
                            Єдина країна – Дайджест 23.12.21 

 

 

ТОП 

 

Путін не дав гарантій про ненапад на 

Україну та заявив, що ракети США «вже на 

порозі» 

Путін не дав гарантій, що Росія не нападе на 

Україну. 

 

МЗС спростовує заяву Путіна про нібито 

підготовку «наступу України на Донбас» 

Заява президента РФ Володимира Путіна про 
нібито підготовку Україною «військової 

операції» на сході не відповідає дійсності. 

Україна прагне виключно миру.  
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США не відмовляться від посилення 

оборони східних країн НАТО – Білий дім 

Сполучені Штати мають наміри посилювати 
своїх східних союзників по НАТО та 

підтримувати Україну в сфері оборони в разі 

ескалації з боку Росії  

 

Верховний Суд викликає Зеленського у 

справі за позовом Порошенка – адвокат 
ДОКУМЕНТ 

За позовом лідера "Євросолідарності" Петра 

Порошенка Верховний Суд викликає на 28 
лютого 2022 року Президента як відповідача у 

справі щодо оприлюдненої ним під час 

інтерв’ю інформації. 

 

 

В Україні немає проблем з газом для ТКЕ – 

Вітренко 

В Україні немає проблем з постачанням газу 
для теплокомуненерго (ТКЕ), але є дискусії 

про вартість усіх тих обсягів, що відбирають 

для своєї роботи теплогенеруючі компанії. 

 

Жінки служитимуть у війську добровільно і 

в разі крайньої потреби — ЗСУ 

Жінки, які стануть на військовий облік, 

винятково добровільно залучатимуться до 
військової служби і лише в разі крайньої 

потреби, зокрема, у зв'язку з оголошенням 

воєнного стану або під час особливого періоду.
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Питання про статус ветерана дискусійне – 

війна ще не завершилась... - Юлія Лапутіна, 

міністр у справах ветеранів ІНТЕРВ'Ю 

Генеральна розмова – розмова про справді 
важливе в нашому житті: важливі проблеми, 
важливі уроки минулого та перспективи. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Столтенберг закликав Путіна використати 

свята для відведення військ від України 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

закликав президента Росії Володимира Путіна 
напередодні прийдешніх різдвяно-новорічних 

свят відвести 

 

 

Берлін і Париж закликають не зривати 

«тишу» на сході України ЗАЯВА 

Німеччина та Франція як медіатори в 

Нормандському форматі вітають результати 

зустрічі Тристоронньої контактної групи. 

 

 

Путін: ихтаместь! Україні залишається 

добитися, щоби вони звідти забралися геть 
АНАЛІТИКА 

Висновки з «відновлення перемир’я», заяв 

Путіна та його обслуги, реакції союзників 

України: розв’язка на Донбасі стає реальністю
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Група Друзів України в Європарламенті 

висловила стурбованість через підозру 

Порошенку 

Група Друзів України в Європарламенті 

наполегливо застерігає утриматися від 

можливого політично мотивованого 

переслідування лідера партії "Європейська  

 

 

Канада уважно стежить за справою 

Порошенка 

Канада уважно стежить за серйозними 

звинуваченнями на адресу лідера партії 
"Європейська солідарність", народного 

депутата Петра Порошенка.  

 

 

Зеленський показав, як проходила 

конференція послів у Гуті  ВІДЕО  

Президент Володимир Зеленський опублікував 

відеонарізку із ключових дипломатичних 

подій, які відбувалися цього тижня у 

резиденції “Синьогора” на Івано-Франківщині.

 

 

МЗС Німеччини підтримує поглиблення 

контактів з Україною та її зближення з ЄС 

Міністр закордонних справ ФРН Анналена 

Бербок підтримала подальше поглиблення 

двосторонніх контактів України з Німеччиною 

та зближення нашої держави з Євросоюзом.
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Україна вже на 61% виконала Угоду про 

асоціацію з ЄС – Стефанішина 

Україна вже на 61 відсоток виконала Угоду 

про асоціацію з Європейським Союзом.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні виявили 12 варіантів штаму 

Дельта 

Вченi Інституту молекулярної біології і 
генетики НАН України виявили 12 нових 

варіантів штаму Дельта, один з яких новий.

