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ТОП 

 

Зеленськийзбираєзасідання РНБО 29 грудня 

У середу, 29 грудня, відбудеться засідання 

Ради національної безпеки і оборони України. 

 

 

Офіс генпрокурора погодив клопотання про 

арештПорошенка, застава - 1 мільярд 

Офіс генпрокурора погодив клопотання про 

обраннязапобіжного заходу експрезиденту 

Петру Порошенку у виглядіарешту з 

можливістювнесеннязастави у розмірі 1 млрд 

грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375215-zelenskij-zbirae-zasidanna-rnbo-29-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375215-zelenskij-zbirae-zasidanna-rnbo-29-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375209-ofis-genprokurora-pogodiv-klopotanna-pro-arest-porosenka-zastava-1-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375209-ofis-genprokurora-pogodiv-klopotanna-pro-arest-porosenka-zastava-1-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375209-ofis-genprokurora-pogodiv-klopotanna-pro-arest-porosenka-zastava-1-milard.html


 

Суд знявелектронний браслет з Антоненка 

Шевченківськийрайонний суд Києва 

продовжив строк дії запобіжного заходу 

обвинуваченому у справі щодо 

вбивстважурналіста Павла Шеремета, 

 

 

10 найяскравішихекономічнихподій року, 

щоминає 

Укрінформзгадавнайбільшяскравіподії та 

тенденціїекономічногожиттяУкраїни у 2021 

році

 

 

Військовийоблікжінок: 

перелікпрофесійплануютьскоротити 

Міністерство оборони 

Українипереглянеперелікпрофесій, 

представниціякихмають стати на 

військовийоблік. 

 

Кондитерськікомпаніїскорочуютьвиробниц

тво через високіціни на газЗАЯВА 

Виробникисолодощівпризупиняютьвиробницт

вочастиниасортименту через надвисокіціни на 

газ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375152-sud-znav-elektronnij-braslet-z-antonenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375152-sud-znav-elektronnij-braslet-z-antonenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375088-10-najaskravisih-ekonomicnih-podij-roku-so-minae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375088-10-najaskravisih-ekonomicnih-podij-roku-so-minae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375088-10-najaskravisih-ekonomicnih-podij-roku-so-minae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374865-vijskovij-oblik-zinok-perelik-profesij-planuut-skorotiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374865-vijskovij-oblik-zinok-perelik-profesij-planuut-skorotiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374865-vijskovij-oblik-zinok-perelik-profesij-planuut-skorotiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374992-konditerski-kompanii-skorocuut-virobnictvo-cerez-visoki-cini-na-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374992-konditerski-kompanii-skorocuut-virobnictvo-cerez-visoki-cini-na-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374992-konditerski-kompanii-skorocuut-virobnictvo-cerez-visoki-cini-na-gaz.html


 

Ткаченко звернеться до Netflix через 

обурливий образ українки у серіалі «Емілі в 

Парижі» 

Міністркультури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко вважає неприйнятним те, 

як зобразили українку в серіалі Netflix "Емілі у 

Парижі". 

 

Люблінськийтрикутник у Гуті, 

вогнідивоночі й центнер штоленаФОТО 

ТИЖНЯ  

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентівУкрінформу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Факти про співробітництвоУкраїни з НАТО 

у 2021 роціІНФОГРАФІКА 

На самітікерівництво НАТО підтвердило 

можливість вступу України до Альянсу, а 

опитування свідчать, що більшість громадян 

України - за вступ 

 

 

