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ТОП 

 

ТКГ домовилася про повернення до режиму 

«тиші» на сході України 

Українська делегація у ТКГ повідомила, що на 
черговому засідання сторони досягнули 
спільного розуміння необхідності відновлення 

режиму припинення вогню. 

 

Блінкен і Боррель обговорили спільні дії 

США та Євросоюзу на підтримку України 

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив 

з Високим представником ЄС Жозепом 
Боррелем актуальні виклики для Європи, у 
тому числі в контексті ескалацію з боку Росії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374025-tkg-domovilasa-pro-povernenna-do-rezimu-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374025-tkg-domovilasa-pro-povernenna-do-rezimu-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374063-blinken-i-borrel-obgovorili-spilni-dii-ssa-ta-evrosouzu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374063-blinken-i-borrel-obgovorili-spilni-dii-ssa-ta-evrosouzu-na-pidtrimku-ukraini.html


 

Майже 40 делегацій країн ООН 

звинуватили Росію в поширенні фейків про 

Україну ЗАЯВА 

Росія використала захід Ради Безпеки ООН для 
проголошення фальшивих наративів на адресу 
інших держав.  

 

 

Міноборони відповіло на найпоширеніші 

запитання щодо призову жінок 

У Міністерстві оборони дали роз'яснення 
стосовно питань, які стосуються призову на 
військову службу жінок. 

 

Президент і перша леді привітали 

українських дипломатів з професійним 

святом Ф ОТО 

Президент Володимир Зеленський і його 
дружина Олена взяли участь в урочистостях з 
нагоди Дня працівників дипломатичної 
служби, які відбулися в селі Гута Івано-
Франківської області.

 

 

У зоні ООС уперше відбулося тренування із 

застосуванням комплексу Javelin 

У районі проведення операції Об’єднаних сил 
вперше відбулося тренування особового 
складу із застосуванням переносного 
протитанкового ракетного комплексу Javelin. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374055-majze-40-delegacij-krain-oon-zvinuvatili-rosiu-v-posirenna-fejkiv-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374055-majze-40-delegacij-krain-oon-zvinuvatili-rosiu-v-posirenna-fejkiv-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374055-majze-40-delegacij-krain-oon-zvinuvatili-rosiu-v-posirenna-fejkiv-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374055-majze-40-delegacij-krain-oon-zvinuvatili-rosiu-v-posirenna-fejkiv-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374031-minoboroni-vidpovilo-na-najposirenisi-zapitanna-sodo-prizovu-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374031-minoboroni-vidpovilo-na-najposirenisi-zapitanna-sodo-prizovu-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374045-prezident-i-persa-ledi-privitali-ukrainskih-diplomativ-z-profesijnim-svatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374045-prezident-i-persa-ledi-privitali-ukrainskih-diplomativ-z-profesijnim-svatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374045-prezident-i-persa-ledi-privitali-ukrainskih-diplomativ-z-profesijnim-svatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374045-prezident-i-persa-ledi-privitali-ukrainskih-diplomativ-z-profesijnim-svatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374050-u-zoni-oos-uperse-vidbulosa-trenuvanna-iz-zastosuvannam-kompleksu-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374050-u-zoni-oos-uperse-vidbulosa-trenuvanna-iz-zastosuvannam-kompleksu-javelin.html


 

На Мадагаскарі міністр 12 годин плив до 

берега після аварії вертольота у морі 

Міністр поліції Мадагаскару плив майже 12 
годин, щоб дістатися берега після аварії 
вертольота в морі. 

 

 

Штати схвалили таблетки Pfizer для 

лікування COVID-19 

Регулятори охорони здоров’я США схвалили 
випуск і застосування таблеток Paxlovid проти 
коронавірусу компанії Pfizer, якими можна 

лікуватися вдома. 

 

Шість областей перейшли з «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.

 

СВІТ 

 

Послом Росії в Білорусі може стати Борис 

Гризлов - ЗМІ 

Борис Гризлов, який очолював російську 
делегацію у Тристоронній контактній групі, 
може стати послом РФ у Білорусі. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374084-na-madagaskari-ministr-12-godin-pliv-do-berega-pisla-avarii-vertolota-u-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374084-na-madagaskari-ministr-12-godin-pliv-do-berega-pisla-avarii-vertolota-u-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374087-stati-shvalili-tabletki-pfizer-dla-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374087-stati-shvalili-tabletki-pfizer-dla-likuvanna-covid19.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-world/3374069-poslom-rosii-v-bilorusi-moze-stati-boris-grizlov-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374069-poslom-rosii-v-bilorusi-moze-stati-boris-grizlov-zmi.html


 

Байден заявив про намір іти на другий 

президентський термін 

Чинний глава Білого дому Джо Байден заявив 
про готовність знову балотуватися на посаду 
президента США у 2024 році. 

