сполучених Штатів на 2022 
рік передбачає загальний обсяг допомоги 

Україні у 756 млн доларів, зокрема на 

зміцнення безпеки - 400 млн доларів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371205-u-nato-zaklikaut-rosiu-vidvesti-vijska-vid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371205-u-nato-zaklikaut-rosiu-vidvesti-vijska-vid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3370633-nova-vijskova-agresia-rf-ak-ukraina-gotuetsa-dati-zbrojnu-vidsic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3370633-nova-vijskova-agresia-rf-ak-ukraina-gotuetsa-dati-zbrojnu-vidsic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3370779-vijna-proti-ukraini-aku-cinu-za-nei-zaplatit-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3370779-vijna-proti-ukraini-aku-cinu-za-nei-zaplatit-rosia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370877-proekt-budzetu-ssa-peredbacae-756-miljoniv-dopomogi-ukraini-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370877-proekt-budzetu-ssa-peredbacae-756-miljoniv-dopomogi-ukraini-kuleba.html


 

В Україні вирішена проблема із 

постачанням вугілля – Шмигаль 

На сьогодні проблема із постачанням вугілля 
на теплові електростанції та 

теплоелектроцентралі вирішена, щомісячне 

постачання палива становить 2 млн тонн при 

споживанні 1,7 млн тонн.

 

 

Апеляційний суд залишив Медведчука під 

цілодобовим домашнім арештом 

Київський апеляційний суд залишив під 
цілодобовим домашнім арештом народного 

депутата Віктора Медведчука (ОПЗЖ) у справі 

щодо сприяння постачання вугілля з 

окупованих територій. 

 

 

Українці можуть в'їжджати за безвізом до 

108 країн – МЗС 

Станом на грудень 2021 року, українці мають 

право в’їжджати у спрощеному порядку до 160 
країн світу, безвізовий режим діє зі 108 

державами та територіями.  

 

Подарунки на Новий рік: що доречно, а що 

– не дуже 

Забудьте про перекази «дарунків» на картку, 

краще – підписку на кіно, Лего чи сертифікат 

на майстер-клас

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370858-v-ukraini-virisena-problema-iz-postacannam-vugilla-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370858-v-ukraini-virisena-problema-iz-postacannam-vugilla-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371062-sud-zalisiv-medvedcuka-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371062-sud-zalisiv-medvedcuka-pid-cilodobovim-domasnim-arestom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3370941-ukrainci-mozut-vizdzati-za-bezvizom-do-108-krain-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3370941-ukrainci-mozut-vizdzati-za-bezvizom-do-108-krain-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3370362-podarunki-na-novij-rik-so-dorecno-a-so-ne-duze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3370362-podarunki-na-novij-rik-so-dorecno-a-so-ne-duze.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

США просять Євросоюз прискорити 

узгодження нових санкцій проти Росії - 

Bloomberg 

Адміністрація президента США Джон Байдена 

підштовхує партнерів у Європейському Союзі 

завершити розробку широкого пакета санкцій 

проти російських банків та енергетичних 
компаній, що можуть бути спільно 

запроваджені у разі вторгнення РФ до України.  

 

 

Резніков зустрівся з американскими 

конгресменами 

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з 
делегацією конгресменів США поточну 

ситуацію на тимчасово окупованих територіях 

і навколо кордонів України. 

 

Зеленський і Джонсон скоординували кроки 

щодо деескалації навколо України 

Президент України Володимир Зеленський і 

прем'єр-міністр Великої Британії Борис 
Джонсон обговорили питання енергобезпеки та 

скоординували кроки щодо деескалації 

навколо України.