Зеленський поговорив телефоном з 

президентом Азербайджану 

Президент УкраїниВолодимирЗеленський 

обговорив з президентом 

АзербайджанськоїРеспублікиІльхамомАлієвим

питаннярозвиткуукраїнсько-

азербайджанськогостратегічного партнерства. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3375061-tkacenko-zvernetsa-do-netflix-cerez-oburlivij-obraz-ukrainki-u-seriali-emili-v-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3375061-tkacenko-zvernetsa-do-netflix-cerez-oburlivij-obraz-ukrainki-u-seriali-emili-v-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3375061-tkacenko-zvernetsa-do-netflix-cerez-oburlivij-obraz-ukrainki-u-seriali-emili-v-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3375061-tkacenko-zvernetsa-do-netflix-cerez-oburlivij-obraz-ukrainki-u-seriali-emili-v-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375137-lublinskij-trikutnik-u-guti-vogni-divonoci-j-centner-stolena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375137-lublinskij-trikutnik-u-guti-vogni-divonoci-j-centner-stolena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375137-lublinskij-trikutnik-u-guti-vogni-divonoci-j-centner-stolena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375137-lublinskij-trikutnik-u-guti-vogni-divonoci-j-centner-stolena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375195-fakti-pro-spivrobitnictvo-ukraini-z-nato-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375195-fakti-pro-spivrobitnictvo-ukraini-z-nato-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375195-fakti-pro-spivrobitnictvo-ukraini-z-nato-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375317-zelenskij-pogovoriv-telefonom-z-prezidentom-azerbajdzanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375317-zelenskij-pogovoriv-telefonom-z-prezidentom-azerbajdzanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375317-zelenskij-pogovoriv-telefonom-z-prezidentom-azerbajdzanu.html


 

Українамаєбрати участь у консультаціях з 

РФ щодоєвроатлантичноїбезпеки - Кулеба 

Питанняєвроатлантичноїбезпекинині 

вирішується в Україні, тому вона має брати 

участь у безпекових консультаціях США, ЄС 

чи НАТО на цю тему. 

 

Єрмакрозповів про 

військовудопомогуУкраїнівід США, 

Британії та інших держав 

ПідтримкаУкраїнизахідними партнерами цього 

року набулабезпрецедентного характеру, 

комунікаціявідбувається на різнихрівнях.

 

 

Україна готова виконуватиМінські угоди, 

протепотрібнебажанняРосії – Єрмак 

КерівникОфісу Президента 

АндрійЄрмакзапевнив, 

щоУкраїнаготовавиконуватиМінськідомовлено

сті, однакпотрібенчіткий план з деокупації

 

 

Більшістьукраїнців на 

референдуміпідтримали б вступУкраїни до 

ЄС і НАТООПИТУВАННЯ 

Переважнабільшістьукраїнців у разіпроведення 

референдуму підтримали б вступУкраїни до 

ЄС і НАТО.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375141-ukraina-mae-brati-ucast-u-konsultaciah-z-rf-sodo-evroatlanticnoi-bezpeki-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375141-ukraina-mae-brati-ucast-u-konsultaciah-z-rf-sodo-evroatlanticnoi-bezpeki-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375141-ukraina-mae-brati-ucast-u-konsultaciah-z-rf-sodo-evroatlanticnoi-bezpeki-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375260-ermak-rozpoviv-pro-vijskovu-dopomogu-ukraini-vid-ssa-britanii-ta-insih-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375260-ermak-rozpoviv-pro-vijskovu-dopomogu-ukraini-vid-ssa-britanii-ta-insih-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375260-ermak-rozpoviv-pro-vijskovu-dopomogu-ukraini-vid-ssa-britanii-ta-insih-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375260-ermak-rozpoviv-pro-vijskovu-dopomogu-ukraini-vid-ssa-britanii-ta-insih-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375276-ukraina-gotova-vikonuvati-minski-ugodi-prote-potribne-bazanna-rosii-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375276-ukraina-gotova-vikonuvati-minski-ugodi-prote-potribne-bazanna-rosii-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375276-ukraina-gotova-vikonuvati-minski-ugodi-prote-potribne-bazanna-rosii-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374886-bilsist-ukrainciv-na-referendumi-pidtrimali-b-vstup-ukraini-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374886-bilsist-ukrainciv-na-referendumi-pidtrimali-b-vstup-ukraini-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374886-bilsist-ukrainciv-na-referendumi-pidtrimali-b-vstup-ukraini-do-es-i-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3374886-bilsist-ukrainciv-na-referendumi-pidtrimali-b-vstup-ukraini-do-es-i-nato.html


КОРОНАВІРУС 

 

Майже 114 тисячукраїнціввакцинували за 

добупроти COVID-19 

В Українівпродовжминулої доби, 23 грудня, 

вакциновано проти коронавірусу 113 882 

людини. 

