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ТОП 

 

Боррель про агресію РФ: Маємо сподіватися 

на краще і готуватися до гіршого 

Високий представник Європейського Союзу із 

закордонних справ і політики безпеки Жозеп 

Боррель переконаний, що Європі потрібно 

бути готовою до рішучих дій щодо РФ у разі її 

нападу на Україну.  

 

Глава Міноборони Литви: Ми готові 

передати Україні летальну зброю 

Міністр національної оборони Литви Арвідас 
Анушаускас заявив, що його країна готова 

всіма способами підтримувати Україну на тлі 

ймовірного нового вторгнення Росії та 

передати нам летальну зброю. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372039-borrel-pro-agresiu-rf-maemo-spodivatisa-na-krase-i-gotuvatisa-do-girsogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372039-borrel-pro-agresiu-rf-maemo-spodivatisa-na-krase-i-gotuvatisa-do-girsogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372009-glava-minoboroni-litvi-mi-gotovi-peredati-ukraini-letalnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372009-glava-minoboroni-litvi-mi-gotovi-peredati-ukraini-letalnu-zbrou.html


 

Google оновив правила користування 

хмарним сховищем - що зміниться 

Google оголосила про нову політику щодо 
хмарного сховища Drive (Диск), яка незабаром 

почне обмежувати доступ до файлів, які 

порушують політику компанії. 

 

 

На дитячому Євробаченні перемогла 

учасниця від Вірменії 

Переможницею дитячого Євробачення-2021, 
який проходив у Парижі, стала учасниця від 

Вірменії. 

 

У центрі Маріуполя впала новорічна 

ялинка ВІДЕО 

19 грудня близько 17:00 на Театральній площі 

в центрі Маріуполя впала головна міська 

ялинка.

 

 

Ожеледиця у Києві: поради водіям та 

пішоходам 

У понеділок, 20 грудня, на дорогах столиці 
очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, 

жовтий).

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3371995-google-onoviv-pravila-koristuvanna-hmarnim-shovisem-so-zminitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3371995-google-onoviv-pravila-koristuvanna-hmarnim-shovisem-so-zminitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3371975-na-ditacomu-evrobacenni-peremogla-ucasnica-vid-virmenii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3371975-na-ditacomu-evrobacenni-peremogla-ucasnica-vid-virmenii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372027-u-centri-mariupola-vpala-novoricna-alinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372027-u-centri-mariupola-vpala-novoricna-alinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3371924-kiiv-z-ponedilka-peretvoritsa-na-kovzanku-poradi-vodiam-ta-pisohodam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3371924-kiiv-z-ponedilka-peretvoritsa-na-kovzanku-poradi-vodiam-ta-pisohodam.html


СВІТ 

 

На президентських виборах у Чилі 

перемагає 35-річний політик лівацького 

спрямування 

На президентських виборах у Чилі, що 

відбулися в неділю, перемагає 35-річний 

політик крайнього лівого спрямування 

Габрієль Боріч, який став відомим під час 

антиурядових протестів. 

 

Батька соратника Навального засудили до 

трьох років у справі про шахрайство 

Батька соратника Олексія Навального Юрія 

Жданова засудили до трьох років умовно у 

справі про шахрайство та фальсифікацію.  

 

 

У Москві експоліцейський вийшов на 

Червону площу з плакатом «Путін убивця» 

У столиці Росії на Червоній площі затримали 

майора поліції у відставці Олега Кашинцева. 

Він вийшов на площу з плакатом, на якому 
було написано: «Свободу Навальному. Putin is 

a killer» («Путін убивця»). 

 

 

Насильство проти жінок є демонічним - 

папа Франциск 

Насильство чоловіків над своїми дружинами є 

демонічним виявом. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372055-na-prezidentskih-viborah-u-cili-peremagae-35ricnij-politik-livackogo-spramuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372055-na-prezidentskih-viborah-u-cili-peremagae-35ricnij-politik-livackogo-spramuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372055-na-prezidentskih-viborah-u-cili-peremagae-35ricnij-politik-livackogo-spramuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372055-na-prezidentskih-viborah-u-cili-peremagae-35ricnij-politik-livackogo-spramuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372032-batka-soratnika-navalnogo-zasudili-do-troh-rokiv-u-spravi-pro-sahrajstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372032-batka-soratnika-navalnogo-zasudili-do-troh-rokiv-u-spravi-pro-sahrajstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372059-u-moskvi-ekspolicejskij-vijsov-na-cervonu-plosu-z-plakatom-putin-ubivca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372059-u-moskvi-ekspolicejskij-vijsov-na-cervonu-plosu-z-plakatom-putin-ubivca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372065-nasilstvo-proti-zinok-e-demonicnim-papa-francisk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372065-nasilstvo-proti-zinok-e-demonicnim-papa-francisk.html


 

Військові М’янми чинили тортури та 

вбивства цивільних - BBC 

Члени Збройних сил М’янми навмисно вбили 
та чинили тортури над щонайменше чотирма 

десятками цивільних жителів М’янми. 

