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ТОП  

 

Зеленський хоче отримати чітку часову 

перспективу членства в НАТО у 2022 році 

Президент Володимир Зеленський розраховує 

на отримання Україною членства в 

Європейському Союзі в найближчі роки та 

конкретну часову перспективу членства в 

НАТО у 2022 році.

 

 

США розглядають Nord Stream 2 як 

російський геополітичний проєкт - 

помічниця держсекретаря 

Адміністрація Байдена планує надалі 
взаємодіяти з новим урядом Німеччини в 

питанні Nord Stream 2 з метою посилення 

енергетичної та національної безпеки країн 

Європи, й насамперед України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372961-zelenskij-hoce-otrimati-citku-casovu-perspektivu-clenstva-v-nato-u-2022-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372961-zelenskij-hoce-otrimati-citku-casovu-perspektivu-clenstva-v-nato-u-2022-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373314-ssa-rozgladaut-nord-stream-2-ak-rosijskij-geopoliticnij-proekt-pomicnica-derzsekretara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373314-ssa-rozgladaut-nord-stream-2-ak-rosijskij-geopoliticnij-proekt-pomicnica-derzsekretara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373314-ssa-rozgladaut-nord-stream-2-ak-rosijskij-geopoliticnij-proekt-pomicnica-derzsekretara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373314-ssa-rozgladaut-nord-stream-2-ak-rosijskij-geopoliticnij-proekt-pomicnica-derzsekretara.html


 

«Люблінський трикутник»: з Путіним треба 

не розмовляти, його треба стримувати 

Зустріч президентів України, Польщі і Литви, 
переконують експерти, точно не залишиться 

непоміченою на рівні політичного 

європейського істеблішменту

 

 

До кінця року Україна очікує ще 4 судна із 

300 тисячами тонн вугілля – Галущенко 

Цього року до України надійшло 6 суден із 400 

тис. тонн вугілля, до кінця року очікується ще 

4 судна із 300 тис. тонн палива.

 

 

Порошенко заявив, що повернеться до 

України в першій половині січня ВІДЕО 

Лідер політичної партії "Європейська 

солідарність", народний депутат Петро 

Порошенко повернеться в Україну із 

закордонної поїздки у першій половині січня.

 

 

АМКУ оштрафував на 283 мільйони 

компанії, пов’язані з Roshen 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) за 

зловживання монопольним становищем 

оштрафував ТОВ «ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА», 
ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК», ПрАТ 

«ІНТЕРКОРН» на загальну суму 283 624 500 

грн. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373335-lublinskij-trikutnik-z-putinim-treba-ne-rozmovlati-jogo-treba-strimuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373335-lublinskij-trikutnik-z-putinim-treba-ne-rozmovlati-jogo-treba-strimuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373236-do-kinca-roku-ukraina-ocikue-se-4-sudna-iz-300-tisacami-tonn-vugilla-galusenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373236-do-kinca-roku-ukraina-ocikue-se-4-sudna-iz-300-tisacami-tonn-vugilla-galusenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372967-porosenko-zaaviv-so-povernetsa-do-ukraini-v-persij-polovini-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3372967-porosenko-zaaviv-so-povernetsa-do-ukraini-v-persij-polovini-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373307-amku-ostrafuvav-na-283-miljoni-kompanii-povazani-z-roshen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373307-amku-ostrafuvav-na-283-miljoni-kompanii-povazani-z-roshen.html


 

Обрання керівництва САП: найбільше 

балів у конкурсі набрав детектив НАБУ 

Клименко 

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури за результатом 

конкурсу оголосила рейтинг кандидатів на 

посаду очільника відомства і його заступника, 

а також керівника п’ятого відділу.

 

 

Чаус хоче через ОАСК повернутися в 

суддівське крісло 

Микола Чаус просить Окружний 
адміністративний суд міста Києва визнати 

незаконним та скасувати наказ Дніпровського 

районного суду міста Києва про відрахування 

його зі штату суддів. 

 

 

Киян заздалегідь попередять про 

увімкнення навчальних сирен 

Київська міська державна адміністрація 

заздалегідь поінформує про проведення 
перевірки системи оповіщення з увімкненням 

сирен. 