 

 

Підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч: 

оприлюднилипроєкт постановиДОКУМЕНТ 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів 

передбачає підвищення базових зарплати 

медичних працівників установ, закладів, 

організацій галузей бюджетної сфери 

 

Лікаркапрогнозує «шторм» захворюваності 

в Україні через Омікрон 

ВаріанткоронавірусуОмікрон в Україні 

активно розвинеться, післячоготакож активно 

піде на спад.

 

 

Повний курс вакцинації в 

Українівжепройшлимайже 43% дорослих 

За тижденьзафіксованомайже 40 

тис.новихвипадків COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374802-majze-114-tisac-ukrainciv-vakcinuvali-za-dobu-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374802-majze-114-tisac-ukrainciv-vakcinuvali-za-dobu-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374802-majze-114-tisac-ukrainciv-vakcinuvali-za-dobu-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375241-pidvisenna-zarplat-likaram-do-20-tisac-opriludnili-proekt-postanovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375241-pidvisenna-zarplat-likaram-do-20-tisac-opriludnili-proekt-postanovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375241-pidvisenna-zarplat-likaram-do-20-tisac-opriludnili-proekt-postanovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375213-likarka-prognozue-storm-zahvoruvanosti-v-ukraini-cerez-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375213-likarka-prognozue-storm-zahvoruvanosti-v-ukraini-cerez-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375213-likarka-prognozue-storm-zahvoruvanosti-v-ukraini-cerez-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375073-povnij-kurs-vakcinacii-v-ukraini-vze-projsli-majze-43-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375073-povnij-kurs-vakcinacii-v-ukraini-vze-projsli-majze-43-doroslih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375073-povnij-kurs-vakcinacii-v-ukraini-vze-projsli-majze-43-doroslih.html


 

Українаотримаєвід США 14 

ультраморозильників для вакцин 

Агентство США з міжнародногорозвитку 

(USAID) надалокоштиДитячому фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), щобпридбати та доставитиУкраїні 

14 морозильних камер 

ультранизькоїтемператури.

 

 

ОмікронмайжевдвічіінфекційнішийзаДельт

у, алеминеочікуємо, 

щовінбудеважчийпоперебігу - ІгорКузін, 

заступникміністраохорониздоров’яІНТЕРВ'Ю 

Першезгадування про новийштамвірусу 
SARS-CoV-2 Омікронз’явилося в листопаді. 
За неповних два місяціцейштамвиявиливже в 
понад 100 країнахсвіту. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський: СБУ перестала бути кошмаром 

для бізнесу і стала кошмаром для зрадників 

Президент ВолодимирЗеленськийпереконаний, 

що Служба безпекиУкраїнивже не створює 

проблем для бізнесу, а стала 

"кошмаром"длязрадників, сепаратистів і 

контрабандистів. 

 

 

Е-декларації: двоєсуддів КСУ «забули» про 

квартиру в Києві та ділянку в Криму 

У деклараціяхдвохсуддівКонституційного 

Суду 

Українивиявленоознакикримінальногоправопо

рушення.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375038-ukraina-otrimae-vid-ssa-14-ultramorozilnikiv-dla-vakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375038-ukraina-otrimae-vid-ssa-14-ultramorozilnikiv-dla-vakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375038-ukraina-otrimae-vid-ssa-14-ultramorozilnikiv-dla-vakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374882-igor-kuzin-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-golovnij-derzavnij-sanitarnij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374882-igor-kuzin-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-golovnij-derzavnij-sanitarnij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374882-igor-kuzin-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-golovnij-derzavnij-sanitarnij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374882-igor-kuzin-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-golovnij-derzavnij-sanitarnij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374882-igor-kuzin-zastupnik-ministra-ohoroni-zdorova-golovnij-derzavnij-sanitarnij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375160-zelenskij-sbu-perestala-buti-kosmarom-dla-biznesu-i-stala-kosmarom-dla-zradnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375160-zelenskij-sbu-perestala-buti-kosmarom-dla-biznesu-i-stala-kosmarom-dla-zradnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375160-zelenskij-sbu-perestala-buti-kosmarom-dla-biznesu-i-stala-kosmarom-dla-zradnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374980-edeklaracii-dvoe-suddiv-ksu-zabuli-pro-kvartiru-v-kievi-ta-dilanku-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374980-edeklaracii-dvoe-suddiv-ksu-zabuli-pro-kvartiru-v-kievi-ta-dilanku-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374980-edeklaracii-dvoe-suddiv-ksu-zabuli-pro-kvartiru-v-kievi-ta-dilanku-v-krimu.html


