
                           Єдина країна – Україна і Світ 21.12.21 

 

 

ТОП 

 

Білий дім підтвердив право України на 

вступ до НАТО 

США вважають, що право України визначати 

свої перспективи щодо членства в НАТО, а 

також рішення країн Альянсу про його 

розширення, відповідають основам 

європейської безпеки.  

 

 

Штати готові говорити з Росією тільки за 

певних умов - Білий дім 

США готові вести діалог з Росією щодо 
безпекової ситуації в Європі, але тільки за 

умов повної взаємності у виконанні 

зобов’язань та залучення до переговорів 

європейських країн. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372742-bilij-dim-pidtverdiv-pravo-ukraini-na-vstup-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372742-bilij-dim-pidtverdiv-pravo-ukraini-na-vstup-do-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372726-stati-gotovi-govoriti-z-rosieu-tilki-za-pevnih-umov-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372726-stati-gotovi-govoriti-z-rosieu-tilki-za-pevnih-umov-bilij-dim.html


 

У Брюсселі випустили часопис, 

присвячений поточним російським загрозам 

Україні 

Брюссельська неурядова громадська 

організація «Промоут Юкрейн» випустила 

спецвипуск власного часопису «Огляд Україна 

Брюссель», що

 

 

Пандемія коронавірусу може закінчитися у 

2022 році - ВООЗ 

Експерти Всесвітньої організації охорони 

здоров’я вважають, що попри поширення 
штаму Омікрон пандемія COVID-19 може 

завершитися вже наступного року. 

 

Найфантастичніший проект Ілона Маска, 

або Що відомо про мікрочип Neuralink 

Схоже, наближається нова технологічна 

революція. А, може, й наступний еволюційний 

крок людства?..

 

 

Україні прогнозують морози до -19° 

В Україні найближчими днями очікується 

холодна погода, без істотних опадів, з 

температурою до 19° морозу вночі, потепління 

прийде лише з 25 грудня.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3372785-u-brusseli-vipustili-casopis-prisvacenij-potocnim-rosijskim-zagrozam-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3372785-u-brusseli-vipustili-casopis-prisvacenij-potocnim-rosijskim-zagrozam-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3372785-u-brusseli-vipustili-casopis-prisvacenij-potocnim-rosijskim-zagrozam-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3372785-u-brusseli-vipustili-casopis-prisvacenij-potocnim-rosijskim-zagrozam-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372722-pandemia-covid19-moze-zakincitisa-u-2022-roci-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372722-pandemia-covid19-moze-zakincitisa-u-2022-roci-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3372576-najfantasticnisij-proekt-ilona-maska-abo-so-vidomo-pro-mikrocip-neuralink.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3372576-najfantasticnisij-proekt-ilona-maska-abo-so-vidomo-pro-mikrocip-neuralink.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372554-ukraini-prognozuut-morozi-do-19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372554-ukraini-prognozuut-morozi-do-19.html


СВІТ 

 

США готують перелік власних зауважень з 

приводу небезпечних дій Росії 

У відповідь на заяви з Москви США разом із 
союзниками й партнерами в Європі готують 

власні зауваження стосовно небезпечних дій, 

до яких вдається Росія. 

 

 

Справа МН17: прокурори детально 

зупиняться на доказах причетності 

обвинувачених 

У Нідерландах у судовому комплексі 
“Схіпхол" 21 грудня продовжиться чергове 

засідання суду у справі МН17. 

 

Білорусь значно скоротить дипломатичну 

присутність у країнах ЄС 

Влада Білорусі ухвалила значно скоротити 

дипломатичну присутність у країнах Західної 

Європи та наростити її в Китаї й деяких інших 

країнах. 

