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ТОП 

 

Вступ України в Євросоюз і НАТО: лідери 

Люблінського трикутника підписали 

декларацію 

Президенти України Володимир Зеленський, 

Литовської Республіки Гітанас Наусєда та 

Республіки Польща Анджей Дуда підписали 

спільну декларацію, яка фіксує підтримку 

членства України в Європейському Союзі та 

НАТО. 

 

 

СБУ: Порошенко розірвав «вугільні» 

контракти з Африкою і домовився з ОРДЛО 
ВІДЕО  

Експрезиденту Петру Порошенку 

інкримінують розірвання торгових контрактів 

на постачання вугілля з Південно-

Африканської Республіки і укладання 

натомість торгових угод з представниками 

ОРДЛО.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372374-lideri-lublinskogo-trikutnika-pidtrimuut-vstup-ukraini-v-evrosouz-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372374-lideri-lublinskogo-trikutnika-pidtrimuut-vstup-ukraini-v-evrosouz-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372374-lideri-lublinskogo-trikutnika-pidtrimuut-vstup-ukraini-v-evrosouz-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372374-lideri-lublinskogo-trikutnika-pidtrimuut-vstup-ukraini-v-evrosouz-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372566-sbu-porosenko-rozirvav-vugilni-kontrakti-z-afrikou-i-domovivsa-z-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372566-sbu-porosenko-rozirvav-vugilni-kontrakti-z-afrikou-i-domovivsa-z-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372566-sbu-porosenko-rozirvav-vugilni-kontrakti-z-afrikou-i-domovivsa-z-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372566-sbu-porosenko-rozirvav-vugilni-kontrakti-z-afrikou-i-domovivsa-z-ordlo.html


 

Підозра Порошенку: у ДБР розповіли деталі 

справи про держзраду ВІДЕО  

У Державному бюро розслідувань підтвердили 

інформацію про повідомлення про підозру 

п'ятому Президенту Петру Порошенку у 

державній зраді та сприянні діяльності 

терористичних організацій.

 

 

Порошенка викликають на допит 23 грудня 

Колишнього президента Петра Порошенка 

викликають на допит на 10.00 у четвер, 23 

грудня.

 

 

Зеленський сказав, про що говоритимуть на 

конференції з послами у Гуті 

Упродовж конференції українських послів з 

усього світу у Гуті обговорюватимуться 

питання реалізації напрямів Стратегії

 

 

На сьогодні немає потреби запроваджувати 

воєнний стан в Україні – Данілов ВІДЕО 

На сьогодні немає потреби запроваджувати 

воєнний стан в Україні. Якщо така 

необхідність з'явиться, рішення ухвалять 

негайно.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372514-pidozra-porosenku-u-dbr-rozpovili-detali-spravi-pro-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372514-pidozra-porosenku-u-dbr-rozpovili-detali-spravi-pro-derzzradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372574-porosenka-viklikaut-na-dopit-23-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372574-porosenka-viklikaut-na-dopit-23-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372512-zelenskij-skazav-pro-so-govoritimut-na-konferencii-z-poslami-u-guti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372512-zelenskij-skazav-pro-so-govoritimut-na-konferencii-z-poslami-u-guti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372316-na-sogodni-nemae-potrebi-zaprovadzuvati-voennij-stan-v-ukraini-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372316-na-sogodni-nemae-potrebi-zaprovadzuvati-voennij-stan-v-ukraini-danilov.html


 

ОАСК ухвалив рішення, що блокує конкурс 

із обрання керівника САП 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

частково задовольнив позов стосовно 

скасування порядку роботи конкурсної комісії 

з обрання керівництва Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Заяв недостатньо, щоб стримати агресію 

Росії проти України – Боррель 

Ситуація з безпеки, що виникла внаслідок 

концентрації російських військ на кордонах 

України, стала головною темою для світової 

політики, але слів та заяв недостатньо, щоб 

стримати агресію Росії.

 

 

Україна отримає більше зброї від США у 

разі вторгнення Росії – Квін 

Влада Сполучених Штатів надасть більші 

обсяги військового обладнання та озброєння 

Україні, якщо Росія вирішить продовжити 

агресію.