 

Жбурляли каміння, петарди та лавки: у 

Брюсселі протестували проти COVID-

обмежень 

У неділю у Брюсселі відбулася чергова акція 
протестів проти пов’язаних із пандемією 

обмежень - демонстрація, в якій взяли участь 

кілька тисяч осіб. 

 

 

В Індії чоловіка забили на смерть за 

осквернення святині 

В Індії чоловіка забили на смерть у 

священному для сикхів місті Амрітсарі за 

осквернення святині.

 

 

Тайфун на Філіппінах забрав життя понад 

230 осіб 

Кількість загиблих унаслідок потужного 

тайфуну на Філіппінах сягнула 239 осіб.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372067-vijskovi-manmi-cinili-torturi-j-vbivstva-civilnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372067-vijskovi-manmi-cinili-torturi-j-vbivstva-civilnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372003-zburlali-kaminna-petardi-ta-lavki-u-brusseli-protestuvali-proti-covidobmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372003-zburlali-kaminna-petardi-ta-lavki-u-brusseli-protestuvali-proti-covidobmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372003-zburlali-kaminna-petardi-ta-lavki-u-brusseli-protestuvali-proti-covidobmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372003-zburlali-kaminna-petardi-ta-lavki-u-brusseli-protestuvali-proti-covidobmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372073-v-indii-colovika-zabili-na-smert-za-oskvernenna-svatini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372073-v-indii-colovika-zabili-na-smert-za-oskvernenna-svatini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372049-tajfun-na-filippinah-zabrav-zitta-ponad-230-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372049-tajfun-na-filippinah-zabrav-zitta-ponad-230-osib.html


 

Кількість COVID-випадків у світі 

перевищила 275 мільйонів 

У світі станом на ранок 20 грудня зафіксовано 
понад 275 мільйонів випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Україну відвідала делегація Конгресу США 

Представник Конгресу США Джейсон Кроу 

очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, 
щоб обговорити російське агресивне військове 

нарощування в Україні та навколо неї та 

почути оцінки українських офіційних осіб та 

військового керівництва.

 

 

Данілов про зустріч «зелених чоловічків»: 

Зброї має бути і буде достатньо 

Секретар РНБО Олексій Данілов та міністр 

оборони Олексій Резніков відвідали компанію, 

яка займається виробництвом зброї.

 

УКРАЇНА  

 

Законопроєкт про дистанційне голосування 

може з’явитись у Раді після Нового року 

Законопроєкт, який передбачатиме можливість 

дистанційного голосування для народних 

депутатів, буде зареєстровано у Верховній Раді 

після Нового року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372075-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-275-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372075-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-275-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371997-ukrainu-vidvidala-delegacia-kongresu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3371997-ukrainu-vidvidala-delegacia-kongresu-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372019-danilov-pro-zustric-zelenih-colovickiv-zbroi-mae-buti-i-bude-dostatno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372019-danilov-pro-zustric-zelenih-colovickiv-zbroi-mae-buti-i-bude-dostatno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372001-zakonoproekt-pro-distancijne-golosuvanna-moze-zavitis-u-radi-pisla-novogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372001-zakonoproekt-pro-distancijne-golosuvanna-moze-zavitis-u-radi-pisla-novogo-roku.html


 

Епіфаній: Ми практично на 100% виграємо 

всі судові позови з боку Московського 

патріархату 

Предстоятель Православної церкви України 

митрополит Київський і всієї України Епіфаній 

заявив, що перехід парафій від Московського 

патріархату до ПЦУ сповільнився через 

«юридичну боротьбу» в судах.

 

 

Кабмін минулого тижня виділив ₴1,75 

мільярдів на лікарняні - Шмигаль 

Кабінет Міністрів України додатково виділив 
1,75 млрд грн Фонду соцстраху на виплату 

лікарняних.

