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ТОП  

 

Білий дім спростував заяву Путіна про 

переговори у Женеві 

\У США заявили, що дата й місце проведення 

переговорів з Росією у форматі стратегічного 

діалогу досі не визначені, спростувавши таким 

чином слова 

 

 

Штати закликали РФ виконувати «Мінськ» 

та відвести війська від кордонів з Україною 

США привітали наміри сторін конфлікту на 
сході України відновити режим припинення 

вогню, назвавши це однією з ознак деескалації, 

а також закликали Росію виконувати її 

зобов’язання за Мінськими угодами та 

відвести війська від українського кордону.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374685-bilij-dim-sprostuvav-zaavu-putina-pro-peregovori-u-zenevi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374730-stati-zaklikali-rf-vikonuvati-minsk-ta-vidvesti-vijska-vid-kordoniv-z-ukrainou.html


 

Росія нарощує сили поблизу України 

напередодні переговорів зі США 

Росія продовжує нарощувати сили поблизу 
України на тлі підготовки до переговорів зі 

США з питань безпеки, продовжуючи 

погрожувати вторгненням в Україну. 

 

Військові показали, як Javelin знищив танк  
ВІДЕО 

Штаб операції об'єднаних сил у четвер, 23 

грудня, обнародував відео бойових стрільб з 

протитанкових ракетних комплексів Javelin на 

сході України. 

 

Військовій облік для жінок – це і близько не 

мобілізація 

У МО переконують, що проблем не повинно 

бути. Відповідаємо на ключові питання і 

застерігаємо: принципово важливо уникнути 

корупції і бюрократії

 

 

У Польщі помер відомий танцівник з 

України 

У Варшаві помер відомий хореограф, 

танцівник та підприємець українського 

походження 34-річний Георгій Корольов.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374774-rosia-narosue-sili-poblizu-ukraini-naperedodni-peregovoriv-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3374774-rosia-narosue-sili-poblizu-ukraini-naperedodni-peregovoriv-zi-ssa.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3374683-u-polsi-pomer-vidomij-tancivnik-z-ukraini.html


 

У Бангладеш загорівся пором, десятки 

загиблих ФОТ О, ВІДЕО  

Щонайменше 38 осіб загинули у Бангладеш 
внаслідок пожежі, що охопила пором на річці 

Суганда. 

 

Омікрон «розібрали» на молекули – що 

показав аналіз 

Нещодавно виявлений штам коронавірусу 

Omicron вже готовий витіснити Delta, відтак 
дослідники UBC першими у світі провели 

структурний аналіз його шипового білка на 

молекулярному рівні. 

 

СВІТ 

 

Експремʼєр Франції увійшов до ради 

директорів російської компанії 

Колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа 

Фійон обраний до ради директорів російської 

нафтогазохімічної компанії «Сібур».  

 

Папа Римський прийняв відставку свого 

ключового радника 

Папа Римський Франциск прийняв відставку 

кардинала Пітера Тарксона, який був його 

ключовим радником з питань клімату та 

соціальної справедливості.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374783-u-banglades-zagorivsa-porom-desatki-zagiblih.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374726-ekspremer-francii-uvijsov-do-radi-direktoriv-rosijskoi-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374714-papa-rimskij-prijnav-vidstavku-svogo-klucovogo-radnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374714-papa-rimskij-prijnav-vidstavku-svogo-klucovogo-radnika.html


 

Західні країни засудили дії російських 

найманців у Малі 

П'ятнадцять західних держав, у тому числі 
Франція, Німеччина, Велика Британія та 

Канада засудили дії найманців ПВК «Вагнер» 

у Малі та звинуватили Росію в підтримці та 

покриванні «вагнерівців».

 

 

Президент Південної Кореї помилував свою 

попередницю, засуджену за корупцію 

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін 
помилував колишню президентку Пак Кин Хе, 

яка відбувала 22-річний тюремний термін за 

зловживання владою та корупцію. 

 

 

Штати та Японія розробили спільну 

операцію на випадок надзвичайної ситуації 

на Тайвані 

Збройні сили Японії та США розробили план 
спільної операції в разі «непередбачуваних 

обставин» на Тайвані. 