 

Коломойський, Ахметов та інші відомі 

прізвища: кого українці вважають 

олігархами ОПИТУВАННЯ  

Громадяни України найчастіше називають як 

олігархів Ігоря Коломойського, Ріната 

Ахметова, Петра Порошенка, Віктора Пінчука 

та Дмитра Фірташа. 

 

 

СКУ підтримав створення експертної групи 

щодо аналізу дослідження кількості жертв 

Голодомору 

Світовийконґресукраїнців (СКУ) 

підтримаврішенняМіністерствакультуриУкраїн

и про створенняпід патронатом 

Українськогоінститутунаціональної 

 

У зоні ООС - три порушення «тиші», 

підМар’їнкоюокупантистріляли з мінометів 

Російськ-окупаційнівійська станом на 17:00 

сьогоднітричіобстрілялипозиціїукраїнськихзах

исників, у тому 

числііззабороненоїМінськимидомовленостямиз

брої.

 

 

ВторгненняРосії в 

Українувважаютьреальниммайже 50% 

українцівОПИТУВАННЯ  

Загрозу вторгненняРосії на 

територіюУкраїнивважають реальною 49,2% 

українців, а щовторгнення не буде – 41,4%.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375224-kolomojskij-ahmetov-ta-insi-vidomi-prizvisa-kogo-ukrainci-vvazaut-oligarhami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375224-kolomojskij-ahmetov-ta-insi-vidomi-prizvisa-kogo-ukrainci-vvazaut-oligarhami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375224-kolomojskij-ahmetov-ta-insi-vidomi-prizvisa-kogo-ukrainci-vvazaut-oligarhami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375224-kolomojskij-ahmetov-ta-insi-vidomi-prizvisa-kogo-ukrainci-vvazaut-oligarhami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3375245-sku-pidtrimav-stvorenna-ekspertnoi-grupi-sodo-analizu-doslidzenna-kilkosti-zertv-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3375245-sku-pidtrimav-stvorenna-ekspertnoi-grupi-sodo-analizu-doslidzenna-kilkosti-zertv-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3375245-sku-pidtrimav-stvorenna-ekspertnoi-grupi-sodo-analizu-doslidzenna-kilkosti-zertv-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3375245-sku-pidtrimav-stvorenna-ekspertnoi-grupi-sodo-analizu-doslidzenna-kilkosti-zertv-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3375305-u-zoni-oos-tri-porusenna-tisi-pid-marinkou-okupanti-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3375305-u-zoni-oos-tri-porusenna-tisi-pid-marinkou-okupanti-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3375305-u-zoni-oos-tri-porusenna-tisi-pid-marinkou-okupanti-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374929-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-vvazaut-realnim-majze-50-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374929-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-vvazaut-realnim-majze-50-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374929-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-vvazaut-realnim-majze-50-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374929-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-vvazaut-realnim-majze-50-ukrainciv.html


ЕКОНОМІКА 

 

До України морем доставлять 650 тисяч 

тонн вугіллязі США, Колумбії та Австралії 

До Україниморським шляхом надійде 650 

тисяч тонн 

вугіллязадлястабільногопроходженняопалювал

ьного сезону 2021-2022 років. 