 

 

«Путін має свою аудиторію»: США 

відповіли на агресивну риторику Кремля 

Звинувачення Москви на адресу США й НАТО 
у начебто «посиленні напруженості» в регіоні є 
спробою Кремля приховати від власної 

аудиторії правду, що агресивна риторика та 
військова ескалація виходить лише з одного 
боку – від самої РФ.  

 

Єврокомісія запустила судову процедуру 

проти Польщі за порушення законодавства 

ЄС 

Колегія Єврокомісії за підсумками зустрічі, що 
відбулася у середу у Брюсселі, розпочала 
формальну правову процедуру проти Польщі у 

зв’язку із 

 

 

Японія і Британія спільно розроблять 

двигун для винищувача 

Японія і Велика Британія в січні планують 
розпочати спільні дослідження з метою 

розробки двигуна для нового реактивного 
винищувача. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374081-bajden-zaaviv-pro-namir-iti-na-drugij-prezidentskij-termin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374081-bajden-zaaviv-pro-namir-iti-na-drugij-prezidentskij-termin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373998-ssa-vidpovili-na-zvinuvacenna-rosii-sodo-posilenna-napruzenosti-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373998-ssa-vidpovili-na-zvinuvacenna-rosii-sodo-posilenna-napruzenosti-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374004-evrokomisia-zapustila-sudovu-proceduru-proti-polsi-za-porusenna-zakonodavstva-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374004-evrokomisia-zapustila-sudovu-proceduru-proti-polsi-za-porusenna-zakonodavstva-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374004-evrokomisia-zapustila-sudovu-proceduru-proti-polsi-za-porusenna-zakonodavstva-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374004-evrokomisia-zapustila-sudovu-proceduru-proti-polsi-za-porusenna-zakonodavstva-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3374080-aponia-i-britania-spilno-rozroblat-dvigun-dla-vinisuvaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3374080-aponia-i-britania-spilno-rozroblat-dvigun-dla-vinisuvaca.html


 

Шрі-Ланка запропонувала погасити борг за 

іранську нафту чаєм 

Влада Шрі-Ланки запропонувала Ірану 
повернути $251 млн боргу за поставлену нафту 
чаєм.

 

 

Кількість COVID-випадків у світі 

перевищила 277,5 мільйона 

У світі станом на ранок 23 грудня зафіксовано 
понад 277,5 млн випадків зараження 
коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Загрозою вторгнення в Україну Путін 

посилив єдність НАТО - Вершбоу 

Загроза вторгнення РФ в Україну посилила 
єдність Північноатлантичного альянсу та його 
союзників, вважає колишній заступник генсека 
НАТО, експосол США у Росії Александер 
Вершбоу.  

 

 

Тверда позиція Заходу змусить Путіна 

змінити свою політику - Гербст 

Президент РФ Путін, погрожуючи Україні та 
іншим країнам, домагається поступок, але 
легко здатен змінити свою політику, якщо 
Захід займе тверду позицію. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373981-srilanka-zaproponuvala-pogasiti-borg-za-iransku-naftu-caem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3373981-srilanka-zaproponuvala-pogasiti-borg-za-iransku-naftu-caem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374098-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-2775-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374098-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-2775-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374012-zagrozou-vtorgnenna-v-ukrainu-putin-posiliv-ednist-nato-versbou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374012-zagrozou-vtorgnenna-v-ukrainu-putin-posiliv-ednist-nato-versbou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374039-tverda-pozicia-zahodu-zmusit-putina-zminiti-svou-politiku-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374039-tverda-pozicia-zahodu-zmusit-putina-zminiti-svou-politiku-gerbst.html


 

В Україну з Франції прибули три 

вертольоти Airbus для прикордонників 
Ф ОТО, ВІДЕО 

В Україну з Франції прибули три вертольоти 
для Державної прикордонної служби. 

 

«Суд» в окупованому Криму продовжив 

арешт Джелялову та братам Ахтемовим 

В окупованому Криму Київський районний 
«суд» м. Сімферополя задовольнив клопотання 
слідчого ФСБ про продовження на місяць 

терміну тримання під вартою Нарімана 
Джелялова і братів Асана й Азіза Ахтемових.

 

 

СКУ виступив на форумі ООН на захист 

українців у Росії 

Представники Світового Конґресу Українців 

(СКУ) закликали міжнародну спільноту 
боротися зі сваволею Росії та допомогти 
зупинити план щодо етноциду мільйонів 
українців у РФ.  