 

Як уникнути ДТП на зимовій дорозі - 

поради поліції 

Патрульна поліція надала поради, як уникнути 

дорожньо-транспортної пригоди на зимовій 

дорозі.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373324-obranna-kerivnictva-sap-najbilse-baliv-u-konkursi-nabrav-detektiv-nabu-klimenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373324-obranna-kerivnictva-sap-najbilse-baliv-u-konkursi-nabrav-detektiv-nabu-klimenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373324-obranna-kerivnictva-sap-najbilse-baliv-u-konkursi-nabrav-detektiv-nabu-klimenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373324-obranna-kerivnictva-sap-najbilse-baliv-u-konkursi-nabrav-detektiv-nabu-klimenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373087-caus-hoce-cerez-oask-povernutisa-v-suddivske-krislo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373087-caus-hoce-cerez-oask-povernutisa-v-suddivske-krislo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3372955-kian-zazdalegid-poperedat-pro-uvimknenna-navcalnih-siren.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3372955-kian-zazdalegid-poperedat-pro-uvimknenna-navcalnih-siren.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373127-ak-uniknuti-dtp-na-zimovij-dorozi-poradi-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373127-ak-uniknuti-dtp-na-zimovij-dorozi-poradi-policii.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський запевнив, що готовий до будь-

якого формату переговорів із Росією 

Президент Володимир Зеленський запевнив у 
готовності до будь-якого формату переговорів 

із Російською Федерацією, але з президентом 

Росії не зідзвонюється. 

 

Україна обговорює участь у саміті НАТО в 

Мадриді - Зеленський 

Україна працює над тим, аби бути присутньою 
в тому чи іншому форматі на саміті НАТО в 

Мадриді у червні наступного року. 

 

США готові надавати Україні більше 

військової допомоги – помічниця Блінкена 

Сполучені Штати постійно перебувають у 

контакті з українською стороною, оцінюють 
потреби ЗСУ та готові продовжувати оборонну 

підтримку України, в тому числі більше 

запланованих обсягів у разі посилення агресії з 

боку РФ. 

 

 

Канцлер ФРН заявив Путіну про 

необхідність деескалації біля кордонів 

України 

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну 

розмову з президентом РФ Володимиром 
Путіним, під час якої йшлося, зокрема, про 

ситуацію щодо посилення військової 

присутності РФ поблизу кордонів України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373354-zelenskij-zapevniv-so-gotovij-do-budakogo-formatu-peregovoriv-iz-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373354-zelenskij-zapevniv-so-gotovij-do-budakogo-formatu-peregovoriv-iz-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373316-ukraina-obgovorue-ucast-u-samiti-nato-v-madridi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373316-ukraina-obgovorue-ucast-u-samiti-nato-v-madridi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373243-ssa-gotovi-nadavati-ukraini-bilse-vijskovoi-dopomogi-pomicnica-blinkena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373243-ssa-gotovi-nadavati-ukraini-bilse-vijskovoi-dopomogi-pomicnica-blinkena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373369-kancler-frn-zaaviv-putinu-pro-neobhidnist-deeskalacii-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373369-kancler-frn-zaaviv-putinu-pro-neobhidnist-deeskalacii-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373369-kancler-frn-zaaviv-putinu-pro-neobhidnist-deeskalacii-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373369-kancler-frn-zaaviv-putinu-pro-neobhidnist-deeskalacii-bila-kordoniv-ukraini.html


 

Стефанішина озвучила плани співпраці з 

Євросоюзом на 2022 рік 

У 2022 році Україна планує доєднатися до 
Конвенції про процедуру спільного транзиту і 

системи NCTS та завершити перегляд Угоди 

про асоціацію з Євросоюзом.

 

 

Країни Балтії заявили про готовність 

надати військову допомогу Україні 

Міністри оборони Литви, Латвії й Естонії 
Арвідас Анушаускас, Артіс Пабрікс і Калле 

Лаанет висловили солідарність з Україною, 

готовність надати їй 

 

США уважно стежать за справою щодо 

Порошенка - посольство 

Процес і результат у справі щодо лідера партії 

"Європейська солідарність", народного 
депутата Петра Порошенка мають 

ґрунтуватися на принципах верховенства 

права, а не політичних мотивах.