 

Наступного року 22 мільйони ефіопців 

потребуватимуть гуманітарної допомоги – 

ООН 

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила 

звіт, згідно з яким наступного року близько 22 
мільйонів людей в Ефіопії потребуватимуть 

гуманітарної допомоги, передусім 

продовольчої.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374716-zahidni-kraini-zasudili-dii-rosijskih-najmanciv-u-mali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374716-zahidni-kraini-zasudili-dii-rosijskih-najmanciv-u-mali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374756-prezident-pivdennoi-korei-pomiluvav-svou-poperednicu-zasudzenu-za-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374756-prezident-pivdennoi-korei-pomiluvav-svou-poperednicu-zasudzenu-za-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374770-stati-ta-aponia-rozrobili-spilnu-operaciu-na-vipadok-nadzvicajnoi-situacii-na-tajvani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374770-stati-ta-aponia-rozrobili-spilnu-operaciu-na-vipadok-nadzvicajnoi-situacii-na-tajvani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374770-stati-ta-aponia-rozrobili-spilnu-operaciu-na-vipadok-nadzvicajnoi-situacii-na-tajvani.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374740-nastupnogo-roku-22-miljoni-efiopciv-potrebuvatimut-gumanitarnoi-dopomogi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374740-nastupnogo-roku-22-miljoni-efiopciv-potrebuvatimut-gumanitarnoi-dopomogi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374740-nastupnogo-roku-22-miljoni-efiopciv-potrebuvatimut-gumanitarnoi-dopomogi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374740-nastupnogo-roku-22-miljoni-efiopciv-potrebuvatimut-gumanitarnoi-dopomogi-oon.html


 

У світі зафіксували 278,5 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 24 грудня зафіксували 
278 532 980 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Про безпеку України - лише за участю 

України: Кулеба поговорив із Боррелем 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба обговорив телефоном із високим 

представником Європейського Союзу Жозепом 

Боррелем безпекову  

 

 

Блінкен обговорив з очільниками НАТО і 

МЗС Британії спільну відповідь на агресію 

Росії 

Державний секретар США Ентоні Блінкен 
обговорив з генеральним секретарем НАТО 

Єнсом Столтенбергом та главою МЗС Великої 

Британії Елізабет Трасс 

 

Росія відправила в ОРДЛО ще один 

«гумконвой» - Україна висловила протест 

Міністерство закордонних справ України 

висловило протест у зв'язку з відправленням 

Росією чергового "гумконвою" на тимчасово 

окуповані території

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374780-u-sviti-zafiksuvali-2785-miljona-vipadkiv-covid19.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374691-pro-bezpeku-ukraini-lise-za-ucastu-ukraini-kuleba-pogovoriv-iz-borrelem.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374675-rosia-vidpravila-v-ordlo-se-odin-gumkonvoj-ukraina-vislovila-protest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374675-rosia-vidpravila-v-ordlo-se-odin-gumkonvoj-ukraina-vislovila-protest.html


 

Росія активно перекидає найманців в 

ОРДЛО для посилення своїх позицій - 

Reuters 

В останні тижні Росія активно перекидає 

найманців у східну Україну для посилення 

своїх позицій.

 

 

Обвинувачення щодо гендиректора ATR 

Іслямова є політичними та надуманими - 

Денісова 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денiсова заявляє, що обвинувачення 

стосовно генерального директора телеканалу 
ATR Ленура Іслямова є надуманими та мають 

політичне підґрунтя.

 

 

Кримські адвокати готують до ЄСПЛ 

матеріали «справ» активістів, засуджених за 

мирні зібрання 

Матеріали адміністративних справ проти 

активістів, засуджених рішенням кримського 
«суду» до різних термінів адміністративного 

арешту, готуються до подання до ЄСПЛ як 

такі, що порушують права людини на мирні 

зібрання і справедливий суд.

 

 

Китай надасть Україні 37 стипендій для 

навчання за різними освітніми рівнями 

Китайська Народна Республіка надасть Україні 
37 державних стипендій для навчання за 

різними освітніми рівнями, а також на мовне 

стажування.
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УКРАЇНА 

 

Кабмін погодив проєкт змін до закону про 

держслужбу - Немчінов 

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт "Про 
внесення змін до Закону України «Про 

державну службу»", який передбачає 

вдосконалення порядку вступу,  

 

 

СБУ відкрила справу за статтею про 

державну зраду проти депутата Шевченка 

Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко, 

якого в травні вигнали зі "Слуги народу" за 

підтримку режиму Олександра Лукашенка, 
заявив про відкриття щодо нього 

кримінального провадження за статтею про 

державну зраду. 

 

 

«Схеми» знайшли у депутата від ОПЗЖ 

російський паспорт ВІДЕО  

Народний депутат України, член фракції 

«Опозиційна платформа - За життя» Олександр 

Пономарьов є громадянином Росії та вже, як 

мінімум, 18 років має російський паспорт.

 

 

Між Києвом та Сімферополем: Мета - 

деокупація 

29 років тому було засноване Представництво 

президента України в АР Крим

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374734-kabmin-pogodiv-proekt-zmin-do-zakonu-pro-derzsluzbu-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374734-kabmin-pogodiv-proekt-zmin-do-zakonu-pro-derzsluzbu-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374736-sbu-vidkrila-spravu-za-statteu-pro-derzavnu-zradu-proti-deputata-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374736-sbu-vidkrila-spravu-za-statteu-pro-derzavnu-zradu-proti-deputata-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374766-shemi-znajsli-u-deputata-vid-opzz-rosijskij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374766-shemi-znajsli-u-deputata-vid-opzz-rosijskij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3374621-miz-kievom-i-simferopolem-meta-deokupacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3374621-miz-kievom-i-simferopolem-meta-deokupacia.html


 

Культуру комунікації з ветеранами потрібно 

змінювати – міністр 

В Україні необхідно змінювати культуру 
комунікації з колишніми 

військовослужбовцями. 

