
                           Єдина країна – Дайджест 28.12.21 

 

 

ТОП 

 

Виконання вимог Росії стало б найбільшим 

приниженням США і НАТО – Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

вважає, що США чи НАТО не погодяться з 

вимогою Росії зупинити розширення на схід, 

бо це було б найбільшим приниженням з 

моменту заснування Альянсу. 

 

Депутат зі «Слуги народу» Ковальов купив 

«4 канал» 

Народний депутат із фракції "Слуга народу" у 

Верховній Раді Олексій Ковальов купив 

телемовник "4 канал".  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376421-vikonanna-vimog-rosii-stalo-b-najbilsim-prinizennam-ssa-i-nato-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376421-vikonanna-vimog-rosii-stalo-b-najbilsim-prinizennam-ssa-i-nato-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376588-deputat-zi-slugi-narodu-kovalov-kupiv-4-kanal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376588-deputat-zi-slugi-narodu-kovalov-kupiv-4-kanal.html


 

Кабмін оприлюднив розпорядження про 

звільнення заступника міністра освіти 

Гарбарука 

Уряд оприлюднив розпорядження про 

звільнення заступника міністра освіти та науки 

Ігоря Гарбарука. 

 

Нова нагородна система: кого і за що 

нагороджуватимуть ІНФОГРАФІКА 

Попередні нагороди були орієнтовані на 

мирний час і не враховували війни

 

 

У Києві зафіксували перші випадки 

зараження штамом Омікрон 

У Києві зафіксовані перші випадки зараження 

штамом коронавірусу Омікрон.

 

 

Волинська і Запорізька області виходять із 

«червоної» зони 30 грудня 

Державна комісія з техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила 

встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 
жовтий рівень епідемічної небезпеки на 

території Волинської та Запорізької областей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376863-kabmin-opriludniv-rozporadzenna-pro-zvilnenna-zastupnika-ministra-osviti-garbaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376863-kabmin-opriludniv-rozporadzenna-pro-zvilnenna-zastupnika-ministra-osviti-garbaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376863-kabmin-opriludniv-rozporadzenna-pro-zvilnenna-zastupnika-ministra-osviti-garbaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376863-kabmin-opriludniv-rozporadzenna-pro-zvilnenna-zastupnika-ministra-osviti-garbaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376451-nova-nagorodna-sistema-kogo-i-za-so-nagorodzuvatimut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376451-nova-nagorodna-sistema-kogo-i-za-so-nagorodzuvatimut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3376678-u-kievi-zafiksuvali-persi-vipadki-zarazenna-stamom-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3376678-u-kievi-zafiksuvali-persi-vipadki-zarazenna-stamom-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376757-volinska-i-zaporizka-oblasti-vihodat-iz-cervonoi-zoni-z-30-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376757-volinska-i-zaporizka-oblasti-vihodat-iz-cervonoi-zoni-z-30-grudna.html


 

Військовий облік жінок буде онлайн: у 

Міноборони розробляють процедуру 

Упродовж 2022 року Генеральний штаб 
Збройних сил України розробить низку 

документів, які зроблять процес військового 

обліку зрозумілим, прозорим та максимально 

зручним. 

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Рівень загрози російського вторгнення зріс, 

але не перетнув червоної позначки – Кулеба 

За останній місяць рівень загрози масштабного 
російського вторгнення в Україну підвищився, 

але він не перетнув червоної позначки.

 

 

Маркарова прокоментувала чутки про 

«фінляндизацію» України 

Україна не чула від Сполучених Штатів 

Америки жодного меседжу щодо якихось 

компромісів із Росією.

 

 

Партнери знають, що не треба навіть 

намагатися тиснути на Україну – Кулеба 

Міжнародні партнери знають, що марно навіть 

намагатися тиснути на Україну в питаннях, які 

не відповідають інтересам нашої держави.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376468-vijskovij-oblik-zinok-bude-onlajn-u-minoboroni-rozroblaut-proceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376468-vijskovij-oblik-zinok-bude-onlajn-u-minoboroni-rozroblaut-proceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376388-riven-zagrozi-rosijskogo-vtorgnenna-zris-ale-ne-peretnuv-cervonoi-poznacki-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376388-riven-zagrozi-rosijskogo-vtorgnenna-zris-ale-ne-peretnuv-cervonoi-poznacki-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376477-markarova-prokomentuvala-cutki-pro-finlandizaciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376477-markarova-prokomentuvala-cutki-pro-finlandizaciu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376485-partneri-znaut-so-ne-treba-navit-namagatisa-tisnuti-na-ukrainu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376485-partneri-znaut-so-ne-treba-navit-namagatisa-tisnuti-na-ukrainu-kuleba.html


 

Реакція світу на агресію Росії може стати 

«китайським попередженням» щодо 

Тайваню – Маркарова 

Україна вважає хибною точку зору деяких 

американських експертів, що США слід 

поставити ситуацію щодо агресивних дій Росії 

проти України на паузу і зосередитися на 

викликах з боку Китаю.