 

 

Політв'язень Узеїр Абдуллаєв переніс у 

російській колонії вірусну інфекцію 

Український політв'язень у РФ Узеїр 
Абдуллаєв, якого утримають у ВК-16 міста 
Салават (Башкортостан), перехворів на вірусну 
інфекцію з ускладненням на середнє вухо.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374092-v-ukrainu-z-francii-pribuli-tri-vertoloti-airbus-dla-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374092-v-ukrainu-z-francii-pribuli-tri-vertoloti-airbus-dla-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374092-v-ukrainu-z-francii-pribuli-tri-vertoloti-airbus-dla-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374092-v-ukrainu-z-francii-pribuli-tri-vertoloti-airbus-dla-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3373990-sud-v-okupovanomu-krimu-prodovziv-arest-dzelalovu-ta-bratam-ahtemovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3373990-sud-v-okupovanomu-krimu-prodovziv-arest-dzelalovu-ta-bratam-ahtemovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3374091-sku-vistupiv-na-forumi-oon-na-zahist-ukrainciv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3374091-sku-vistupiv-na-forumi-oon-na-zahist-ukrainciv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3374077-politvazen-uzeir-abdullaev-perenis-u-rosijskij-kolonii-virusnu-infekciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3374077-politvazen-uzeir-abdullaev-perenis-u-rosijskij-kolonii-virusnu-infekciu.html


УКРАЇНА 

 

Дипломатична конференція в «Синьогорі»: 

що обговорювали та що планують 

Раніше зустрічі за участю всіх чинних послів 

України проходили раз на два-три роки, тепер 
же це відбуватиметься щороку  

 

Скандал із Галушком: водій депутата 

сплатив 10 тисяч штрафу 

Водій депутата, який лайкою та погрозами 
намагався перешкодити роботі поліції, був 
позбавлений права керування транспортним 
засобом на 1 рік і заплатив штраф 10200 
гривень.

 

 

Колишній секретар міськради Сміли виграв 

два суди в прокуратури 

Екссекретар міськради Сміли на Черкащині 
виграв апеляційний суд у прокуратури, яка 
обвинувачувала його у службовій недбалості, 
що призвела

 

 

Прикордонники на Закарпатті застосували 

зброю, аби зупинити порушників 

Прикордонники Чопського загону затримали 
двох громадян Туреччини, які намагалися 
незаконно потрапити до Словаччини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373987-diplomaticna-konferencia-v-sinogori-so-obgovoruvali-ta-so-planuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373987-diplomaticna-konferencia-v-sinogori-so-obgovoruvali-ta-so-planuut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374007-skandal-iz-galuskom-vodij-deputata-splativ-10-tisac-strafu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374007-skandal-iz-galuskom-vodij-deputata-splativ-10-tisac-strafu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374089-kolisnij-sekretar-miskradi-smili-vigrav-dva-sudi-v-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374089-kolisnij-sekretar-miskradi-smili-vigrav-dva-sudi-v-prokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374067-na-zakarpatti-prikordonniki-zastosuvali-zbrou-abi-zupiniti-porusnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374067-na-zakarpatti-prikordonniki-zastosuvali-zbrou-abi-zupiniti-porusnikiv.html


 

На Одещині зіткнулися три вантажівки, 

двоє водіїв загинули 

Увечері 22 грудня на автошляху Одеса - 
Вознесенськ сталася ДТП за участю трьох 
вантажівок, унаслідок зіткнення загинули двоє 
водіїв.

 

 

В Україні за добу - 7 312 випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 7 312 нових 
випадків коронавірусу.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 23 
грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 1 копійку – до 27,2508 грн за долар. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На сході України зберігається «тиша» 

За минулу добу та станом на 7 годину ранку 
поточної доби на сході України порушень 

режиму припинення вогню не зафіксовано.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374073-na-odesini-zitknulisa-tri-vantazivki-dvoe-vodiiv-zaginuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374073-na-odesini-zitknulisa-tri-vantazivki-dvoe-vodiiv-zaginuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374100-v-ukraini-za-dobu-7-312-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374100-v-ukraini-za-dobu-7-312-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374094-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374094-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374085-na-shodi-ukraini-zberigaetsa-tisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374085-na-shodi-ukraini-zberigaetsa-tisa.html


 

У грудні «тишу» на сході України зривають 

у п'ять разів частіше, ніж рік тому - ОБСЄ 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 
зафіксувала протягом цього місяця в 
середньому за добу вп'ятеро більше порушень 
режиму припинення вогню в порівнянні з 

груднем 2020 року.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 грудня: народний календар і астровісник 

Зірки радять добре обмірковувати свої вчинки 

 

Де шукати новорічну казку: святкові 

локації в Києві ІНФ ОГРАФ ІКА 

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

 

 

Ризик опинитися в лікарні з Омікроном 

нижчий, аніж з іншими штамами 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Наукові дослідження, проведені у Британії та 
ПАР, підтвердили, що інфіковані Омікрон-
штамом значно менше ризикують потрапити 
до лікарні, ніж пацієнти з іншими варіантами 
коронавірусу.
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У Бельгії через спалах COVID-19 

закривають різдвяні ярмарки 

У зв’язку зі швидким поширенням штаму 
Омікрон влада Бельгії запроваджує нові 
обмеження, які стосуються в тому числі 
традиційних різдвяних ярмарків.

 

 

23 грудня. Пам’ятні дати 

Цього дня 1873 року було засноване Наукове 
товариство ім. Т. Шевченка – перша науково-
культурна громадська організація в Україні, 
що довгі роки виконувала функції 

всеукраїнської академії наук
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