 

 

Посольство України в США вітає створення 

окремого представництва «Голосу 

Америки» з центром у Києві 

Посольство України в Сполучених Штатах 

Америки вітає створення у медіаресурсі 

«Голос Америки» окремого представництва у 

Східній Європі з центром у Києві. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373163-stefanisina-ozvucila-plani-spivpraci-z-evrosouzom-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373163-stefanisina-ozvucila-plani-spivpraci-z-evrosouzom-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3373320-kraini-baltii-zaavili-pro-gotovnist-nadati-vijskovu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3373320-kraini-baltii-zaavili-pro-gotovnist-nadati-vijskovu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373199-ssa-uvazno-stezat-za-spravou-sodo-porosenka-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373199-ssa-uvazno-stezat-za-spravou-sodo-porosenka-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372819-posolstvo-ukraini-v-ssa-vitae-stvorenna-okremogo-predstavnictva-golosu-ameriki-z-centrom-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372819-posolstvo-ukraini-v-ssa-vitae-stvorenna-okremogo-predstavnictva-golosu-ameriki-z-centrom-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372819-posolstvo-ukraini-v-ssa-vitae-stvorenna-okremogo-predstavnictva-golosu-ameriki-z-centrom-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372819-posolstvo-ukraini-v-ssa-vitae-stvorenna-okremogo-predstavnictva-golosu-ameriki-z-centrom-u-kievi.html


 

Україна та Угорщина планують провести 

миротворчі навчання 

Україна та Угорщина мають намір провести 

спільні миротворчі навчання. 

 

КОРОНАВІРУС 

 

Шість областей з 23 грудня переходять із 

«червоної» у «жовту» зону 

Від 23 грудня 2021 року запроваджується 
жовтий рівень епідемічної небезпеки на 

території Житомирської, Київської, 

Миколаївської, Сумської, Черкаської та 
Чернігівської областей, які раніше були у 

червоній зоні. 

 

 

Чернівчанка понад сім місяців безперервно 

хворіла на COVID-19 

Представники Національного реєстру рекордів 
України зафіксували унікальний випадок. 

Жінка із Чернівців Юлія Драпата протягом 

семи місяців і 13 днів безперервно хворіла на 

COVID-19. 

 

В Омікрону значно більше мутацій, ніж в 

інших штамів – академік 

Новий штам Омікрон характеризується легшим 

перебігом захворювання у порівнянні з іншими 
варіантами коронавірусу, проте існуючі 

вакцини проти нього менш ефективні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3373301-ukraina-ta-ugorsina-planuut-provesti-mirotvorci-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3373301-ukraina-ta-ugorsina-planuut-provesti-mirotvorci-navcanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373247-sist-oblastej-z-23-grudna-perehodat-iz-cervonoi-u-zovtu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373247-sist-oblastej-z-23-grudna-perehodat-iz-cervonoi-u-zovtu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373264-cernivcanka-ponad-sim-misaciv-bezperervno-hvorila-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373264-cernivcanka-ponad-sim-misaciv-bezperervno-hvorila-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373205-v-omikronu-znacno-bilse-mutacij-niz-v-insih-stamah-akademik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373205-v-omikronu-znacno-bilse-mutacij-niz-v-insih-stamah-akademik.html


 

Хворий зі штамом Омікрон в Україні 

переніс COVID-19 у легкій формі – МОЗ 

Коронавірусна хвороба, спричинена новим 
штамом Омікрон, не має незвичних симптомів, 

її перебіг часто безсимптомний.

 

 

Україна має можливість визначати всі 

штами коронавірусу - МОЗ 

Заступник міністра охорони здоров'я, головний 
державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, 

що Україна має можливість визначати всі 

штами COVID-19.