 

 

Новий уряд Німеччини готовий до рішучих 

кроків з налагодження діалогу в «Норманді» 

- МЗС 

Заступник міністра оборони України з питань 

євроінтеграції Анатолій Петренко обговорив із 

делегацією Міністерства закордонних справ 

ФРН на чолі із 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3371058-ssa-prosat-evrosouz-priskoriti-uzgodzenna-novih-sankcij-proti-rosii-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3371058-ssa-prosat-evrosouz-priskoriti-uzgodzenna-novih-sankcij-proti-rosii-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3371058-ssa-prosat-evrosouz-priskoriti-uzgodzenna-novih-sankcij-proti-rosii-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3371058-ssa-prosat-evrosouz-priskoriti-uzgodzenna-novih-sankcij-proti-rosii-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371051-reznikov-zustrivsa-z-amerikanskimi-kongresmenami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371051-reznikov-zustrivsa-z-amerikanskimi-kongresmenami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371246-zelenskij-i-dzonson-skoordinuvali-kroki-sodo-deeskalacii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371246-zelenskij-i-dzonson-skoordinuvali-kroki-sodo-deeskalacii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371085-novij-urad-nimeccini-gotovij-do-risucih-krokiv-z-nalagodzenna-dialogu-v-normandi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371085-novij-urad-nimeccini-gotovij-do-risucih-krokiv-z-nalagodzenna-dialogu-v-normandi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371085-novij-urad-nimeccini-gotovij-do-risucih-krokiv-z-nalagodzenna-dialogu-v-normandi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371085-novij-urad-nimeccini-gotovij-do-risucih-krokiv-z-nalagodzenna-dialogu-v-normandi-mzs.html


 

Цінуємо кожен голос: Зеленський 

відреагував на нову резолюцію ООН щодо 

Криму 

Президент Володимир Зеленський привітав 

прийняття посиленої резолюції Генеральної 

Асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо 

дотримання прав людини у тимчасово 

окупованому Криму.

 

 

Зеленський зустрівся з послами G7 і 

Євросоюзу 

Президент України Володимир Зеленський на 

зустрічі з послами «Групи семи» (G7) і 

Європейського Союзу подякував за підтримку і 

допомогу Україні. 

 

 

Генконсул Україн в Стамулі: 

кримськотатарська громада в Туреччині 

активно підтримує Україну 

Кримськотатарська громада у Туреччині є 

дуже великою і потужною, вона активно 

підтримує Україну, особливо в питанні 

українсько-російської війни. 

 

Посол України сподівається, що кілька 

країн півдня Африки приєднаються до 

Кримської платформи 

Посол України в Південно-Африканській 

Республіці, Мозамбіку і Ботсвані Любов 

Абравітова сподівається, що низка країн півдня 

Африки приєднаються до підсумкової 

резолюції саміту Кримської платформи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3371117-cinuemo-kozen-golos-zelenskij-vidreaguvav-na-novu-rezoluciu-oon-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3371117-cinuemo-kozen-golos-zelenskij-vidreaguvav-na-novu-rezoluciu-oon-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3371117-cinuemo-kozen-golos-zelenskij-vidreaguvav-na-novu-rezoluciu-oon-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3371117-cinuemo-kozen-golos-zelenskij-vidreaguvav-na-novu-rezoluciu-oon-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371191-zelenskij-zustrivsa-z-poslami-g7-i-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371191-zelenskij-zustrivsa-z-poslami-g7-i-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3371199-u-tureccini-nalicuetsa-blizko-5-mln-krimskih-tatar-genkonsul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3371199-u-tureccini-nalicuetsa-blizko-5-mln-krimskih-tatar-genkonsul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3371199-u-tureccini-nalicuetsa-blizko-5-mln-krimskih-tatar-genkonsul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3371199-u-tureccini-nalicuetsa-blizko-5-mln-krimskih-tatar-genkonsul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3371268-posol-ukraini-spodivaetsa-so-kilka-krain-pivdna-afriki-priednautsa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3371268-posol-ukraini-spodivaetsa-so-kilka-krain-pivdna-afriki-priednautsa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3371268-posol-ukraini-spodivaetsa-so-kilka-krain-pivdna-afriki-priednautsa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3371268-posol-ukraini-spodivaetsa-so-kilka-krain-pivdna-afriki-priednautsa-do-krimskoi-platformi.html


 

Кулеба назвав десять перемог МЗС у 2021 

році 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба назвав топ-10 перемог відомства у 2021 

році.