 

 

Україна – на 13 місці у Європі за кількістю 

нових COVID-випадків ТАБЛИЦЯ  

Україна перебуває на 21-му місці у світі за 

кількістю нових випадків COVID-19.

 

 

Бустерна доза CoronaVac не гарантує 

захисту від Омікрону ДОСЛІДЖЕННЯ  

Учені Гонконгу опублікували дослідження, в 

якому йдеться, що три дози вакцини CoronaVac 

від COVID-19, яку виробляє китайська 
компанія Sinovac, не продукують достатню 

кількість антитіл для боротьби з Омікроном.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374649-ukraina-vze-na-61-vikonala-ugodu-pro-asociaciu-z-es-stefanisina.html
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УКРАЇНА 

 

Уряд звільнив двох заступників міністрів 

Кабінет Міністрів звільнив двох заступників 

міністра - у справах ветеранів та з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

 

ЦВК просить Донецьку і Луганську ВЦА 

оцінити можливість виборів у 

прифронтових районах 

Центральна виборча комісія звернулася до 

Донецької та Луганської ОДА-ВЦА з 
проханням надати до 13 січня висновки щодо 

можливості проведення перших місцевих 

виборів у 18 територіальних громадах 27 

березня 2022 року.

 

 

Комісія з обрання керівництва САП спробує 

затвердити результати конкурсу 24 грудня 

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури спробує 

затвердити результати конкурсу під час 

засідання 24 грудня.

 

 

Перепис населення відбуватиметься у три 

етапи – Федоров 

Перепис населення, запланований на 2023 рік, 

відбуватиметься у три етапи. 
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Кризовий стан місцевих медіа має стати 

темою невідкладних парламентських 

слухань – НСЖУ 

За п’ять років в Україні зникне половина 

локальних газет, телерадіокомпаній і онлайн-

видань, якщо для подолання кризи в місцевих 

медіа не буде вжито термінових заходів.

 

 

На військовий облік жінки мають стати до 

кінця 2022 року - ЗСУ 

Адміністративні стягнення за ухилення від 
постановки на військовий облік до кінця 2022 

року не застосовуватимуться до жінок та їхніх 

роботодавців. 

 

Окупанти тричі порушили «тишу» - біля 

Шумів і Золотого-4 стріляли з мінометів 

Сьогодні в районі проведення операції 

Об’єднаних сил станом на 17:00 російсько-

окупаційні війська тричі порушили режим 
припинення вогню, при цьому двічі - із 

застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна на рік продовжила ембарго на 

товари з Росії 

Кабінет Міністрів продовжив торгове ембарго 

на російські товари на один рік - до 1 січня 

2023 року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374587-krizovij-stan-miscevih-media-mae-stati-temou-nevidkladnih-parlamentskih-sluhan-nszu.html
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Уряд планує затвердити Нацплан дій з 

енергоефективності до 2030 року 

Кабінет Міністрів на засіданні у четвер, 23 
грудня, планує затвердити Національний план 

дій з енергоефективності на період до 2030 

року.

 

Уряд призначив тимчасового керівника 

Державної податкової служби 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

тимчасове покладення виконання обов’язків 

голови Державної податкової служби України 
на Тетяну Кірієнко, яка до цього обіймала 

посаду заступника керівника цього органу. 