 

 

Україна готова до ревакцинації 70% 

населення проти коронавірусу – МОЗ 

Україна має домовленості на постачання 45 

млн доз вакцини проти COVID-19 протягом 

2022 року, цього має вистачити для 
ревакцинації проти коронавірусної хвороби 

70% дорослого населення.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський - про підозру Порошенку: Не 

думаю, що це вплине на ситуацію в країні 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 

вручення п’ятому президенту України Петру 

Порошенку підозри у справі про постачання 
вугілля з тимчасово окупованих територій не 

вплине на ситуацію всередині держави. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373065-hvorij-zi-stamom-omikron-v-ukraini-perenis-covid19-u-legkij-formi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373065-hvorij-zi-stamom-omikron-v-ukraini-perenis-covid19-u-legkij-formi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372938-ukraina-mae-mozlivist-viznacati-vsi-stami-koronavirusu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372938-ukraina-mae-mozlivist-viznacati-vsi-stami-koronavirusu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373009-ukraina-gotova-do-revakcinacii-70-naselenna-proti-koronavirusu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373009-ukraina-gotova-do-revakcinacii-70-naselenna-proti-koronavirusu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373303-zelenskij-pro-pidozru-porosenku-ne-dumau-so-ce-vpline-na-situaciu-v-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373303-zelenskij-pro-pidozru-porosenku-ne-dumau-so-ce-vpline-na-situaciu-v-kraini.html


 

ОПОРА закликає Раду не повертатися до 

старої виборчої системи ЗАЯВА 

Громадянська мережа ОПОРА закликає 
Верховну Раду не голосувати за законопроєкт 

про відтермінування до 2027 року 

запровадження пропорційної виборчої 

системи. 

 

 

Арахамія розповів, коли Рада може 

призначити суддю КСУ за своєю квотою 

Верховна Рада може призначити за своєю 

квотою суддю Конституційного Суду вже у 

лютому 2022 року. 

 

 

Головою Нацради переобрали Герасим'юк 

Члени Національної ради з питань телебачення 
і радіомовлення на позачерговому засіданні 20 

грудня обрали керівний склад регуляторного 

органа. 

 

 

Закон про військових капеланів 

опублікований у «Голосі України» 

Закон «Про Службу військового капеланства» 
опубліковано в офіційній газеті Верховної 

Ради «Голос України». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373136-opora-zaklikae-radu-ne-povertatisa-do-staroi-viborcoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373136-opora-zaklikae-radu-ne-povertatisa-do-staroi-viborcoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373331-arahamia-rozpoviv-koli-rada-moze-priznaciti-suddu-ksu-za-svoeu-kvotou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373331-arahamia-rozpoviv-koli-rada-moze-priznaciti-suddu-ksu-za-svoeu-kvotou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373347-nacrada-pereobrala-golovou-gerasimuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373347-nacrada-pereobrala-golovou-gerasimuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372861-zakon-pro-vijskovih-kapelaniv-opublikovano-v-golosi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372861-zakon-pro-vijskovih-kapelaniv-opublikovano-v-golosi-ukraini.html


 

Російські найманці стріляли біля Мар'їнки 

зі 120-мм мінометів 

Російські окупаційні війська станом на 17 
годину 21 грудня двічі обстріляли позиції 

українських військових, одного бійця 

поранено.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Кулеба представив нову онлайн-платформу 

NAZOVNI для супроводу українського 

експорту ВІДЕО 

Міністерство закордонних справ представило 

нову онлайн-платформу NAZOVNI для 

консультації дипломатами бізнесу та 

супроводу українського експортера. 

 

Українське підприємство спростовує зрив 

контракту на постачання у Перу літака Ан-

178 

Контракт, укладений держпідприємством 
«СпецТехноЕкспорт» з Міністерством 

внутрішніх справ Перу на постачання 

українського літака Ан-178 на потребу 
Національної поліції Перу, є чинним, але через 

відсутність фінансування з боку замовника 

виконується із затримкою. 