 

 

Колючий дріт і укріплення: Шмигаль 

розповів, як Україна посилює кордон із 

Білоруссю 

Програма розбудови державного кордону 

передбачає створення як відповідної цивільної 

інфраструктури, так і прикордонної. 

 

КОРОНАВІРУС 

 

Триста тисяч курсів: МОЗ закупить пігулки 

проти COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я підписало 

угоду про закупівлю препарату 

"Молнупіравір", який використовується для 

лікування COVID-19.

 

 

Обов'язкова вакцинація проти COVID-19: 

список професій розширили 

Міністерство охорони здоров'я України своїм 

наказом розширило перелік організацій, 

представники яких підлягають обов'язковій 

вакцинації проти COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370830-kuleba-nazvav-desat-peremog-mzs-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370830-kuleba-nazvav-desat-peremog-mzs-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370927-kolucij-drit-i-ukriplenna-smigal-rozpoviv-ak-ukraina-posilue-kordon-iz-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370927-kolucij-drit-i-ukriplenna-smigal-rozpoviv-ak-ukraina-posilue-kordon-iz-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370927-kolucij-drit-i-ukriplenna-smigal-rozpoviv-ak-ukraina-posilue-kordon-iz-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370927-kolucij-drit-i-ukriplenna-smigal-rozpoviv-ak-ukraina-posilue-kordon-iz-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370754-trista-tisac-kursiv-moz-zakupit-pigulki-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370754-trista-tisac-kursiv-moz-zakupit-pigulki-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3371076-obovazkova-vakcinacia-proti-covid19-spisok-profesij-rozsirili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3371076-obovazkova-vakcinacia-proti-covid19-spisok-profesij-rozsirili.html


 

За добовою смертністю від коронавірусу 

Україна – на шостому місці у світі 

Україна посідає 16-те місце у світі за кількістю 
нових випадків COVID-19, за кількістю нових 

летальних випадків – шоста.

 

 

Бустерна доза вакцини на 85% захищає від 

наслідків Омікрону ДОСЛІДЖЕННЯ  

Британські науковці оприлюднили 
дослідження, яке свізчить про те, що бустерна 

доза вакцини від коронавірусу на 85% захищає 

від важкого перебігу хвороби внаслідок нового 

штаму Омікрон.

 

УКРАЇНА 

 

Керівник телеканалу «Рада» презентував 

його нову концепцію 

Керівник парламентського телеканалу "Рада" 

Вадим Перенчук на нараді за участю 

керівництва Верховної Ради та представників 

парламентських фракцій і груп презентував 

концепцію оновленого мовлення. 

 

 

ДБР показало, як Порошенко проігнорував 

вручення повістки про виклик 

Лідер партії "Європейська солідарність", 
народний депутат Петро Порошенко 

проігнорував слідчих Державного бюро 

розслідувань, які намагалися вручити йому 

повістку про виклик. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370952-za-dobovou-smertnistu-vid-koronavirusu-ukraina-na-sostomu-misci-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370952-za-dobovou-smertnistu-vid-koronavirusu-ukraina-na-sostomu-misci-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3371288-busterna-doza-vakcini-na-85-zahisae-vid-naslidkiv-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3371288-busterna-doza-vakcini-na-85-zahisae-vid-naslidkiv-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370955-kerivnik-telekanalu-rada-prezentuvav-jogo-novu-koncepciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370955-kerivnik-telekanalu-rada-prezentuvav-jogo-novu-koncepciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371294-dbr-pokazalo-ak-porosenko-proignoruvav-vrucenna-povistki-pro-viklik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371294-dbr-pokazalo-ak-porosenko-proignoruvav-vrucenna-povistki-pro-viklik.html


 

У Раді оголосили про переобрання 

керівництва фракції «Голос» 

Перший заступник Голови Верховної Ради 
Олександр Корнієнко оголосив про обрання 

Олександри Устінової головою фракції "Голос" 

у Верховній Раді, а Юлії Клименко - її 

заступницею. 