 

 

Оператор ГТС спростувавзаяви Путіна про 

постачанняНімеччиною в 

Українуросійського газу 

ТОВ «Оператор ГТС України» спростував 

заяви президента РФ ВолодимираПутіна про 

постачанняНімеччиною в Українуросійського 

газу через Польщу, через 

щозростаютьспотовіціни у Європі. 

 

КСУ відмовивсявід «карантинного» 

перерахунку зарплат для своїхсуддів 

Конституційний Суд 

відхиливініціативущодонарахування та 

виплатинесплаченої через 

карантинніобмеження у 2020 

роцівинагородисуддям. 

 

 

Кабмінскасувавобов'язковікасовіапарати 

для підприємців у селі 

КабінетМіністрівзвільнивпідприємців, що 

здійснюють роздрібну торгівлю в сільській 

місцевості, від обов’язкового застосування 

реєстраторів розрахункових операцій (РРО). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375083-do-ukraini-morem-dostavlat-ise-650-tisac-tonn-vugilla-zi-ssa-kolumbii-ta-avstralii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375083-do-ukraini-morem-dostavlat-ise-650-tisac-tonn-vugilla-zi-ssa-kolumbii-ta-avstralii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375083-do-ukraini-morem-dostavlat-ise-650-tisac-tonn-vugilla-zi-ssa-kolumbii-ta-avstralii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375315-operator-gts-sprostuvav-zaavi-putina-pro-postacanna-nimeccinou-v-ukrainu-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375315-operator-gts-sprostuvav-zaavi-putina-pro-postacanna-nimeccinou-v-ukrainu-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375315-operator-gts-sprostuvav-zaavi-putina-pro-postacanna-nimeccinou-v-ukrainu-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375315-operator-gts-sprostuvav-zaavi-putina-pro-postacanna-nimeccinou-v-ukrainu-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375155-ksu-vidmovivsa-vid-karantinnogo-pererahunku-zarplat-dla-svoih-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375155-ksu-vidmovivsa-vid-karantinnogo-pererahunku-zarplat-dla-svoih-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375155-ksu-vidmovivsa-vid-karantinnogo-pererahunku-zarplat-dla-svoih-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374872-urad-zvilniv-vid-vikoristanna-rro-pidpriemciv-aki-pracuut-v-selah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374872-urad-zvilniv-vid-vikoristanna-rro-pidpriemciv-aki-pracuut-v-selah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3374872-urad-zvilniv-vid-vikoristanna-rro-pidpriemciv-aki-pracuut-v-selah.html


 

Нестачадозволів на вантажніперевезення: 

Україна з 2018 року втратила €500 

мільйонів 

За данимиНімецько-Українськоїпромислово-

торговельноїпалати, 

українськаекономікапочинаючи з 2018 року 

втратила 500 млнєвро через нестачудозволів на 

міжнароднівантажніавтоперевезення.  

 

Першіуспіхи й великіплани 

«ВеликоїРеставрації»АНАЛІТИКА 

57 об’єктіввідновлюють по всійкраїні в межах 

проєкту «Велика Реставрація». Не минуло і 

року (в хорошомусенсі)...

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Російська прокуратура поки 

передумалавикликатижурналістаЦимбалюк

а 

Викликкореспондентаінформагентства УНІАН 

у Росії Романа Цимбалюка до московської 

прокуратури для пояснень щодо відкриття 

адміністративного провадження за статтею 

«розпалювання ненависті або ворожнечі» 

відкликано. 

 