 

 

Порти окупованих Керчі та Феодосії 

перейшли у «федеральну власність» Росії 

Підконтрольний Росії «глава» тимчасово 
окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив 

про передачу у «федеральну власність» Росії 

Керченського та Феодосійського морських 

портів.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Для лікарень закуплять 225 кисневих 

станцій - нарада в ОП 

Держава підписала контракт на закупівлю 225 

кисневих станцій для хворих на COVID-19 на 

загальну суму 648 мільйонів гривень.

 

 

Понад 46 тисяч українців вакцинували за 

добу проти COVID-19 

Минулої доби, 27 грудня, в Україні 

вакцинували проти коронавірусу 46 024 

людини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376555-reakcia-svitu-na-agresiu-rosii-moze-stati-kitajskim-poperedzennam-sodo-tajvanu-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376555-reakcia-svitu-na-agresiu-rosii-moze-stati-kitajskim-poperedzennam-sodo-tajvanu-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376555-reakcia-svitu-na-agresiu-rosii-moze-stati-kitajskim-poperedzennam-sodo-tajvanu-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376555-reakcia-svitu-na-agresiu-rosii-moze-stati-kitajskim-poperedzennam-sodo-tajvanu-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3376615-porti-okupovanih-kerci-ta-feodosii-perejsli-u-federalnu-vlasnist-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3376615-porti-okupovanih-kerci-ta-feodosii-perejsli-u-federalnu-vlasnist-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376698-dla-likaren-zakuplat-225-kisnevih-stancij-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376698-dla-likaren-zakuplat-225-kisnevih-stancij-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376341-ponad-46-tisac-ukrainciv-vakcinuvali-za-dobu-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376341-ponad-46-tisac-ukrainciv-vakcinuvali-za-dobu-proti-covid19.html


 

З якими симптомами COVID-19 треба 

викликати «швидку» - роз’яснення МОЗ 
ІНФОГРАФІКА  

Біль у грудній клітці, важкість дихання, 
сатурація нижче 92% та порушення свідомості 

можуть свідчити про необхідність 

госпіталізації через COVID-19 та бути 

приводом для виклику екстреної меддопомоги.

 

 

Гроші з «єПідтримки» найбільше 

витрачають на книги, кіно й залізничні 

квитки 

Понад 5,5 млн українців подали заяви на 

отримання тисячі гривень у рамках програми 

«єПідтримка», найбільше грошей витрачають 
на придбання книжкової продукції, на квитки у 

кінотеатри та залізничні перевезення.

 

УКРАЇНA 

 

Засідання РНБО перенесли на 30 грудня 

Засідання Ради національної безпеки і оборони 
України у зв'язку з розширення його порядку 

денного перенесено з 29 на 30 грудня. 

 

 

ОПОРА підрахувала, хто з депутатів 

найбільше виступав у Раді за рік 

Народні депутати із фракції “Всеукраїнське 
об’єднання “Батьківщина” найбільше 

виступали під час засідань Верховної Ради 

впродовж 2021 року. Загальна тривалість їхніх 

виступів — майже 42 години. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376590-z-akimi-simptomami-covid19-treba-viklikati-svidku-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376590-z-akimi-simptomami-covid19-treba-viklikati-svidku-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376590-z-akimi-simptomami-covid19-treba-viklikati-svidku-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376590-z-akimi-simptomami-covid19-treba-viklikati-svidku-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376674-grosi-z-epidtrimki-najbilse-vitracaut-na-knigi-kino-j-zaliznicni-kvitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376674-grosi-z-epidtrimki-najbilse-vitracaut-na-knigi-kino-j-zaliznicni-kvitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376674-grosi-z-epidtrimki-najbilse-vitracaut-na-knigi-kino-j-zaliznicni-kvitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376674-grosi-z-epidtrimki-najbilse-vitracaut-na-knigi-kino-j-zaliznicni-kvitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376744-zasidanna-rnbo-perenesli-na-30-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376744-zasidanna-rnbo-perenesli-na-30-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376596-opora-pidrahuvala-hto-z-deputativ-najbilse-vistupav-u-radi-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376596-opora-pidrahuvala-hto-z-deputativ-najbilse-vistupav-u-radi-za-rik.html


 

Окупанти обстріляли з гранатометів позиції 

ЗСУ біля Катеринівки 

Російські окупаційні війська від початку доби 
один раз відкривали вогонь по позиціях 

Об'єднаних сил.