 

 

Коли Україна буде в НАТО: Зеленський 

сказав, що має змінитися 

Президент Володимир Зеленський 

переконаний, що Україна набуде членства в 

Північноатлантичному альянсі, коли там 

зрозуміють роль таких держав, як наша, у 

посиленні самого НАТО.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372592-oask-uhvaliv-risenna-so-blokue-konkurs-iz-obranna-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372592-oask-uhvaliv-risenna-so-blokue-konkurs-iz-obranna-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372142-zaav-nedostatno-sob-strimati-agresiu-rosii-proti-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372142-zaav-nedostatno-sob-strimati-agresiu-rosii-proti-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372425-ukraina-otrimae-bilse-zbroi-vid-ssa-u-razi-vtorgnenna-rosii-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372425-ukraina-otrimae-bilse-zbroi-vid-ssa-u-razi-vtorgnenna-rosii-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372477-koli-ukraina-bude-v-nato-zelenskij-skazav-so-mae-zminitisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372477-koli-ukraina-bude-v-nato-zelenskij-skazav-so-mae-zminitisa.html


 

Дуда виступив проти будь-яких поступок 

Росії 

Безпека України є фундаментальним питанням, 

у якому жодних поступок Росії не може бути.

 

 

Зеленський прокоментував заяви Білорусі 

щодо ядерної зброї 

Президент Володимир Зеленський вважає 

заяви щодо можливого розміщення на 

території Білорусі ядерної зброї черговими 

інформаційними атаками Росії, однак зазначає, 

що якщо це станеться, то буде точно відомо 

місцезнаходження частини російського 

ядерного арсеналу.

 

 

РФ забрала в України ядерні боєголовки та 

шантажує сьогодні весь світ - Данілов 

В Україні присутні військовослужбовці країн-

членів НАТО, які навчають українських бійців 

на полігонах. Питання про відправлення 

великого військового контингенту кожна 

країна вирішуватиме самостійно. 

 

Розмови Байдена та Путіна: нам краще, 

щоби вони й надалі розмовляли 

Поведінка Москви не залишає варіантів: вони 

не домовляться. Але енергія путінської параної 

гальмується в самому очікуванні таких розмов 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372468-duda-vistupiv-proti-budakih-postupok-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372468-duda-vistupiv-proti-budakih-postupok-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372423-zelenskij-prokomentuvav-zaavi-bilorusi-sodo-adernoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372423-zelenskij-prokomentuvav-zaavi-bilorusi-sodo-adernoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372366-rf-zabrala-v-ukraini-aderni-boegolovki-ta-santazue-sogodni-ves-svit-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372366-rf-zabrala-v-ukraini-aderni-boegolovki-ta-santazue-sogodni-ves-svit-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372474-rozmovi-bajdena-ta-putina-nam-krase-sobi-voni-j-nadali-rozmovlali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372474-rozmovi-bajdena-ta-putina-nam-krase-sobi-voni-j-nadali-rozmovlali.html


 

Пропонувати кандидатів на титул почесного 

амбасадора України можна до 31 грудня - 

Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

заявляє, що титул почесного амбасадора 

України стане найвищою відзнакою у сфері 

публічної дипломатії

 

КОРОНАВІРУС 

 

Як зменшити ризики захворіти на COVID-

19 під час новорічних свят – поради МОЗ 
ВІДЕО  

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дав 

поради, як мінімізувати ризики захворіти на 

COVID-19 під час новорічних свят.

 

 

На порталі «Дія» можна згенерувати три 

нові COVID-сертифікати 

На порталі "Дія" відсьогодні можна 

згенерувати три нові типи COVID-

сертифікатів: на підставі результату ПЛР-

тесту, про одужання та дитячий. 

 

Зеленський відповів на петицію про 

скасування карантину та «примусову 

вакцинацію» 

Президент Володимир Зеленський відповів на 

петицію щодо скасування карантину та 

вакцинації від COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372227-proponuvati-kandidativ-na-titul-pocesnogo-ambasadora-ukraini-mozna-do-31-grudna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372227-proponuvati-kandidativ-na-titul-pocesnogo-ambasadora-ukraini-mozna-do-31-grudna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372227-proponuvati-kandidativ-na-titul-pocesnogo-ambasadora-ukraini-mozna-do-31-grudna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372227-proponuvati-kandidativ-na-titul-pocesnogo-ambasadora-ukraini-mozna-do-31-grudna-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372246-ak-zmensiti-riziki-zahvoriti-na-covid19-pid-cas-novoricnih-svat-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372246-ak-zmensiti-riziki-zahvoriti-na-covid19-pid-cas-novoricnih-svat-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372246-ak-zmensiti-riziki-zahvoriti-na-covid19-pid-cas-novoricnih-svat-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372246-ak-zmensiti-riziki-zahvoriti-na-covid19-pid-cas-novoricnih-svat-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372691-na-portali-dia-mozna-zgeneruvati-tri-novi-covidsertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372691-na-portali-dia-mozna-zgeneruvati-tri-novi-covidsertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372689-zelenskij-vidpoviv-na-peticiu-pro-skasuvanna-karantinu-ta-primusovu-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372689-zelenskij-vidpoviv-na-peticiu-pro-skasuvanna-karantinu-ta-primusovu-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372689-zelenskij-vidpoviv-na-peticiu-pro-skasuvanna-karantinu-ta-primusovu-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372689-zelenskij-vidpoviv-na-peticiu-pro-skasuvanna-karantinu-ta-primusovu-vakcinaciu.html