 

 

Фонд соцстрахування направив ₴1,75 

мільярда на лікарняні та декретні виплати 

Фонд соціального страхування виділив 1,75 

мільярда гривень на виплати допомог із 
тимчасової втрати працездатності, вагітності та 

пологів і на поховання. 

 

 

Нацбанк послабив курс гривні до 27,27 

Національний банк України на п'ятницю, 24 
грудня, послабив офіційний курс гривні на дві 

копійки – до 27,2747 гривні за долар. 

  

 

На Запоріжжі перекинувся мікроавтобус із 

20 дітьми, які їхали на змагання 

У Запорізькій області поблизу села Скельки 
перекинувся мікроавтобус, в якому перебувало 

20 дітей, що їхали на спортивні змагання.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374728-kulturu-komunikacii-z-veteranami-potribno-zminuvati-ministr.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374746-fond-socstrahuvanna-napraviv-175-milarda-na-likarnani-ta-dekretni-viplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374784-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2727.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374784-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-do-2727.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374695-na-zaporizzi-perekinuvsa-mikroavtobus-iz-20-ditmi-aki-ihali-na-zmaganna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374695-na-zaporizzi-perekinuvsa-mikroavtobus-iz-20-ditmi-aki-ihali-na-zmaganna.html


 

МОЗ готове вивести з «червоної» зони дві 

області 

Ситуація щодо захворювання на COVID-19 у 
Волинській та Запорізькій областях 

стабілізується, що дозволяє вивести їх із 

червоної зони найближчим часом.

 

 

В Україні за добу - 6 647 випадків 

коронавірусу 

За минулу добу в Україні виявили 6 647 нових 

випадків коронавірусу.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

У зоні ООС - три порушення «тиші», під 

Золотим-4 і Шумами окупанти стріляли з 

мінометів 

Збройні формування Російської Федерації й 

далі ігнорують домовленості, досягнуті в 

рамках Тристоронньої контактної групи.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні варто присвятити час навчанню і 

самоосвіті 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374681-moz-gotove-vivesti-z-cervonoi-zoni-dvi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3374681-moz-gotove-vivesti-z-cervonoi-zoni-dvi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374786-v-ukraini-za-dobu-6-647-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374786-v-ukraini-za-dobu-6-647-vipadkiv-koronavirusu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3374677-24-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3374677-24-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

У Туреччині пари перед шлюбом 

проходитимуть тест на СМА 

У Туреччині всім парам, які хочуть побратися, 
перед шлюбом робитимуть скринінг на 

спинномозкову атрофію (СМА). 

 

Ялинка на Центральному вокзалі Києва не 

зникла, її зараз монтують - Укрзалізниця 

В Укрзалізниці повідомили, що ялинку на 

Центральному вокзалі Києва, через яку 
прокуратура повідомила підприємству про 

підозру, зараз монтують. 

 

 

Уряд схвалив нову редакцію Національного 

переліку основних лікарських засобів 

Кабінет Міністрів ухвалив нову редакцію 

Національного переліку основних лікарських 

засобів. 

 

Японія не надсилатиме урядову делегацію 

на Олімпійські Ігри в Пекіні 

Японія не надсилатиме представників уряду на 
Олімпійські Ігри в Пекіні наступного року, 

підтримавши дипломатичний бойкот, 

очолюваний США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374744-u-tureccini-pari-pered-slubom-prohoditimut-test-na-sma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374744-u-tureccini-pari-pered-slubom-prohoditimut-test-na-sma.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3374762-aponia-ne-nadsilatime-uradovu-delegaciu-na-olimpijski-igri-v-pekini.html


 

В Ізраїлі виявили обручку римської епохи із 

«зображенням Христа» 

Ізраїльські археологи виявили на місці 
стародавньої аварії корабля золоте кільце 

римської епохи з ранньохристиянським 

зображенням Ісуса. 

 

 

Мінцифри запустило бета-тестування Photo 

ID та опитування в «Дії» 

Міністерство цифрової трансформації 
запустило бета-тестування Photo ID та 

опитування в "Дії".

 

 

Чехія змінює умови в'їзду для українців 

З 27 грудня в'їзд до Чехії для іноземців, у тому 
числі громадян України, буде можливий лише 

за умови пред'явлення негативного результату 

ПЛР-тесту. 

 

24 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні у християн, що святкують Різдво за 

Григоріанським календарем – Святвечір або 

Надвечір’я Різдва Христового
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3374699-v-izraili-viavili-obrucku-rimskoi-epohi-iz-zobrazennam-hrista.html
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