 

 

Денісова закликала правозахисників 

сьогодні прийти на суд у «справі Хізб ут-

Тахрір» 

20 грудня у Південному окружному 

військовому суді в Ростові-на-Дону 
відбудуться судові засідання у так званій 

«справі Хізб ут-Тахрір», які 

 

У Польщі українець напідпитку зарізав 

ножем свого працедавця 

Громадянин України у стані алкогольного 
сп’яніння поранив ножем свого працедавця, 

який від завданих травм помер у лікарні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372030-epifanij-mi-prakticno-na-100-vigraemo-vsi-sudovi-pozovi-z-boku-moskovskogo-patriarhatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372030-epifanij-mi-prakticno-na-100-vigraemo-vsi-sudovi-pozovi-z-boku-moskovskogo-patriarhatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372030-epifanij-mi-prakticno-na-100-vigraemo-vsi-sudovi-pozovi-z-boku-moskovskogo-patriarhatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372030-epifanij-mi-prakticno-na-100-vigraemo-vsi-sudovi-pozovi-z-boku-moskovskogo-patriarhatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372035-kabmin-minulogo-tizna-vidiliv-175-mlrd-na-likarnani-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372035-kabmin-minulogo-tizna-vidiliv-175-mlrd-na-likarnani-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372041-denisova-zaklikala-pravozahisnikiv-sogodni-prijti-na-sud-u-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372041-denisova-zaklikala-pravozahisnikiv-sogodni-prijti-na-sud-u-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372041-denisova-zaklikala-pravozahisnikiv-sogodni-prijti-na-sud-u-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372041-denisova-zaklikala-pravozahisnikiv-sogodni-prijti-na-sud-u-spravi-hizb-uttahrir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372051-u-polsi-ukrainec-napidpitku-zarizav-nozem-svogo-pracedavca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372051-u-polsi-ukrainec-napidpitku-zarizav-nozem-svogo-pracedavca.html


 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 20 

грудня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 6 копійок – до 27,2483 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти минулої доби двічі порушили 

«тишу» на сході України 

Упродовж минулої доби, 19 грудня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 

2 порушення режиму припинення вогню, 1 з 

яких із застосуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.

 

 

В Україні – 2 536 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 2 536 нових 

випадків коронавірусу.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогоднішній день варто присвятити 

саморозвитку та творчості 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372081-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372081-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372077-okupanti-minuloi-dobi-dvici-porusili-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372077-okupanti-minuloi-dobi-dvici-porusili-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372083-v-ukraini-2-536-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372083-v-ukraini-2-536-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3371725-20-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3371725-20-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

У центрі Харкова запалили 40-метрову 

ялинку 

Сорокаметрова головна ялинка Харкова, 
найвища в регіоні, засяяла вогнями на площі 

Свободи, що у центрі міста.

 

 

Космічний зонд NASA записав звук 

атмосфери супутника Юпітера АУДІО 

Космічний апарат NASA спромігся записати 

звук прольоту повз супутник Юпітера Ганімед. 

 

 

Японія закриє в'їзд для іноземців 

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що 

Японія продовжить жорсткі правила в'їзду 

принаймні до початку наступного року, щоб 
запобігти поширенню штаму коронавірусу 

Омікрон. 

 

У Києві сьогодні запрацюють пункти 

обігріву 

Через прогнозоване похолодання у Києві 

починають свою роботу пункти обігріву. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3371999-u-centri-harkova-zapalili-40metrovu-alinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3371999-u-centri-harkova-zapalili-40metrovu-alinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3372071-kosmicnij-zond-nasa-zapisav-zvuk-atmosferi-suputnika-upitera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3372071-kosmicnij-zond-nasa-zapisav-zvuk-atmosferi-suputnika-upitera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372079-aponia-zakrie-vizd-dla-inozemciv-do-novogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372079-aponia-zakrie-vizd-dla-inozemciv-do-novogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3372053-u-kievi-sogodni-zapracuut-punkti-obigrivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3372053-u-kievi-sogodni-zapracuut-punkti-obigrivu.html


 

Дітям прифронтових міст доставляють 

подарунки від школярів Києва 

Дітям прифронтових закладів освіти військові 
доставляють подарунки, які були зібрані у 

рамках акції «З надією у серці» школярами 

Деснянського району міста Києва.

 

 

Популярні у Штатах COVID-препарати 

виявилися неефективними проти Омікрону 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Два препарати, що використовуються у США 

для боротьби з ковідом, виявилися 

неефективними проти штаму Омікрон.

 

 

20 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні відзначається Міжнародний день 

солідарності людей

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372044-ditam-prifrontovih-mist-dostavlaut-podarunki-vid-skolariv-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372044-ditam-prifrontovih-mist-dostavlaut-podarunki-vid-skolariv-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372063-doslidzenna-pokazali-so-dva-popularni-u-statah-preparati-neefektivni-proti-omikronu.html
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