 

Вакциновані за кордоном українці зможуть 

скористатися «єПідтримкою» 

Громадяни України, які щепилися за кордоном, 

також мають отримати переваги українського 

COVID-сертифіката та зможуть скористатися 

програмою “єПідтримка”.

 

УКРАЇНА 

 

«Євросолідарність» вважає вручення 

підозри Порошенку переслідуванням 

опозиції ЗАЯВА 

Члени політичної сили «Європейська 

солідарність» називають фейковою підозру у 

державній зраді та сприянні діяльності 

терористичних організацій,

 

 

«Слуги» не ініціюватимуть перенесення 

виборів до Ради – Арахамія 

Партія «Слуга народу» не буде драйвером 

просування ідеї перенесення парламентських 

виборів на 2024 рік. 

 

 

Раді пропонують не відмовлятися від 

«мажоритарки» до 2027 року 

Група парламентаріїв з депутатської групи 

«Партія «За майбутнє» зареєстрували 

законопроєкт, яким пропонується відновити 

проведення виборів за змішаною 

(пропорційно-мажоритарною) системою до 

2027 року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372361-vakcinovani-za-kordonom-ukrainci-zmozut-skoristatisa-epidtrimkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372361-vakcinovani-za-kordonom-ukrainci-zmozut-skoristatisa-epidtrimkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372599-evrosolidarnist-vvazae-vrucenna-pidozri-porosenku-peresliduvannam-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372599-evrosolidarnist-vvazae-vrucenna-pidozri-porosenku-peresliduvannam-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372599-evrosolidarnist-vvazae-vrucenna-pidozri-porosenku-peresliduvannam-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372599-evrosolidarnist-vvazae-vrucenna-pidozri-porosenku-peresliduvannam-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372448-slugi-ne-iniciuvatimut-perenesenna-viboriv-do-radi-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372448-slugi-ne-iniciuvatimut-perenesenna-viboriv-do-radi-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372634-radi-proponuut-ne-vidmovlatisa-vid-mazoritarki-do-2027-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372634-radi-proponuut-ne-vidmovlatisa-vid-mazoritarki-do-2027-roku.html


 

Арахамія оцінив імовірність розпаду 

монокоаліції в 10% - ніхто не хоче бути 

камікадзе 

Імовірність того, що монокоаліція 

парламентської фракції «Слуга народу» 

розпадеться - близько десяти відсотків.

 

На виборах у грудні до Ради пройшли б 

шість партій ОПИТУВАННЯ 

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в 

середині грудня, то подолали би 

п'ятивідсотковий прохідний бар’єр шість 

партій. 

 

 

До КСУ надійшло подання щодо 

тлумачення поняття «єдине громадянство» 

— депутатка 

До Конституційного Суду України надійшло 

конституційне подання від 99 народних 

депутатів щодо тлумачення статті 4 

Конституції в контексті визнання 

 

 

В Одесі порізали агітаційний намет партії 

Шарія 

В Одесі група невідомих порізала агітаційний 

намет, встановлений прибічниками 

проросійської «Партії Шарія» неподалік 

залізничного вокзалу для поширення листівок. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372490-arahamia-ociniv-imovirnist-rozpadu-monokoalicii-v-10-nihto-ne-hoce-buti-kamikadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372490-arahamia-ociniv-imovirnist-rozpadu-monokoalicii-v-10-nihto-ne-hoce-buti-kamikadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372490-arahamia-ociniv-imovirnist-rozpadu-monokoalicii-v-10-nihto-ne-hoce-buti-kamikadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372490-arahamia-ociniv-imovirnist-rozpadu-monokoalicii-v-10-nihto-ne-hoce-buti-kamikadze.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372493-na-viborah-u-grudni-do-radi-projsli-b-sist-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372493-na-viborah-u-grudni-do-radi-projsli-b-sist-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372556-do-ksu-nadijslo-podanna-sodo-tlumacenna-ponatta-edine-gromadanstvo-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372556-do-ksu-nadijslo-podanna-sodo-tlumacenna-ponatta-edine-gromadanstvo-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372556-do-ksu-nadijslo-podanna-sodo-tlumacenna-ponatta-edine-gromadanstvo-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372556-do-ksu-nadijslo-podanna-sodo-tlumacenna-ponatta-edine-gromadanstvo-deputatka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372679-v-odesi-porizali-agitacijnij-namet-prorosijskoi-partii-saria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372679-v-odesi-porizali-agitacijnij-namet-prorosijskoi-partii-saria.html