 

 

Зміна керівництва «Голосу»: Железняк 

заявляє, що це «кримінальний злочин» 

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав 

Железняк на підсумковій пресконференції 
Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука 

закликав 

 

 

Стефанчук сказав, коли ВР може 

розглянути законопроєкт про множинне 

громадянство 

Верховна Рада може розглянути 

президентський законопроєкт про множинне 

громадянство на початку сьомої сесії. 

 

 

Технічним переоснащенням Ради 

займатиметься Bosch 

Технічним переоснащенням Верховної Ради, 
яке планується влітку наступного року, 

займатиметься німецька компанія Bosch.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371020-u-radi-ogolosili-pro-pereobranna-kerivnictva-frakcii-golos.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371132-zmina-kerivnictva-golosu-zeleznak-zaavlae-so-ce-kriminalnij-zlocin.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3371221-tehnicnim-pereosnasennam-radi-zajmatimetsa-bosch.html


 

Майже 50% українців вважають можливий 

напад РФ основною небезпекою 2022 року 
ОПИТУВАННЯ 

Основною небезпекою для України у 2022 році 

47% українців вважають можливий прямий 

напад Росії на нашу країну.

 

ЕКОНОМІКА 

 

У Берліні не хочуть пов’язувати Nord 

Stream 2 з російською агресією 

Новий німецький уряд вважає проєкт 
«Північний потік-2» суто економічним і вже не 

бачить у ньому «політичної складової».  

 

Рада не відтермінувала обов’язкові касові 

апарати для ФОПів 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Олександр Корнієнко закрив позачергове 

засідання парламенту в п'ятницю. 

 

До України прибуло судно з австралійським 

вугіллям 

До України прибуло судно із 82,5 тис. тонн 

австралійського вугілля для ПАТ 

"Центренерго". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3371225-majze-50-ukrainciv-vvazaut-osnovnou-nebezpekou-u-2022-roci-mozlivij-napad-rf.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3371225-majze-50-ukrainciv-vvazaut-osnovnou-nebezpekou-u-2022-roci-mozlivij-napad-rf.html
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Україна і Єгипет мають великий потенціал 

для розширення співпраці - Мінекономіки 

Україна і Єгипет мають великий потенціал для 
розширення торговельно-економічної 

співпраці. 

 

Рада звільнила від податку гроші на 

програму «єПідтримка» 

Верховна Рада звільнила кошти, що надаються 

громадянам у рамках програми «єПідтримка», 
від податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору. 

 

Енергоефективність і декарбонізація: нові 

умови для виживання бізнесу 

Враховуючи світові тренди, 

енергоефективність має стати національною 

ідеєю не лише у житловому та комунальних 

секторах, а й у бізнесі.

 

 

Рада може запровадити накопичувальну 

пенсію на початку 2022 року – Стефанчук 

Верховна Рада може запровадити 

накопичувальну пенсійну систему на початку 

2022 року, ухваливши законопроєкт №2683 
"Про загальнообов'язкове накопичувальне 

пенсійне забезпечення". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3371166-ukraina-i-egipet-maut-velikij-potencial-dla-rozsirenna-spivpraci-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3371166-ukraina-i-egipet-maut-velikij-potencial-dla-rozsirenna-spivpraci-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370980-rada-zvilnila-vid-podatku-grosi-na-programu-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370980-rada-zvilnila-vid-podatku-grosi-na-programu-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370888-energoefektivnist-i-dekarbonizacia-novi-umovi-dla-vizivanna-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370888-energoefektivnist-i-dekarbonizacia-novi-umovi-dla-vizivanna-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3371066-rada-moze-zaprovaditi-nakopicuvalnu-pensiu-na-pocatku-2022-roku-stefancuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3371066-rada-moze-zaprovaditi-nakopicuvalnu-pensiu-na-pocatku-2022-roku-stefancuk.html