 

Іран почав масштабні військові навчання 

поблизу Перської затоки 

Корпус вартових ісламської революції дав 
старт масштабним військовим навчанням у 

південних регіонах Ірану. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372736-ssa-gotuut-perelik-vlasnih-zauvazen-z-privodu-nebezpecnih-dij-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372736-ssa-gotuut-perelik-vlasnih-zauvazen-z-privodu-nebezpecnih-dij-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372796-sprava-mn17-prokurori-detalno-zupinatsa-na-dokazah-pricetnosti-obvinuvacenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372796-sprava-mn17-prokurori-detalno-zupinatsa-na-dokazah-pricetnosti-obvinuvacenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372796-sprava-mn17-prokurori-detalno-zupinatsa-na-dokazah-pricetnosti-obvinuvacenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372796-sprava-mn17-prokurori-detalno-zupinatsa-na-dokazah-pricetnosti-obvinuvacenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372773-bilorus-znacno-skorotit-diplomaticnu-prisutnist-u-krainah-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372773-bilorus-znacno-skorotit-diplomaticnu-prisutnist-u-krainah-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372761-iran-pocav-masstabni-vijskovi-navcanna-v-rajoni-perskoi-zatoki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372761-iran-pocav-masstabni-vijskovi-navcanna-v-rajoni-perskoi-zatoki.html


 

У Японії презентували план скидання у 

море води з АЕС «Фукусіма-1» 

Компанія-оператор АЕС «Фукусіма-1» 
презентувала Комісії з ядерного регулювання 

Японії план скидання відпрацьованої води у 

море. 

 

У Баварії вантажівка врізалася у 

військовий конвой США ФОТО 

У Німецькій Баварії на федеральній трасі А3 в 

понеділок сталася масштабна аварія та пожежа 
за участю військових машин армії США та 

вантажівки, що перевозила тирсу.  

 

 

На півночі Каліфорнії стався землетрус 

магнітудою 6,2 

У північних районах американського штату 
Каліфорнії стався потужний землетрус – сила 

поштовхів сягала 6,2 бала. 

 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

перевищила 275,8 мільйона 

У світі станом на ранок 21 грудня зафіксували 

275 815 930 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3372776-u-aponii-prezentuvali-plan-skidanna-u-more-vodi-z-aes-fukusima1.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3372776-u-aponii-prezentuvali-plan-skidanna-u-more-vodi-z-aes-fukusima1.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372715-u-bavarii-vantazivka-vrizalasa-u-vijskovij-konvoj-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372715-u-bavarii-vantazivka-vrizalasa-u-vijskovij-konvoj-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372767-na-pivnoci-kalifornii-stavsa-zemletrus-magnitudou-62.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372767-na-pivnoci-kalifornii-stavsa-zemletrus-magnitudou-62.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372786-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-2758-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3372786-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-2758-miljona.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Попередні гарантії не стримали Росію від 

агресії - Стефанішина 

Гарантії, які було прописано у Хартії про 
особливе партнерство між Україною та НАТО 

ще у 1997 році, не стримали Росію від агресії.  

 

 

В ОРДЛО постійно перебувають до 800 

російських офіцерів та генералів – розвідка 

На тимчасово окупованих територіях 

Донецької та Луганської областей постійно 
перебувають від 600 до 800 російських 

офіцерів та генералів.

 

 

Торгівля між Україною і Польщею цьогоріч 

перевищить $10 мільярдів - посольство 

За результатами 2021 року обсяг торгівлі між 

Україною та Польщею вперше перетне 

рекордну позначку в 10 мільярдів доларів. 

 

Штати і Британія відрядили в Україну 

експертів для боротьби з кібератаками - ЗМІ 

Сполучені Штати й Велика Британія 

відправили в Україну фахівців, які мають 

протидіяти кібератакам з боку Росії на ключові 

сфери економіки й управління.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372750-poperedni-garantii-ne-strimali-rosiu-vid-agresii-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372750-poperedni-garantii-ne-strimali-rosiu-vid-agresii-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372699-v-ordlo-postijno-perebuvaut-do-800-rosijskih-oficeriv-ta-generaliv-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372699-v-ordlo-postijno-perebuvaut-do-800-rosijskih-oficeriv-ta-generaliv-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372759-torgivla-miz-ukrainou-i-polseu-cogoric-perevisit-10-milardiv-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372759-torgivla-miz-ukrainou-i-polseu-cogoric-perevisit-10-milardiv-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372746-stati-ta-britania-vidradili-v-ukrainu-ekspertiv-dla-borotbi-z-kiberatakami-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372746-stati-ta-britania-vidradili-v-ukrainu-ekspertiv-dla-borotbi-z-kiberatakami-zmi.html


 

Західні дипломати візьмуть участь у комісії 

з відбору керівника САП 

Сьогодні дипломати зі США, Великої Британії, 
Канади та Євросоюзу візьмуть участь у 

засіданні комісії з відбору керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 

УКРАЇНА 

 

Шмигаль закликає довіряти військовим: 

Армія готова дати відсіч агресору 

Прем'єр-міністр закликав довіряти українським 
військовим, наголосивши, що вони готові дати 

відсіч агресорові. 