 

Японія може стати одним із лідерів за 

обсягами інвестицій в економіку України - 

Шмигаль 

Україна розраховує й надалі розвивати 

співпрацю з Японією, зокрема у сферах 

економіки, IT та культури. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3373299-rosijski-najmanci-strilali-bila-marinki-zi-120mm-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3373299-rosijski-najmanci-strilali-bila-marinki-zi-120mm-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372997-kuleba-predstaviv-novu-onlajnplatformu-nazovni-dla-suprovodu-ukrainskogo-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372997-kuleba-predstaviv-novu-onlajnplatformu-nazovni-dla-suprovodu-ukrainskogo-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372997-kuleba-predstaviv-novu-onlajnplatformu-nazovni-dla-suprovodu-ukrainskogo-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3372997-kuleba-predstaviv-novu-onlajnplatformu-nazovni-dla-suprovodu-ukrainskogo-eksportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373080-ukrainske-pidpriemstvo-sprostovue-zriv-kontraktu-na-postacanna-u-peru-litaka-an178.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373080-ukrainske-pidpriemstvo-sprostovue-zriv-kontraktu-na-postacanna-u-peru-litaka-an178.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373080-ukrainske-pidpriemstvo-sprostovue-zriv-kontraktu-na-postacanna-u-peru-litaka-an178.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373080-ukrainske-pidpriemstvo-sprostovue-zriv-kontraktu-na-postacanna-u-peru-litaka-an178.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373254-aponia-moze-stati-odnim-iz-lideriv-za-obsagami-investicij-v-ekonomiku-ukraini-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373254-aponia-moze-stati-odnim-iz-lideriv-za-obsagami-investicij-v-ekonomiku-ukraini-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373254-aponia-moze-stati-odnim-iz-lideriv-za-obsagami-investicij-v-ekonomiku-ukraini-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373254-aponia-moze-stati-odnim-iz-lideriv-za-obsagami-investicij-v-ekonomiku-ukraini-smigal.html


 

Держава повністю контролює ситуацію в 

енергетиці - Галущенко 

Проходження опалювального сезону є 
стабільним та контрольованим. Ціни на 

електроенергію для українців не 

збільшуватимуться, наразі 80 % 

домогосподарств користуються зниженим 

тарифом 1,44 грн/квт. 

 

У ІІІ кварталі держборг по відношенню до 

ВВП знизився до 43,6% – Мінфін 

У третьому кварталі 2021 року державний борг 

по відношенню до ВВП знизився до 43,6%, а 
державний та гарантований державою борг 

України – до 49,1%. 

 

 

В Україні зріс попит на банківські кредити - 

НБУ 

У Національному банку спостерігають 
збільшення попиту на банківські кредити як з 

боку населення, так і бізнесу. 

 

 

Стефанішина розповіла, як Україна 

розраховує вирішити питання польських 

дозволів на перевезення 

Україна очікує відповіді на своє звернення до 
Єврокомісії щодо вирішення суперечки із 

Польщею по дозволах на автоперевезення, а в 

разі її відсутності готова звертатися до 
міжнародного арбітражу в рамках Угоди про 

асоціацію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373176-derzava-povnistu-kontrolue-situaciu-v-energetici-galusenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373176-derzava-povnistu-kontrolue-situaciu-v-energetici-galusenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373288-u-iii-kvartali-derzborg-po-vidnosennu-do-vvp-znizivsa-do-436-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373288-u-iii-kvartali-derzborg-po-vidnosennu-do-vvp-znizivsa-do-436-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373239-v-ukraini-zris-popit-na-bankivski-krediti-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373239-v-ukraini-zris-popit-na-bankivski-krediti-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373193-stefanisina-rozpovila-ak-ukraina-rozrahovue-virisiti-pitanna-polskih-dozvoliv-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373193-stefanisina-rozpovila-ak-ukraina-rozrahovue-virisiti-pitanna-polskih-dozvoliv-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373193-stefanisina-rozpovila-ak-ukraina-rozrahovue-virisiti-pitanna-polskih-dozvoliv-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373193-stefanisina-rozpovila-ak-ukraina-rozrahovue-virisiti-pitanna-polskih-dozvoliv-na-perevezenna.html


 

В Україні товарообіг роздрібної торгівлі 

збільшився на 11,4% — Держстат 

За січень-листопад 2021 року роздрібний 
товарообіг підприємств роздрібної торгівлі 

України збільшився на 11,4% (у порівнянних 

цінах) проти січня-листопада 2020 року, до 

933,44 млрд грн.