 

Зеленського просять включити 

«евакуаційні дороги» до програми 

«Великого будівництва» 

Представники волонтерських, громадських та 

правозахисних організацій, які опікуються 

питаннями захисників України та членів їхніх 

сімей, попросили 

 

Уряд передав Аграрний фонд до сфери 

управління Мінагрополітики 

Кабінет Міністрів прийняв рішення про 
передачу цілісного майнового комплексу 

державної спеціалізованої бюджетної установи 

«Аграрний фонд» 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374150-urad-planue-zatverditi-nacplan-dij-z-energoefektivnosti-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374150-urad-planue-zatverditi-nacplan-dij-z-energoefektivnosti-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374632-urad-priznaciv-kirienko-timcasovim-kerivnikom-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374632-urad-priznaciv-kirienko-timcasovim-kerivnikom-derzavnoi-podatkovoi-sluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374513-zelenskogo-prosat-vkluciti-evakuacijni-dorogi-do-programi-velikogo-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374513-zelenskogo-prosat-vkluciti-evakuacijni-dorogi-do-programi-velikogo-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374513-zelenskogo-prosat-vkluciti-evakuacijni-dorogi-do-programi-velikogo-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374513-zelenskogo-prosat-vkluciti-evakuacijni-dorogi-do-programi-velikogo-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374443-urad-peredav-agrarnij-fond-do-sferi-upravlinna-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374443-urad-peredav-agrarnij-fond-do-sferi-upravlinna-minagro.html


 

В Україні створюють єдину інформаційну 

систему щодо ЖКП - Шмигаль 

Кабінет Міністрів створює єдину 
інформаційно-аналітичну систему у сфері 

надання житлово-комунальних послуг.

 

Уряд пропонує законодавчо затвердити 

географічні зазначення спиртних напоїв 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про 

географічні зазначення спиртних напоїв», який 

імплементує в національне законодавство 
вимоги Європейського Союзу в частині 

правової охорони 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Для жителів ТОТ визначили порядок 

надання соцпослуг 

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку 

організації надання соціальних послуг, якими 

визначив порядок надання соцполуг 

мешканцям тимчасово окупованої території.

 

 

«Різдво з Президентом»: родичі зниклих 

безвісти і полонених провели акцію під ОП 

Рідні зниклих безвісти та полонених провели 

під Офісом Президента акцію «Різдво з 

Президентом».

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374406-v-ukraini-stvoruut-edinu-informacijnu-sistemu-sodo-zkp-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374406-v-ukraini-stvoruut-edinu-informacijnu-sistemu-sodo-zkp-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374541-urad-proponue-zakonodavco-zatverditi-geograficni-zaznacenna-spirtnih-napoiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374541-urad-proponue-zakonodavco-zatverditi-geograficni-zaznacenna-spirtnih-napoiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374567-dla-ziteliv-tot-viznacili-poradok-nadanna-socposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374567-dla-ziteliv-tot-viznacili-poradok-nadanna-socposlug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374520-rizdvo-z-prezidentom-rodici-zniklih-bezvisti-i-polonenih-proveli-akciu-pid-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374520-rizdvo-z-prezidentom-rodici-zniklih-bezvisti-i-polonenih-proveli-akciu-pid-op.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

РНБО може застосувати санкції щодо 

Порошенка і арештувати його активи – 

замість Порошенка у ДБР прийшов адвокат 

Рада національної безпеки і оборони може 

застосувати щодо п'ятого президента Петра 

Порошенка санкції та арештувати його активи 

у рамках разслідування справи стосовно 

постачання вугілля з ОРДЛО. 

 

ДБР закликало адвокатів Порошенка не 

перетворювати процес на політичне шоу 

Державне бюро розслідувань закликало 

адвокатів п’ятого Президента України, лідера 

"Європейської солідарності" Петра Порошенка 

не перетворювати процесуальні дії на 

політичне шоу.

 

 

У ДБР пояснили, чому не прийняли 

депутатів із заявою про «злочин влади 

У Державному бюро розслідувань заявляють, 

що невідкладний позачерговий прийом 

народних депутатів здійснюється у попередньо 

погоджений час і місце.