 

 

Для кожного третього українця 2021 рік був 

успішним ОПИТУВАННЯ  

Майже 40% українців задоволені своїм 

життям, при цьому третина українців змогли 

реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх 

планів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Запаси вугілля на ТЕС за тиждень 

збільшилися на 26,4% 

Станом на 28 грудня 2021 року запаси вугілля 

на складах теплоелектростанцій (ТЕС) 

становлять 567,5 тис. тонн, що на 26,4% більше 

порівняно із запасами на 21 грудня. 

 

Угорщина може прокачати реверсом в 

Україну 700 мільйонів кубів газу за три 

місяці 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер 

Сійярто після телефонної розмови з 

українським колегою Дмитром Кулебою 
заявив, що Угорщина може прокачати 

реверсом в Україну 700 млн кубів газу за перші 

три місяці наступного року. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376760-okupanti-obstrilali-z-granatometiv-katerinivku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376760-okupanti-obstrilali-z-granatometiv-katerinivku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376720-dla-koznogo-tretogo-ukrainca-2021-rik-buv-uspisnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376720-dla-koznogo-tretogo-ukrainca-2021-rik-buv-uspisnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376799-zapasi-vugilla-na-tes-za-tizden-zbilsilisa-na-264.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376799-zapasi-vugilla-na-tes-za-tizden-zbilsilisa-na-264.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376693-ugorsina-moze-prokacati-reversom-v-ukrainu-700-miljoniv-kubiv-gazu-za-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376693-ugorsina-moze-prokacati-reversom-v-ukrainu-700-miljoniv-kubiv-gazu-za-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376693-ugorsina-moze-prokacati-reversom-v-ukrainu-700-miljoniv-kubiv-gazu-za-tri-misaci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376693-ugorsina-moze-prokacati-reversom-v-ukrainu-700-miljoniv-kubiv-gazu-za-tri-misaci.html


 

Євросоюз надасть Україні €5 мільйонів на 

програму з ядерної безпеки 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 

підписала Угоду про фінансування Річної 

програми дій 2020 року щодо співробітництва 

у сфері ядерної безпеки між урядом України та 

Європейською комісією. 

 

У Києві презентували перший військово-

транспортний літак 

На державному підприємстві "Антонов" у 

Києві представили перший серійний військово-

транспортний літак Ан-178-100Р. 

 

Середня зарплата за рік збільшилася на 

19% — Держстат ГРАФІК 

Середня номінальна зарплата українців за 

листопад 2021 року була на 19,2% більшою за 

ту, яку вони отримали за листопад 2020 року, і 

становила 14 282 грн. 

 

В Україні значно подешевшали яблука 

За рік середня ціна на яблука впала на 28% – 

до 13,09 грн.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376740-evrosouz-nadast-ukraini-5-miljoniv-na-programu-z-adernoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376740-evrosouz-nadast-ukraini-5-miljoniv-na-programu-z-adernoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376533-u-kievi-prezentuvali-persij-serijnij-litak-an178100r.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376533-u-kievi-prezentuvali-persij-serijnij-litak-an178100r.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376778-seredna-zarplata-za-rik-zbilsilasa-na-19-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376778-seredna-zarplata-za-rik-zbilsilasa-na-19-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376617-v-ukraini-znacno-podesevsali-abluka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376617-v-ukraini-znacno-podesevsali-abluka.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Стан здоров'я Саакашвілі не дозволяє 

перевезти його до в'язниці – МЗС 

Стан здоров'я колишнього Президента Грузії 
Міхеїла Саакашвілі не дозволяє перевезти його 

з військового госпіталю до тюремного закладу. 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

У ДБР підтвердили, що порушили дві 

справи стосовно Гогілашвілі 

Державне бюро розслідувань відкрило два 
кримінальних провадження стосовно 

ексзаступника міністра внутрішніх справ 

Олександра Гогілашвілі. 

 

 

З 2014 року контррозвідка СБУ викрила 

понад 20 російських дипломатів-шпигунів 

РФ 

Контррозвідка СБУ з 2014 року в різних 

регіонах країни нейтралізувала понад 30 

ворожих агентурних мереж. Більше ніж 180 
зловмисників засуджені за державну зраду та 

шпигунство. 