 

Рада встановила мінімальний строк 

користування землею для виноградарів 

Рада встановила мінімальний строк 

користування землею для виноградарів

 

 

У Києві відкрили проїзд новою ділянкою 

Великої Кільцевої дороги 

Київський міський голова Віталій Кличко 
відкрив проїзд новою ділянкою Великої 

Кільцевої дороги – від проспекту Маршала 

Рокоссовського до вулиці Богатирської з 

транспортною розв’язкою на різних рівнях. 

 

 

На шахті «Мирноградвугілля» - підземний 

протест, гірники вимагають зарплату 

На Донеччині шахтарі державного 

підприємства «Мирноградвугілля» залишилися 

в шахті під землею, вимагаючи погашення 

боргів із зарплати.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В Криму окупанти забрали 

кримськотатарського активіста 

У Старому Криму на окупованому півострові 

російські силовики провели обшук у будинку 

кримськотатарського активіста Нарімана 

Аметова та забрали його самого. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370968-rada-vstanovila-minimalnij-strok-koristuvanna-zemleu-dla-vinogradariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370968-rada-vstanovila-minimalnij-strok-koristuvanna-zemleu-dla-vinogradariv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3371096-u-kievi-vidkrili-proizd-novou-dilankou-velikoi-kilcevoi-dorogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3371186-na-sahti-mirnogradvugilla-pidzemnij-protest-girniki-vimagaut-zarplatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3371186-na-sahti-mirnogradvugilla-pidzemnij-protest-girniki-vimagaut-zarplatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370802-v-krimu-okupanti-zabrali-krimskotatarskogo-aktivista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370802-v-krimu-okupanti-zabrali-krimskotatarskogo-aktivista.html


 

Затриманий окупантами після обшуку у 

Криму активіст повернувся додому 

Кримськотатарський активіст із м. Старий 
Крим Наріман Аметов, затриманий 

російськими силовиками після обшуку у 

п'ятницю, повернувся додому.

 

 

У Зеленського розповіли, як випускникам з 

окупованого Криму дізнатися про 

українські виші 

Наступного року одним із пріоритетних 

напрямів діяльності Представництва 

Президента України в АРК та м. Севастополі 

стане проєкт із залучення молоді Криму до 

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Після сутички з ФОПами під Радою до 

поліції доставили двох осіб ВІДЕО  

Заходи у центрі Києва завершено, і за 

порушення правопорядку до відділу поліції 

правоохоронці доставили двох осіб.  

 

Ексчиновнику Міноборони повідомили про 

підозру за непридатні катери з «Кузні на 

Рибальському» 

Слідчі Державного бюро розслідувань 

повідомили про підозру колишньому 

начальнику військового представництва 

Міністерства оборони у справі про

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3371286-zatrimanij-okupantami-pisla-obsuku-u-krimu-aktivist-povernuvsa-dodomu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3371236-u-zelenskogo-rozpovili-ak-vipusknikam-z-okupovanogo-krimu-diznatisa-pro-ukrainski-visi.html
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СБУ від початку агресії Росії затримала 

майже 1100 бойовиків та 133 іноземних 

агенти 

Військова контррозвідка Служби безпеки 

України впродовж 2014-2021 років встановила 

особи 1387 учасників незаконних збройних 

формувань «ЛНР» і «ДНР» і затримала 1096 із 

них.

 

 

СБУ викрила розкрадання комплектуючих 

до комлексів ППО 

У ході слідчо-оперативних дій у Житомирській 
області правоохоронці викрили розкрадання 

приладів та запчастин до зенітно-ракетного 

озброєння.  