 

 

Теракт у Харкові: родини загиблих пішли 

до суду і вимагають по 5 мільйонів на сім’ю 

У Харкові родини загиблих у теракті біля 

Палацу спорту 22 лютого 2015 року подали 

позов проти України до Фрунзенського 

райсуду міста.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374223-rnbo-moze-zastosuvati-sankcii-sodo-porosenka-i-arestuvati-jogo-aktivi-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374223-rnbo-moze-zastosuvati-sankcii-sodo-porosenka-i-arestuvati-jogo-aktivi-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374223-rnbo-moze-zastosuvati-sankcii-sodo-porosenka-i-arestuvati-jogo-aktivi-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374223-rnbo-moze-zastosuvati-sankcii-sodo-porosenka-i-arestuvati-jogo-aktivi-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374589-dbr-zaklikalo-advokativ-porosenka-ne-peretvoruvati-proces-na-politicne-sou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374589-dbr-zaklikalo-advokativ-porosenka-ne-peretvoruvati-proces-na-politicne-sou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374297-u-dbr-poasnili-comu-ne-prijnali-deputativ-iz-zaavou-pro-zlocin-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374297-u-dbr-poasnili-comu-ne-prijnali-deputativ-iz-zaavou-pro-zlocin-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374624-terakt-u-harkovi-rodini-zagiblih-pisli-do-sudu-i-vimagaut-po-5-miljoniv-na-simu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374624-terakt-u-harkovi-rodini-zagiblih-pisli-do-sudu-i-vimagaut-po-5-miljoniv-na-simu.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Суд по MH17: Прокурори просять довічного 

для Гіркіна і подільників РЕПОРТАЖ 

Як «Бук» російської 53-ї бригади з Курська 

потрапив до України 

 

Ми вже зараз готові брати на себе виконавчі 

функції - Вячеслав Соколовий, голова 

Вінницької обласної ради ІНТЕРВ'Ю 

Вінницька обласна рада восьмого скликання 
відпрацювала перший рік своєї каденції. 

 

 

Місто Київ упроваджує нові соціальні 

послуги та розширює мережу 

реабілітаційних закладів - Руслан Світлий, 

директор Департаменту соцполітики КМДА 

ІНТЕРВ'Ю 

На тлі дискусій про те, якою має бути 
вітчизняна пенсійна система, що робити з 
дефіцитом Пенсійного фонду і скільки 
грошей варто виділяти на житлово-

комунальні субсидії, політики 

 

Свій (український) біометан як 

альтернатива “чужому” і дорогому газу 

Експерти радять, як ефективніше 
використовувати ресурс, який в аграрній країні 

у прямому сенсі “лежить під ногами”

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374270-sud-po-mh17-prokurori-prosat-dovicnogo-dla-girkina-i-podilnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374270-sud-po-mh17-prokurori-prosat-dovicnogo-dla-girkina-i-podilnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373921-vaceslav-sokolovij-golova-vinnickoi-oblasnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373921-vaceslav-sokolovij-golova-vinnickoi-oblasnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373921-vaceslav-sokolovij-golova-vinnickoi-oblasnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373921-vaceslav-sokolovij-golova-vinnickoi-oblasnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3373212-ruslan-svitlij-direktor-departamentu-socialnoi-politiki-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3373212-ruslan-svitlij-direktor-departamentu-socialnoi-politiki-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3373212-ruslan-svitlij-direktor-departamentu-socialnoi-politiki-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3373212-ruslan-svitlij-direktor-departamentu-socialnoi-politiki-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3373212-ruslan-svitlij-direktor-departamentu-socialnoi-politiki-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3373212-ruslan-svitlij-direktor-departamentu-socialnoi-politiki-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374667-svij-ukrainskij-biometan-ak-alternativa-cuzomu-i-dorogomu-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374667-svij-ukrainskij-biometan-ak-alternativa-cuzomu-i-dorogomu-gazu.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Як стати жінці на військовий облік: 

правила і необхідні документи 

Алгоритм постановки на облік 
військовозобов’язаних жінок не відрізняється 

від аналогічної процедури в чоловіків. 