 

Окупанти скидали гранати з безпілотників 

біля Гнутового та Водяного 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 

20 грудня тричі порушили режим припинення 

вогню в районі ООС. Внаслідок підриву на 

невідомому вибуховому пристрої двоє 

українських захисників отримали поранення.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна і Світовий банк підписали угоду на 

€300 мільйонів ФОТО 

Міністерство фінансів спільно зі Світовим 

банком підписали угоду про надання Україні 

300 млн євро позики для продовження 

реалізації проєктів у сфері економічного 

відновлення країни.

 

 

Верховний Суд скасував дозвіл на 

видобування нафти на Харківщині 

Верховний Суд скасував спеціальний дозвіл на 

користування надрами Південно-Кисівської 

площі у Харківській області, виданий одному з 

товариств на 20 років.

 

 

Денис Шмигаль: Хочу вірити, що бізнес 

відчує роботу уряду над зміною 

інвестиційного клімату 

Топ-6 завдань від прем’єр-міністра для 

майбутнього зростання економіки
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Збитки від корупції в енергетиці 

перевищують ₴4 мільярди - Ситник 

Розмір збитків від корупції, викритої в 

паливно-енергетичному комплексі України, 

перевищує чотири мільярди гривень. 

 

В Україні обрали перші інфраструктурні 

проєкти в рамках програми Danida Business 

Finance 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України обрало два 

інфраструктурні проєкти у Миколаївській 

області, які будуть 

 

 

ВВП України за ІІІ квартал збільшився на 

2,7% — Держстат 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 

ІІІ квартал 2021 року збільшився на 2,7% 

порівняно із ІІІ кварталом 2020 року. 

 

У меблеву галузь України залучать мільярд 

євро інвестицій - депутат 

У меблеву галузь України до 2030 року буде 

залучено 1 млрд євро інвестицій, що дасть 

змогу створити 10 тис. робочих місць із 

конкурентною зарплатою.
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Арахамія не виключає, що дію 

«економічного паспорта» поширять на 

пенсіонерів 

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній 

Раді, народний депутат Давид Арахамія не 

виключає розширення переліку осіб, на яких 

поширюватиметься дія законопроєкту про 

економічний паспорт українця в разі його 

ухвалення як закону.

 

НБУ завершує випуск пам’ятних банкнот до 

30-річчя Незалежності України ФОТО 

Національний банк України 22 грудня 2021 

року випуском пам’ятних банкнот номіналами 

50 та 1000 гривень завершує серію, присвячену 

30-річчю Незалежності України.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ATR завтра може припинити мовлення на 

окупований Крим 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денiсова звернулася до Кабміну з 

проханням забезпечити стабільне 

фінансування 

 

Денісова заявляє про критичний стан 

полоненої в ОРДЛО викладачки 

У громадянки України Олени Пєх, яка 

незаконно утримується органами окупаційної 

адміністрації РФ на тимчасово окупованій 

території Донецької
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Доказів причетності Порошенка до 

держзради та фінансування тероризму немає 

- адвокати 

Адвокати п’ятого президента Петра 

Порошенка вважають, що у слідства немає 

доказів у причетності його до державної зради 

та сприяння діяльності 

 

Підозрюваний в убивстві ексглава МЗС 

Кожара вийшов під заставу 

Ексглава МЗС України Леонід Кожара, який 

фігурує у справі про вбивство бізнесмена 

Сергія Старицького, вніс заставу та вийшов на 

волю з СІЗО. 

 

Загибель депутата Полякова: підозр у справі 

ще нікому не оголошували 

У справі щодо загибелі народного депутата 

Антона Полякова наразі триває досудове 

розслідування, підозри правоохоронці ще 

нікому не оголошували.

