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ТОП  

 

Байден одним словом прокоментував 

імовірність зустрічі з Путіним 

Американські ЗМІ обговорюють імовірність 

участі Байдена та Путіна у переговорах у 

рамках Діалогу зі стратегічної стабільності, 

намічених на 10 січня.

 

 

Аласанія став шефредактором зі стандартів 

мовлення Суспільного 

Зураб Аласанія, який з 1 грудня обіймає посаду 

шефредактора зі стандартів мовлення 

Суспільного, планує представити правлінню 

проєкт розвитку цього напряму. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376947-bajden-odnim-slovom-prokomentuvav-imovirnist-zustrici-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376947-bajden-odnim-slovom-prokomentuvav-imovirnist-zustrici-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376923-alasania-stav-sefredaktorom-zi-standartiv-movlenna-suspilnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376923-alasania-stav-sefredaktorom-zi-standartiv-movlenna-suspilnogo.html


 

Заборона «Меморіалу» суперечить 

міжнародним зобов’язанням Росії - МЗС 

Німеччини 

Уряд Німеччини засуджує рішення Верховного 

суду Росії про розпуск правозахисної 

громадської організації «Меморіал».

 

 

У Раді зареєстрували законопроєкт про 

добровільний військовий облік для жінок 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

про внесення змін до закону України "Про 
військовий обов'язок та військову службу" 

(№6482).

 

 

У КМДА кажуть, що перевірки сирен у 

Києві сьогодні не буде 

Перевірки територіальної системи оповіщення 

населення в Києві 29 грудня не буде, попри те, 
що в днями в різних районах біля під'їздів 

з’явилися такі оголошення. 

 

Масштабна пожежа на Тернопільщині 

заблокувала залізничну колію 

Через пожежу на хлібоприймальному 

комбінаті у Чорткові на Тернопільщині, який 

стоїть упритул до залізничних колій, 

затримується поїзд №58 Ворохта - Київ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376940-zaborona-memorialu-superecit-miznarodnim-zobovazannam-rosii-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376940-zaborona-memorialu-superecit-miznarodnim-zobovazannam-rosii-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376940-zaborona-memorialu-superecit-miznarodnim-zobovazannam-rosii-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376940-zaborona-memorialu-superecit-miznarodnim-zobovazannam-rosii-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376878-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-dobrovilnij-vijskovij-oblik-dla-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376878-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-dobrovilnij-vijskovij-oblik-dla-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3376954-u-kmda-kazut-so-perevirki-siren-u-kievi-sogodni-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3376954-u-kmda-kazut-so-perevirki-siren-u-kievi-sogodni-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376903-masstabna-pozeza-na-ternopilsini-perekrila-zaliznicnu-koliu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376903-masstabna-pozeza-na-ternopilsini-perekrila-zaliznicnu-koliu.html


 

А що було хорошого для України в 2021 році 

Від успіхів у спорті – до важливих зовнішньо-

політичних результатів

 

СВІТ  

 

Держдеп вимагає від Росії негайно 

звільнити двох громадян США 

Держдепартамент США зажадав від РФ 

негайно звільнити американських громадян 

Пола Вілана й Тревора Ріда, які вже кілька 

років перебувають в ув’язненні.

 

 

У Варшаві затримали чоловіка, який кинув 

«коктейль Молотова» в посольство 

Туреччини 

Поліція Варшави затримала чоловіка, який 

кинув пляшку з “коктейлем Молотова” в 

будівлю посольства Туреччини в Польщі.

 

 

Кількість COVID-випадків у світі 

перевищила 283 мільйони 

У світі станом на ранок 29 грудня зафіксували 

283 223 145 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376877-a-so-bulo-horosogo-dla-ukraini-v-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376877-a-so-bulo-horosogo-dla-ukraini-v-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376925-derzdep-vimagae-vid-rosii-negajno-zvilniti-dvoh-gromadan-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376925-derzdep-vimagae-vid-rosii-negajno-zvilniti-dvoh-gromadan-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376927-u-varsavi-zatrimali-colovika-akij-kinuv-koktejl-molotova-v-posolstvo-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376927-u-varsavi-zatrimali-colovika-akij-kinuv-koktejl-molotova-v-posolstvo-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376927-u-varsavi-zatrimali-colovika-akij-kinuv-koktejl-molotova-v-posolstvo-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376927-u-varsavi-zatrimali-colovika-akij-kinuv-koktejl-molotova-v-posolstvo-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376960-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-283-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3376960-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-283-miljoni.html


УКРАЇНА І СВІТ  

 

Очільниця МЗС Британії обговорила з 

генсеком НАТО російську агресію проти 

України 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

та глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс під 

час телефонної розмови обговорили агресивні 

дії Росії стосовно України.