 

 

Ще один свідок обвинувачення не 

підтвердив причетності Кернеса до злочину 

- адвокат 

Київський райсуд Полтави 20 грудня повторно 
допитав свідка у справі Геннадія Кернеса і 

двох його охоронців, яких обвинувачують у 

викраденні та побитті учасників харківського 

Євромайдану в січні 2014 року. 

 

Глава уряду пояснив, від чого залежатиме 

ціна газу наступного року 

НАК "Нафтогаз" формуватиме ціну на газ на 

наступний річний період, зокрема, виходячи з 

динаміки цього показника на світових ринках. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372771-zahidni-diplomati-vizmut-ucast-u-komisii-z-vidboru-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372771-zahidni-diplomati-vizmut-ucast-u-komisii-z-vidboru-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372738-smigal-zaklikae-dovirati-vijskovim-armia-gotova-dati-vidsic-agresoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372738-smigal-zaklikae-dovirati-vijskovim-armia-gotova-dati-vidsic-agresoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372788-se-odin-svidok-obvinuvacenna-ne-pidtverdiv-pricetnosti-kernesa-do-zlocinu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372788-se-odin-svidok-obvinuvacenna-ne-pidtverdiv-pricetnosti-kernesa-do-zlocinu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372788-se-odin-svidok-obvinuvacenna-ne-pidtverdiv-pricetnosti-kernesa-do-zlocinu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372788-se-odin-svidok-obvinuvacenna-ne-pidtverdiv-pricetnosti-kernesa-do-zlocinu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372740-glava-uradu-poasniv-vid-cogo-zalezatime-cina-gazu-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372740-glava-uradu-poasniv-vid-cogo-zalezatime-cina-gazu-nastupnogo-roku.html


 

Громадські організації виступили проти 

створення Державного інформаційного 

концерну ЗАЯВА  

Громадські організації у сфері медіа та захисту 

свободи слова закликають народного депутата 

від “Слуги народу” Олега Дунду відкликати 

законопроєкт про створення Державного 
інформаційного концерну телебачення і 

радіомовлення. 

 

 

Прем'єр обіцяє доплати пенсіонерам 70+ з 

наступного року 

Громадяни старші 70 років отримають у 2022 

році доплати до пенсії, згодом ними 

планується охопити всіх пенсіонерів з 60 років.

 

 

На Луганщині поховали розвідника, який 

загинув від кулі снайпера 

У місті Новодружеськ Луганської області 

поховали 30-річного розвідника Станіслава 
Запорожця, який загинув від кулі снайпера 16 

грудня. 

 

 

На Запоріжжі державі повернули землю зі 

стародавніми курганами 

У Запорізькій області суд повернув державі 

землі вартістю понад 8 млн грн, на яких 

містяться археологічні пам’ятки - кургани, 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372717-gromadski-organizacii-vistupili-proti-stvorenna-derzavnogo-informacijnogo-koncernu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372717-gromadski-organizacii-vistupili-proti-stvorenna-derzavnogo-informacijnogo-koncernu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372717-gromadski-organizacii-vistupili-proti-stvorenna-derzavnogo-informacijnogo-koncernu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372717-gromadski-organizacii-vistupili-proti-stvorenna-derzavnogo-informacijnogo-koncernu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372748-premer-obicae-doplati-pensioneram-70-z-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372748-premer-obicae-doplati-pensioneram-70-z-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372783-na-lugansini-pohovali-rozvidnika-akij-zaginuv-vid-kuli-snajpera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372783-na-lugansini-pohovali-rozvidnika-akij-zaginuv-vid-kuli-snajpera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372765-na-zaporizzi-derzavi-povernuli-zemlu-zi-starodavnimi-kurganami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3372765-na-zaporizzi-derzavi-povernuli-zemlu-zi-starodavnimi-kurganami.html


 

Нацбанк послабив курс гривні до 27,28 за 

долар 

Національний банк України на вівторок, 21 
грудня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 4 копійки – до 27,2846 грн за долар. 