 

 

Суд дозволив заочне розслідування стосовно 

Курченка 

Київський райсуд Одеси надав дозвіл на 

здійснення спеціального досудового 

розслідування стосовно бізнесмена-втікача 

Сергія Курченка.
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Радник міністра енергетики виписав собі 

більш як 2 мільйони премій і надбавок - 

НАБУ 

Національне антикорупційне бюро України 

оголосило підозру раднику міністра 

енергетики за заволодінні 2,15 млн грн.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Кремлівські ультиматуми, партнерство та 

асоціації та євроатлантична інтеграція без 

дати 

Під виглядом «пропозицій про заходи безпеки» 

Росія висунула США та НАТО принизливі 

ультиматуми

 

 

Шлях, який проходило литовське 

національне відродження, перегукувався з 

українським досвідом - Артем Петрик, 

науковець ІНТЕРВ'Ю 

Херсонець Артем Петрик досліджує 
військову історію Балтійських країн і нині 
працює в Інституті історії та археології 
Балтійського регіону Клайпедського 
університету.  

 

В умовах російської військової ескалації 

НАТО залишається нашим надійним 

партнером - Наталія Галібаренко, глава 

Місії України при НАТО ІНТЕРВ'Ю 

Українці з 2014 року щоденно стикаються з 
прямою російською агресією проти власної 
країни, тому серйозно сприймають нові 
погрози з боку північного сусіда. 
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Перегавкати «Останкіно» намагатися не 

потрібно - Леонід Швець, журналіст, 

публіцист  ІНТЕРВ'Ю 

Росіяни не шукають приводів для ескалації, 
вони їх створюють. Телеканал «Дом» не 
треба «розгойдувати» до рівня російського 
«Першого каналу», а контрпропаганду треба 
вести мовою ворога.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Дванадцять важливих книжок року, що 

спливає ОГЛЯД  

Пропонуємо вам ТОП-12 книжок 2021 року. Ці 

книжки читали, відзначали преміями та 

активно обговорювали у соцмережах.

 

В Україні затвердили ціни на пластикові 

пакети – мінімум 2 гривні 

У понеділок, 20 грудня, Кабінет Міністрів 

ухвалив постанову, якою встановив мінімальні 

роздрібні ціни на пластикові пакети.
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Агресія РФ і коронавірус: Штати й надалі 

не радять подорожувати в Україну 

Державний департамент США продовжив 

четвертий, найвищий, рівень небезпеки для 

відвідування України американськими 

громадянами через ситуацію з поширенням 

COVID-19, а також посиленням військової 

загрози з

 

 

Третина українців вважає, що наступний 

рік буде гіршим за нинішній ОПИТУВАННЯ  

Третина громадян України вважає, що 

наступний 2022 рік буде гіршим, ніж 2021-й.

 

 

Пластуни передали Вифлеємський вогонь 

міністру оборони та головнокомандувачу 

ЗСУ 

Представники національної скаутської 

організації "Пласт" передали Вифлеємський 

вогонь миру міністру оборони Олексію 

Резнікову та головнокомандувачу ЗСУ 

генерал-лейтенанту Валерію Залужному.

 

В Україні найбідніші не пенсіонери, а сім'ї з 

двома дітьми – Інститут демографії 

Мати другу дитину в Україні на даний час 

дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на 

межі бідності. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372682-v-ukraini-najbidnisi-ne-pensioneri-a-simi-z-dvoma-ditmi-institut-demografii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372682-v-ukraini-najbidnisi-ne-pensioneri-a-simi-z-dvoma-ditmi-institut-demografii.html


 

Стало відомо, скільки коштуватиме пробне 

ЗНО-2022 

Регіональні центри оцінювання якості освіти 

визначили вартість проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 

році. 

 

У Харкові історичний музей продає квитки 

онлайн за програмою «єПідтримка» 

Харківський історичний музей імені Сумцова 

запустив продаж квитків онлайн у межах 

програми «єПідтримка». 

 

Українці живуть на 12 років менше, ніж 

інші європейці 

Тривалість життя в Україні на 12 років 

коротша, ніж в інших країнах Європи.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372421-stalo-vidomo-skilki-kostuvatime-probne-zno2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372421-stalo-vidomo-skilki-kostuvatime-probne-zno2022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3372638-u-harkovi-istoricnij-muzej-prodae-kvitki-onlajn-za-programou-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3372638-u-harkovi-istoricnij-muzej-prodae-kvitki-onlajn-za-programou-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372617-ukrainci-zivut-na-12-rokiv-mense-niz-insi-evropejci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372617-ukrainci-zivut-na-12-rokiv-mense-niz-insi-evropejci.html