 

Які книги купували українці в 2021 році. 

Інфографіка 

Укрінформ провів побіжне експрес-
дослідження українського книжкового ринку, 
інформацію надало 15 видавництв із різних 

регіонів України … 

 

В Україну не пустили російську модель, яка 

незаконно їздила в Крим ВІДЕО 

Прикордонники в аеропорту не пропустили в 

Україну російську модель, яка порушила 

порядок в’їзду на територію тимчасово 

окупованого Криму.

 

 

Україна і Сейшели домовились про безвіз 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди з 

урядом Республіки Сейшельські острови про 

взаємне скасування візових вимог. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374533-ak-stati-zinci-na-vijskovij-oblik-pravila-i-neobhidni-dokumenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374533-ak-stati-zinci-na-vijskovij-oblik-pravila-i-neobhidni-dokumenti.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3370944-maksimum-motivacii-minimum-poezii-aki-knigi-kupuvali-ukrainci-v-2021-roci.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3370944-maksimum-motivacii-minimum-poezii-aki-knigi-kupuvali-ukrainci-v-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374628-v-ukrainu-ne-pustili-rosijsku-model-aka-nezakonno-izdila-v-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374628-v-ukrainu-ne-pustili-rosijsku-model-aka-nezakonno-izdila-v-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3374421-ukraina-i-sejseli-domovilis-pro-bezviz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3374421-ukraina-i-sejseli-domovilis-pro-bezviz.html


 

На Житомирщині влаштують святкування 

Різдва в американському стилі 

У Новограді-Волинському 24 грудня 
влаштують святкування Різдва в 

американському стилі, учасники якого 

розмовлятимуть між собою англійською. 

 

Між Україною і Польщею відкривають ще 

один авіарейс 

У четвер, 23 грудня, відкривається ще одне 

авіасполучення між Україною і Польщею: раз 
на тиждень відбуватимуться авіарейси між 

Львовом і Зеленою Гурою (захід Польщі). 

 

 

В Одесі визначили переможців конкурсу 

кінопроєктів імені Кіри Муратової 

Журі III конкурсу короткометражних 

кінопроєктів ім. Кіри Муратової «Короткі 
зустрічі», проведеного за підтримки 

Міністерства культури та інформаційної

 

 

Музею Лесі Українки на Житомирщині 

передали вишиту ікону бабусі поетеси 

Літературно-меморіальному музею Лесі 

Українки у Новограді-Волинському на 
Житомирщині передали вишиту ікону 

Святителя Петра Могили, що належала бабусі 

поетеси.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3374536-na-zitomirsini-vlastuut-svatkuvanna-rizdva-v-amerikanskomu-stili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3374536-na-zitomirsini-vlastuut-svatkuvanna-rizdva-v-amerikanskomu-stili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3374659-miz-ukrainou-i-polseu-vidkrivaut-se-odin-aviarejs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3374659-miz-ukrainou-i-polseu-vidkrivaut-se-odin-aviarejs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3374634-v-odesi-viznacili-peremozciv-konkursu-kinoproektiv-imeni-kiri-muratovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3374634-v-odesi-viznacili-peremozciv-konkursu-kinoproektiv-imeni-kiri-muratovoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3374539-muzeu-lesi-ukrainki-na-zitomirsini-peredali-visitu-ikonu-babusi-poetesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3374539-muzeu-lesi-ukrainki-na-zitomirsini-peredali-visitu-ikonu-babusi-poetesi.html


 

На Черкащині на базі жіночого монастиря 

створили добровільну пожежну команду 

Добровільна пожежна команда запрацювала 22 
грудня у Свято-Троїцькому Мотронинському 

жіночому монастирі, що у селі Мельники 

Медведівської сільської територіальної 

громади.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3374313-na-cerkasini-na-bazi-zinocogo-monastira-stvorili-dobrovilnu-pozeznu-komandu.html
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