 

 

Отримання «ковідної тисячі» не впливає на 

призначення субсидії – Мінсоцполітики 

Кошти, отримані за проходження повного 
курсу вакцинації від COVID-19 в межах 

програми «єПідтримка», не впливають на 

призначення субсидії. 

 

Україна зібрала рекордний урожай зерна та 

олійних культур 

Україна завершує збір зернових, зернобобових 

та олійних культур у 2021 році рекордом у 

понад 106 млн тонн. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Зеленський хоче, щоб українські лікарі 

відвідали Саакашвілі 

Президент Володимир Зеленський отримує 
листи від колишнього президента Грузії 

Міхеїла Саакашвілі й хоче, аби українські 

лікарі потрапили до нього. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373322-v-ukraini-tovaroobig-rozdribnoi-torgivli-zbilsivsa-na-114-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373322-v-ukraini-tovaroobig-rozdribnoi-torgivli-zbilsivsa-na-114-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373055-otrimanna-kovidnoi-tisaci-ne-vplivae-na-priznacenna-subsidii-minsocpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373055-otrimanna-kovidnoi-tisaci-ne-vplivae-na-priznacenna-subsidii-minsocpolitiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373295-ukraina-zibrala-rekordnij-urozaj-zerna-ta-olijnih-kultur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373295-ukraina-zibrala-rekordnij-urozaj-zerna-ta-olijnih-kultur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373360-zelenskij-hoce-sob-ukrainski-likari-vidvidali-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373360-zelenskij-hoce-sob-ukrainski-likari-vidvidali-saakasvili.html


 

Прокуратура Криму підозрює у держзраді 

ексначальника Керченської колонії 

Прокуратура Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя повідомила про підозру 

колишньому начальнику Керченської 

виправної колонії за фактом державної зради. 

 

 

Катування окупантами активіста Аметова 

кваліфікували як воєнний злочин 

Прокуратура Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя відкрила три кримінальні 

провадження щодо дій окупантів на території 

тимчасово 

 

Туреччина – ефективний посередник у 

спробах визволення політв’язнів із Криму - 

Рустем Умєров, народний депутат України, 

секретар Комітету ВРУ з питань прав 

людини  ІНТЕРВ'Ю 

Нещодавно в Анкарі відбулася конференція 
на тему порушення прав кримських татар у 
Криму.

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Окружний адмінсуд відмовив Тупицькому в 

задоволенні позову до НАЗК 

Окружний адміністративний суд міста Києва 
відмовив Олександру Тупицькому в 

задоволенні його позовних вимог щодо 

визнання протиправними дії Національного 
агентства з питань запобігання корупції щодо 

проведення повної перевірки його щорічної 

декларації за 2020 рік.  

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3373343-prokuratura-krimu-pidozrue-u-derzzradi-eksnacalnika-kercenskoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3373343-prokuratura-krimu-pidozrue-u-derzzradi-eksnacalnika-kercenskoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3373371-katuvanna-okupantami-aktivista-ametova-kvalifikuvali-ak-voennij-zlocin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3373371-katuvanna-okupantami-aktivista-ametova-kvalifikuvali-ak-voennij-zlocin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372518-rustem-umerov-narodnij-deputat-ukraini-sekretar-komitetu-vru-z-pitan-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372518-rustem-umerov-narodnij-deputat-ukraini-sekretar-komitetu-vru-z-pitan-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372518-rustem-umerov-narodnij-deputat-ukraini-sekretar-komitetu-vru-z-pitan-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372518-rustem-umerov-narodnij-deputat-ukraini-sekretar-komitetu-vru-z-pitan-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372518-rustem-umerov-narodnij-deputat-ukraini-sekretar-komitetu-vru-z-pitan-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3372518-rustem-umerov-narodnij-deputat-ukraini-sekretar-komitetu-vru-z-pitan-prav-ludini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373195-okruznij-adminsud-vidmoviv-tupickomu-v-zadovolenni-pozovu-do-nazk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373195-okruznij-adminsud-vidmoviv-tupickomu-v-zadovolenni-pozovu-do-nazk.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Нашому суспільству треба навчитися 

правильно сприймати дітей з інвалідністю 

та спілкуватися з ними - Наталія Івашура, 

волонтер ІНТЕРВ'Ю 

Харків'янка Наталія Івашура відома як 
волонтер і засновниця благодійного фонду 
"Квіти життя", який підтримує дітей з 
аутизмом і розладом мови. 