 

Україна депортувала до Вірменії 

«кримінального авторитета» із санкційного 

списку РНБО 

Правоохоронці повернули до Вірменії 41-
річного «кримінального авторитета», який у 

травні 2021 року потрапив під санкції 

рішенням РНБО.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

І в Україні, і в ПАР мало хто знає, що наші 

країни пов’язані через Мазепу - Любов 

Абравітова, посол України в Південно-

Африканській Республіці, Мозамбіку і 

Ботсвані ІНТЕРВ'Ю 

Посол України в ПАР, Мозамбіку і Ботсвані 
Любов Абравітова після запису інтерв’ю 
сказала, що завжди охоче розповідає про 
Африку, особливо, коли знає, що це 
прочитають в Україні.
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Максимум мотивації, мінімум поезії. Які 

книги купували українці в 2021 році? 

Укрінформ провів побіжне експрес-

дослідження українського книжкового ринку 

 

Харківщина післявиборча: перспективи та 

ризики для стабільності 

Соціологи фонду “Демократичні ініціативи” 

продовжують оцінювати рівень згуртованості й 

стабільності в областях 

 

Конфлікт в Україні триватиме, як мінімум, 

допоки Путін не залишить Кремль ногами 

вперед - Мартін Малек, австрійський 

незалежний політолог ІНТЕРВ'Ю 

Для багатьох політично активних українців 
позиція Австрії щодо триваючої російської 
агресії проти України не є однозначною та 
зрозумілою. 

 

Платні пакетики? Нічого страшного! 

Хоча про те, що пакетики у магазинах стануть 
платними, було відомо ще півроку тому, до 

цього виявилися неготовими як покупці, так і 

продавці. Чому це сталося, а головне – як 

обійтися без них

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3370944-maksimum-motivacii-minimum-poezii-aki-knigi-kupuvali-ukrainci-v-2021-roci.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Де шукати новорічну казку: святкові 

локації в Києві  І Н Ф О Г Р А Ф І К А 

Крім головної ялинки на Софійській площі, 
святкувати Новий рік можна впродовж місяця 

за зазначеними адресами 

 

 

Антитютюновий закон: Кузін розповів про 

основні нововведення 

З ухваленням законопроєкту № 4358 

електронні цигарки будуть заборонені для 

використання в громадських місцях.

 

 

Скаути передали подружжю Зеленських 

Вифлеємський вогонь ФОТО 

Учасники Національної організації скаутів 

України та Асоціації гайдів України передали 

Президенту Володимиру Зеленському та його 

дружині Олені Вифлеємський вогонь. 

 

У Варшаві відбулася презентація 

української високої кухні та українських 

вин ФОТО, ВІДЕО 

У Варшаві в ресторані Бачевських у четвер, 16 

грудня, відбулася презентація української 

високої кухні (fine dining) та дегустація вин 

найкращих українських виробників. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3370561-de-sukati-novoricnu-kazku-svatkovi-lokacii-v-kievi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3371298-skauti-peredali-podruzzu-zelenskih-vifleemskij-vogon.html
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Ломаченка відсторонили від боксу на 

невизначений термін 

Атлетична комісія штату Нью-Йорк вирішила 
відсторонити від боксу на невизначений термін 

українця Василя Ломаченка.  

 

 

Українська авіакомпанія виконала перший 

рейс Львів - Запоріжжя - Львів 

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines 
виконала рейс Львів - Запоріжжя - Львів - 

перший політ за цим напрямком з 1990 року.

 

 

Пандемія COVID-19 змінила ринок зеленого 

туризму – науковиця 

Глобальні зміни у сфері надання послуг 

зеленого туризму внаслідок пандемії COVID-

19 призвели до його поділу на індустріальний і 

суто сільський зелений туризм. 

 

Став відомий календар матчів збірної 

України у Лізі націй УЄФА 

Визначився календар поєдинків у групі В1 
Ліги націй-2022/2023, в якій виступатимуть 

національні футбольні збірні України, 

Шотландії, Ірландії та Вірменії.
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