Здоров’яполоненого в ОРДО українця 

Тарана суттєвопогіршилося через тортури – 

Денісова 

Стан здоров’ягромадянинаУкраїни Олега 

Тарана, який незаконно утримується органами 

окупаційної адміністрації РФ у Торезькій 

виправній колонії № 28 на окупованій 

території Донецької області, через 

тортурисуттєвопогіршився.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375252-nestaca-dozvoliv-na-vantazni-perevezenna-ukraina-z-2018-roku-vtratila-500-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375252-nestaca-dozvoliv-na-vantazni-perevezenna-ukraina-z-2018-roku-vtratila-500-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375252-nestaca-dozvoliv-na-vantazni-perevezenna-ukraina-z-2018-roku-vtratila-500-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375252-nestaca-dozvoliv-na-vantazni-perevezenna-ukraina-z-2018-roku-vtratila-500-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375162-persi-uspihi-j-veliki-plani-velikoi-restavracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375162-persi-uspihi-j-veliki-plani-velikoi-restavracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375162-persi-uspihi-j-veliki-plani-velikoi-restavracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374910-rosijska-prokuratura-poki-peredumala-viklikati-zurnalista-cimbaluka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374910-rosijska-prokuratura-poki-peredumala-viklikati-zurnalista-cimbaluka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374910-rosijska-prokuratura-poki-peredumala-viklikati-zurnalista-cimbaluka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3374910-rosijska-prokuratura-poki-peredumala-viklikati-zurnalista-cimbaluka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375002-zdorova-polonenogo-v-ordo-ukrainca-tarana-suttevo-pogirsilosa-cerez-torturi-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375002-zdorova-polonenogo-v-ordo-ukrainca-tarana-suttevo-pogirsilosa-cerez-torturi-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375002-zdorova-polonenogo-v-ordo-ukrainca-tarana-suttevo-pogirsilosa-cerez-torturi-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375002-zdorova-polonenogo-v-ordo-ukrainca-tarana-suttevo-pogirsilosa-cerez-torturi-denisova.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Печерськомусуді не підтверджують, 

щоотрималиклопотання про 

арештПорошенка 

У Печерськомурайсуді не 

підтверджуютьнадходження з Офісу 

генпрокурора клопотання про 

обраннязапобіжного заходу у 

виглядітриманняпідвартою з 

можливістювнесеннязастави у 

розмірімільярдгривеньп’ятому президенту 

Петру Порошенку.

 

УВенедіктовоїспростовуютьпорушенняспра

ви про держзрадупроти депутата Шевченка 

У Офісі генпрокурора спростували інформацію 

про відкриття відносно народного депутата 

Євгена Шевченка кримінального провадження 

за державну зраду. 

 

 

ЕксзаступникуглавиУкргазвидобування 

дали п’ятьроківв’язниці за хабар прокурору 

Вищийантикорупційний суд визнав винним у 

наданні неправомірної вигоди ексзаступника 

керівника ДК «Укргазвидобування» НАК 

«Нафтогаз України» і призначив йому 

покарання у вигляді п’яти років позбавлення 

волі. 

 

 

Російськомумініструповідомили про підозру 

за організаціюпольотіввокупованийКрим 

Міністру транспорту РосійськоїФедерації та 

його заступнику повідомили про підозру в 

організації незаконного переправленняосіб 

через державний кордон

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375297-u-pecerskomu-sudi-ne-pidtverdzuut-so-otrimali-klopotanna-pro-arest-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375297-u-pecerskomu-sudi-ne-pidtverdzuut-so-otrimali-klopotanna-pro-arest-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375297-u-pecerskomu-sudi-ne-pidtverdzuut-so-otrimali-klopotanna-pro-arest-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375297-u-pecerskomu-sudi-ne-pidtverdzuut-so-otrimali-klopotanna-pro-arest-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375044-u-venediktovoi-sprostovuut-porusenna-spravi-pro-derzzradu-proti-deputata-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375044-u-venediktovoi-sprostovuut-porusenna-spravi-pro-derzzradu-proti-deputata-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375044-u-venediktovoi-sprostovuut-porusenna-spravi-pro-derzzradu-proti-deputata-sevcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375123-ekszastupnika-glavi-ukrgazvidobuvanna-dali-pat-rokiv-vaznici-za-habar-prokuroru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375123-ekszastupnika-glavi-ukrgazvidobuvanna-dali-pat-rokiv-vaznici-za-habar-prokuroru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3375123-ekszastupnika-glavi-ukrgazvidobuvanna-dali-pat-rokiv-vaznici-za-habar-prokuroru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3375200-rosijskomu-ministru-povidomili-pro-pidozru-za-organizaciu-polotiv-v-okupovanij-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3375200-rosijskomu-ministru-povidomili-pro-pidozru-za-organizaciu-polotiv-v-okupovanij-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3375200-rosijskomu-ministru-povidomili-pro-pidozru-za-organizaciu-polotiv-v-okupovanij-krim.html


 

Прокуратура оскаржитьрішення суду, яке 

дало змогуКожарівийтипід заставу 

Київськаобласна прокуратура готує касаційну 

скаргу на рішення суду, відповідно до якого 

ексміністр закордонних справ Леонід Кожара 

вийшов із СІЗО під заставу у 2,7 млн грн.