 

Не торкаюся тем, що розділяють українців, 

до душі ті, які об’єднують - Нікіта Тітов, 

художник ІНТЕРВ'Ю 

Про Нікіту Тітова українці дізналися після 
подій на Майдані. Тоді художник із Харкова 
зрозумів, що Україна пройшла межу 
неповернення і тепер тут вируватиме зовсім 
інше життя.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Що одягати, аби не захворіти взимку - 

поради МОЗ 

Міністерство охорони здоров'я надало поради, 

як правильно одягатися взимку.

 

Зимове Закарпаття: фрірайд, термальні 

джакузі та палиночка замість парфумів 

Закарпатські гори узимку – не лише про 

катання. Тут на туристів чекає споглядання, 

ретрит, автентичні смаколики та оздоровлення

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373116-natalia-ivasura-volonter-kerivnik-harkivskogo-blagodijnogo-fondu-kviti-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373116-natalia-ivasura-volonter-kerivnik-harkivskogo-blagodijnogo-fondu-kviti-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373116-natalia-ivasura-volonter-kerivnik-harkivskogo-blagodijnogo-fondu-kviti-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373116-natalia-ivasura-volonter-kerivnik-harkivskogo-blagodijnogo-fondu-kviti-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3372549-nikita-titov-hudoznik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3372549-nikita-titov-hudoznik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3372549-nikita-titov-hudoznik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3372549-nikita-titov-hudoznik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373351-so-odagati-abi-ne-zahvoriti-vzimku-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373351-so-odagati-abi-ne-zahvoriti-vzimku-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3372532-zimove-zakarpatta-frirajd-termalni-dzakuzi-ta-palinocka-zamist-parfumiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3372532-zimove-zakarpatta-frirajd-termalni-dzakuzi-ta-palinocka-zamist-parfumiv.html


 

Bees Airline відкрила рейси з Києва до 

Львова 

Авіакомпанія Bees Airline відкрила новий рейс 
Київ – Львів, який виконуватиметься 6 разів на 

тиждень зі столичного аеропорту “Київ” 

(Жуляни). 

 

КСУ визнав конституційною заборону 

показувати фільми держави-агресора 

Конституційний Суд України визнав 

конституційними окремі положення законів 
"Про телебачення і радіомовлення“ та "Про 

кінематографію". 

 

У Мінцифри запускають новий освітній 

серіал «Безбар’єрна грамотність» 

Новий освітній серіал «Безбар’єрна 

грамотність» на прикладі життєвих ситуацій 

буде доступний на платформі "Дія.Цифрова 

освіта". 

 

Топ-10 найдорожчих українських 

футболістів 

30 млн за Малиновського, прогрес Забарного і 

Шапаренка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3373129-bees-airline-vidkrila-rejsi-z-kieva-do-lvova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3373129-bees-airline-vidkrila-rejsi-z-kieva-do-lvova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3373305-ksu-viznav-konstitucijnou-zaboronu-pokazuvati-filmi-derzaviagresora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3373305-ksu-viznav-konstitucijnou-zaboronu-pokazuvati-filmi-derzaviagresora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373189-u-mincifri-zapuskaut-novij-osvitnij-serial-bezbarerna-gramotnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373189-u-mincifri-zapuskaut-novij-osvitnij-serial-bezbarerna-gramotnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3373145-top10-najdorozcih-ukrainskih-futbolistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3373145-top10-najdorozcih-ukrainskih-futbolistiv.html


 

На Житомирщині створюють святкові 

прикраси, якими декорують місто 

У Радомишлі діти та дорослі створюють 
святкові прикраси з атласної стрічки, якими до 

новорічно-різдвяних свят декорують 

центральну частину міста.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3373005-na-zitomirsini-stvoruut-svatkovi-prikrasi-akimi-dekoruut-misto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3373005-na-zitomirsini-stvoruut-svatkovi-prikrasi-akimi-dekoruut-misto.html