 

 

В Італії 80-річний чоловік зарізав свою 

дружину-українку 

В Італії, у провінції Пезаро та Урбіно 80-

річний чоловік зарізав 61-річну українку. 

Жертва та вбивця перебували у шлюбі.

 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376857-stan-zdorova-saakasvili-ne-dozvolae-perevezti-jogo-do-vaznici-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376857-stan-zdorova-saakasvili-ne-dozvolae-perevezti-jogo-do-vaznici-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376841-u-dbr-pidtverdili-so-porusili-dvi-spravi-stosovno-gogilasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376841-u-dbr-pidtverdili-so-porusili-dvi-spravi-stosovno-gogilasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376427-z-2014-roku-kontrrozvidka-sbu-vikrila-ponad-20-rosijskih-diplomativrozvidnikiv-rf.html
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П’ятьох посадовців підозрюють у 

розкраданні 12 мільйонів на ремонті 

«Бориспільського експресу» 

Прокуратура підозрює п’ятьох посадовців у 

розкраданні 12 млн грн Укрзалізниці на 

ремонті "Бориспільського експресу".

 

 

У Харкові знесуть «Скіфську спадщину», 

яка викликала обурення в соцмережах 

Переможець програми бюджету участі, об’єкт 
з бетонних блоків "Скіфська спадщина", 

розміщений в Індустріальному районі Харкова 

з метою 

 

 

«Кримінального авторитета» із санкційного 

списку РНБО примусово повернуть до 

Вірменії 

Поліція примусово поверне до Вірменії 60-

річного “кримінального авторитета”, який 

потрапив під санкції Ради національної 

безпеки та оборони України. 

 

 

В Україні викрили схему продажу немовлят 

за кордон, серед організаторів – засновники 

клініки 

Українські правоохоронці повідомили про 
підозру шістьом членам злочинної групи, яких 

викрили в організації схеми продажу дітей за 

кордон.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Хімічна зброя і характерний запах 

російської дезінформації 

Кожна з подібних фейкових заяв з боку РФ 

відчиняє на якусь мить «браму пекла»

 

 

Понад 60 народних депутатів вирішили 

влаштувати собі «зимові канікули»  

Шістдесят п'ять народних депутатів написали 
заяви про відпустку в період перерви між 

роботою в режимі пленарних засідань, з 20 

грудня 2021 року до

 

 

Ми маємо брати за приклад Фінляндію, де в 

разі війни на захист стає вся країна - 

Михайло Щербіна, заступник директора з 

оборонних питань  Департаменту 

муніципальної безпеки КМДА ІНТЕРВ'Ю 

Топ-темою міжнародної політики грудня є 
можливе поглиблене вторгнення російських 
військ в Україну. Це напруження  не могло не 
активізувати безпекові служби власне в 
нашій країні. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Рік України в «Партнерстві Біарріц»: 

Зеленська підбила підсумки ІНФОГРАФІКА  

У рамках виконання зобов’язань за 

“Партнерством Біарріц” Україна ухвалила 

низку законів для створення рівних 

можливостей для своїх громадян, виділила 
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Які книги купували українці в 2021 році: 

cучасна світова проза. Інфографіка 

Укрінформ провів побіжне експрес-
дослідження українського книжкового ринку. 
Інформацію надали 15 видавництв із різних 
регіонів України (Київ, Львів, Харків).  

 

Передноворічна дегустація вин підтвердила 

високу якість української продукції 

Передноворічна дегустація українських вин, 

коньяків та медових напоїв, яку провела 
корпорація «Укрвинпром» спільно з 

Асоціацією сомельє України,

 

У Києві офіційно запрацювало паркування 

за передплатою 

Два перші контрагенти підписали зі столицею 

договори про передплачене паркування.

 

 

Українці розповіли, як проводили дозвілля 

у 2021 році ІНФОГРАФІКА 

Попри карантинні обмеження, цього року 

українці відносно часто ходили до ресторанів – 

близько 20% опитаних.
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Різдвяну гонку-2021 виграли біатлоністи 

Австрії, українці - восьмі 

У німецькому Рупольдингу завершилася 
традиційна Різдвяна гонка - World Team 

Challenge. 

 

Трилер «Афект» із Беном Вішоу вийде в 

український прокат у січні 

На екрани обраних українських кінотеатрів 6 

січня вийде трилер «Афект» із Беном Вішоу в 

головній ролі. 

 

Київський музей костюма та стилю 

номінували на престижну європейську 

премію 

Приватний музей костюма та стилю Victoria 

Museum, присвячений міській моді України 
1830-1920 років, став одним з номінантів на 

премію Кращий музей Європи (EMYA) 2022 

року. 
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