 

 

У Маріуполізатрималибойовика «ДНР», 

якийобстрілювавАвдіївку 

Оперативники 

поліціїДонецькоїобластівикрилипроросійськог

обойовика, якийобстрілювавукраїнськихвоїнів 

та мирненаселення в Авдіївці.

 

 

Злодія «КобуРуставського» ізсанкційного 

списку РНБО відправили у СІЗО 

У Миколаївськійобласті суд відправив до 

слідчогоізолятора "злодія в законі" 

ізсанкційного списку Ради 

національноїбезпеки і оборони України на 

прізвисько "КобаРуставський".

 

 

У Харкові завершили 

розслідуваннясмертельної ДТП за участю 

16-річного водіяInfiniti 

Завершено досудоверозслідуваннящодо 16-

річного водіяInfiniti, який у жовтні в 

Харковіскоївдорожньо-транспортнупригоду, 

внаслідокякої одна людиназагинула та 

щетроєпостраждали.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375132-prokuratura-oskarzit-risenna-sudu-ake-dalo-zmogu-kozari-vijti-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375132-prokuratura-oskarzit-risenna-sudu-ake-dalo-zmogu-kozari-vijti-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3375132-prokuratura-oskarzit-risenna-sudu-ake-dalo-zmogu-kozari-vijti-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3375222-u-mariupoli-zatrimali-bojovika-dnr-akij-obstriluvav-avdiivku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3375222-u-mariupoli-zatrimali-bojovika-dnr-akij-obstriluvav-avdiivku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3375222-u-mariupoli-zatrimali-bojovika-dnr-akij-obstriluvav-avdiivku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3375267-zlodia-kobu-rustavskogo-iz-sankcijnogo-spisku-rnbo-vidpravili-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3375267-zlodia-kobu-rustavskogo-iz-sankcijnogo-spisku-rnbo-vidpravili-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3375267-zlodia-kobu-rustavskogo-iz-sankcijnogo-spisku-rnbo-vidpravili-u-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3375322-u-harkovi-zaversili-rozsliduvanna-smertelnoi-dtp-za-ucastu-16ricnogo-vodia-infiniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3375322-u-harkovi-zaversili-rozsliduvanna-smertelnoi-dtp-za-ucastu-16ricnogo-vodia-infiniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3375322-u-harkovi-zaversili-rozsliduvanna-smertelnoi-dtp-za-ucastu-16ricnogo-vodia-infiniti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3375322-u-harkovi-zaversili-rozsliduvanna-smertelnoi-dtp-za-ucastu-16ricnogo-vodia-infiniti.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Кремль готуєпастку для інших, але 

можепотрапити в неї сам 

Чим небезпечною є для Путіна гра у військове 

загострення і підвищення ставок 

 

Фіналіст конкурсу на керівника САП 

Синюкоскаржить результат 

відборуЕКСКЛЮЗИВ  

наліст конкурсу на 

керівникаСпеціалізованоїантикорупційноїпрок

уратури прокурор Офісу генпрокурора 

АндрійСинюкоскаржить результат відбору.

 

 

Офіс генпрокурора 

хочеповторноїспецперевіркикандидатів у 

САП – фіналіст конкурсу Клименко 

Офіс генерального прокурора 

хочеповторноїспецперевіркикандидатів на 

керівні посади у 

Спеціалізованійантикорупційнійпрокуратурі.  