 

МОЗ у четвер затвердить порядок 

додаткового щеплення проти COVID-19 - 

Шмигаль 

У Міністерстві охорони здоров'я у четвер 
відбудеться засідання, де буде ухвалено 

рішення про порядок введення додаткової дози 

проти COVID-19 людям з ослабленим 

імунітетом.

 

 

В Україні – понад 6 тисяч нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 6 029 нових 

випадків коронавірусу.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

У зоні ООС поранений український боєць 

У районі проведення операції Об'єднаних сил 

внаслідок ворожих дій поранено українського 

військовослужбовця.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372790-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2728-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372790-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2728-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372744-moz-u-cetver-zatverdit-poradok-dodatkovogo-seplenna-proti-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372744-moz-u-cetver-zatverdit-poradok-dodatkovogo-seplenna-proti-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372744-moz-u-cetver-zatverdit-poradok-dodatkovogo-seplenna-proti-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372744-moz-u-cetver-zatverdit-poradok-dodatkovogo-seplenna-proti-covid19-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372792-v-ukraini-ponad-6-tisac-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372792-v-ukraini-ponad-6-tisac-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372777-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3372777-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html


 

Окупанти не пустили патруль ОБСЄ до 

системи відеоспостереження біля Золотого  
ЗВІТ 

Бойовики російських окупаційних військ у 

понеділок не пропустили патруль ОБСЄ до 
системи відеоспостереження СММ на ділянці 

розведення в сил і засобів у районі Золотого. 

 

Місія ОБСЄ нарахувала на вихідних майже 

250 порушень «тиші» ЗВІТ 

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували протягом 

минулих вихідних 243 порушення режиму 
припинення вогню: 219 - у Донецькій області 

та 24 - на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні ідеальний час для укладання шлюбу 

 

 

ЦНАПи допоможуть отримати гроші у 

межах «єПідтримки» - Мінцифри 

Понад 1,2 тис. центрів надання адмінпослуг 

розпочали консультувати відвідувачів, як 

отримати 1000 гривень у рамках проєкту 

"єПідтримка". 
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Шмигаль: У межах «єПідтримки» українці 

вже витратили понад 130 мільйонів 

У рамках державної програми «єПідтримка» 
вакциновані проти коронавірусу жителі 

України вже витратили більш як 130 мільйонів 

гривень.

 

 

Австрія продовжила локдаун для 

невакцинованих 

Влада Австрії в понеділок продовжила ще на 

десять днів локдаун для осіб, які не зробили 

щеплення проти коронавірусу. 

 

На найбільшому у світі круїзному лайнері 

майже пів сотні людей заразилися 

коронавірусом 

У США на борту найбільшого у світі круїзного 

лайнера Symphony Of The Seas компанії Royal 

Caribbean COVID-19 виявили у 48 пасажирів. 

 

ВООЗ закликає Китай оприлюднити 

інформацію про походження COVID-19 

Голова Всесвітньої організації охорони 
здоров’я Тедрос Гебреєзус заявив, що Китай 

має поділитися інформацією про походження 

вірусу SARS-CoV-2 зі світовою спільнотою. 
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Як визначити та поліпшити свій 

біологічний вік ІНФОГРАФІКА 

Кількість прожитих років мало говорить про 
справжній вік людини, адже крім календарного 

(хронологічного) віку, є ще й біологічний, і ці 

показники можуть істотно відрізнятися 

 

 

Храму у Львові подарували стародруки та 

ікону Святого Миколая 

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і 

Павла, що у Львові, отримав у подарунок від 
мецената Олександра Свіщова унікальні 

стародруки та ікону Святого Миколая, 

створену на початку XVII століття. 

 

21 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День зимового сонцестояння – 

найкоротший день і найдовша ніч року.
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