 

 

Спілкуймосячемно: правила етикету в 

месенджерах 

Не турбуйтеколегвечірнімигіфками, не 

виправляйтечужіпомилки і 

з’ясовуйтестосункибез «слухачів»

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375069-kreml-gotue-pastku-dla-insih-ale-moze-potrapiti-v-nei-sam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375069-kreml-gotue-pastku-dla-insih-ale-moze-potrapiti-v-nei-sam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375069-kreml-gotue-pastku-dla-insih-ale-moze-potrapiti-v-nei-sam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375256-finalist-konkursu-na-kerivnika-sap-andrij-sinuk-oskarzit-rezultat-vidboru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375256-finalist-konkursu-na-kerivnika-sap-andrij-sinuk-oskarzit-rezultat-vidboru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375256-finalist-konkursu-na-kerivnika-sap-andrij-sinuk-oskarzit-rezultat-vidboru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375256-finalist-konkursu-na-kerivnika-sap-andrij-sinuk-oskarzit-rezultat-vidboru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375324-ofis-genprokurora-hoce-povtornoi-specperevirki-kandidativ-u-sap-finalist-konkursu-klimenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375324-ofis-genprokurora-hoce-povtornoi-specperevirki-kandidativ-u-sap-finalist-konkursu-klimenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375324-ofis-genprokurora-hoce-povtornoi-specperevirki-kandidativ-u-sap-finalist-konkursu-klimenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3375324-ofis-genprokurora-hoce-povtornoi-specperevirki-kandidativ-u-sap-finalist-konkursu-klimenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3373815-spilkujmosa-cemno-pravila-etiketu-v-mesendzerah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3373815-spilkujmosa-cemno-pravila-etiketu-v-mesendzerah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3373815-spilkujmosa-cemno-pravila-etiketu-v-mesendzerah.html


 

Із початку року в Києвіпобувалоблизько 700 

тисячіноземнихтуристів - Марина Радова, 

начальницяУправління туризму та 

промоцій КМДА ІНТЕРВ'Ю 

У 
Всесвітнійтуристичнійорганізаціїпідрахували, 
щопандеміякоронавірусуможевартуватисвіто
вомутуристичному сектору 2 
трильйонидоларіввтраченихдоходів у 2021 
році. А кількістьтуристівдосізалишається на 
76% нижчою, аніж до пандемії.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Опублікували каталог найновіших видань 

NewBooksFromUkraine 2021 

Українськийінститут книги опублікував 

каталог книжок, рекомендованих до перекладу, 

- New BooksFromUkraine 2021.

 

У Києвіпрезентувалиновийтуристично-

культурнийхабіз 3D-турами 

У столиціУкраїнивідбулася презентація нового 

туристично-культурного хабу, за допомогою 

якого можна віртуально прогулятися 

головними локаціями міста.  

 

На АрселорМітталКривийРігставсявитік 80 

тисячкубометрівзабрудненої водиФОТО 

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» в результаті 

руйнування дамби відбувся витік технічної 

води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних 

метрів. Забруднена вода потрапила на 

сільськогосподарькі землі.
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На київськомувокзаліпокажутьялинку, яку 

шукала прокуратураВІДЕО 

В Укрзалізниці заявили, щоголовнуялинку на 

Центральному вокзаліКиєвазмонтовано і вона 

засяєсьогодні о 18:00.

 

 

Закон про заборонурекламиелектронних 

сигарет пішов на підписЗеленському 

Голова Верховної Ради Руслан 

Стефанчукпідписав закон “Про внесеннязмін 

до 

деякихзаконівУкраїнищодоохорониздоров’яна

селеннявідшкідливоговпливу тютюну” 

(№4358).

 

 

Довбик і Скрипник - лауреати листопада-

грудня уПрем'єр-лізіУкраїни 

УкраїнськаПрем'єр-ліга назвала у 

п'ятницюпереможцівголосування за 

найкращихфутболіста та тренера у листопаді-

грудні. 

 

Новорічні ретро-іграшки представили у 

Тернополі 

Понадпівторисотніоригінальнихялиновихіграш

окможнапобачити у 

Тернопільськомуобласномукраєзнавчомумузеї.
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