 

 

Справа Джемілєва: експертиза 

оприлюднила висновок щодо вилучених 

патронів ДОКУМЕНТ  

За висновками експертизи, представленими в 

Армянському міському «суді» окупованого 

Криму, набої, у зберігання яких 
обвинувачують Мустафу Джемілєву, не є 

забороненими для використання.

 

 

Денісова занепокоєна станом здоров'я 

політв'язня Мирончука, якого утримують в 

ОРДЛО 

У військовослужбовця Ігоря Мирончука, якого 

утримують у Макіївській виправній колонії 

№32 на тимчасово окупованій території 
Донеччини, після перенесених знущань 

розвинулася психічна нестабільність.

 

УКРАЇНА 

 

Президент увів у дію рішення РНБО про 

Стратегію інформаційної безпеки 

Володимир Зеленський увів у дію рішення 

Ради національної безпеки і оборони України 

від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію 

інформаційної безпеки».  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376937-ocilnica-mzs-britanii-obgovorila-z-gensekom-nato-rosijsku-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376937-ocilnica-mzs-britanii-obgovorila-z-gensekom-nato-rosijsku-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376937-ocilnica-mzs-britanii-obgovorila-z-gensekom-nato-rosijsku-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376937-ocilnica-mzs-britanii-obgovorila-z-gensekom-nato-rosijsku-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3376898-sprava-dzemileva-ekspertiza-dala-visnovok-sodo-vilucenih-patroniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3376898-sprava-dzemileva-ekspertiza-dala-visnovok-sodo-vilucenih-patroniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3376898-sprava-dzemileva-ekspertiza-dala-visnovok-sodo-vilucenih-patroniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3376898-sprava-dzemileva-ekspertiza-dala-visnovok-sodo-vilucenih-patroniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376948-denisova-zanepokoena-stanom-zdorova-politvazna-mironcuka-akogo-utrimuut-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376948-denisova-zanepokoena-stanom-zdorova-politvazna-mironcuka-akogo-utrimuut-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376948-denisova-zanepokoena-stanom-zdorova-politvazna-mironcuka-akogo-utrimuut-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376948-denisova-zanepokoena-stanom-zdorova-politvazna-mironcuka-akogo-utrimuut-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376906-prezident-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-strategiu-informacijnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3376906-prezident-uviv-u-diu-risenna-rnbo-pro-strategiu-informacijnoi-bezpeki.html


 

Ткаченко - про ліквідацію «Меморіалу»: 

Росія відмовляється бути вільною країною 

Ліквідація Верховним судом Російської 
Федерації правозахисного товариства 

«Меморіал» свідчить, що ця країна 

відмовляється від бажання бути вільною. 

 

Зеленський підписав указ про передачу 

готелю «Україна» в управління 

Мінінфраструктури 

Президент Володимир Зеленський підписав 
указ щодо передачі державного підприємства 

«Готель «Україна» до сфери управління 

Міністерства інфраструктури України.

 

 

Президент затвердив новий склад 

Координаційної ради з реалізації «Великого 

будівництва» 

Володимир Зеленський затвердив новий 
персональний склад Координаційної ради з 

реалізації програми «Велике будівництво». 

 

 

Суд повернув державі водосховище - 

найбільше джерело питної води для Кривого 

Рогу 

У Дніпропетровській області суд повернув 

державі Карачунівське водосховище, яке є 
найбільшим джерелом постачання питної води 

жителям Кривого Рогу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376966-tkacenko-pro-likvidaciu-memorialu-rosia-vidmovlaetsa-buti-vilnou-krainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376966-tkacenko-pro-likvidaciu-memorialu-rosia-vidmovlaetsa-buti-vilnou-krainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376866-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-peredacu-gotelu-ukraina-v-upravlinna-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376866-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-peredacu-gotelu-ukraina-v-upravlinna-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376866-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-peredacu-gotelu-ukraina-v-upravlinna-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376866-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-peredacu-gotelu-ukraina-v-upravlinna-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376962-prezident-zatverdiv-novij-sklad-koordinacijnoi-radi-z-realizacii-velikogo-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376962-prezident-zatverdiv-novij-sklad-koordinacijnoi-radi-z-realizacii-velikogo-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376962-prezident-zatverdiv-novij-sklad-koordinacijnoi-radi-z-realizacii-velikogo-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376962-prezident-zatverdiv-novij-sklad-koordinacijnoi-radi-z-realizacii-velikogo-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376956-sud-povernuv-derzavi-vodoshovise-najbilse-dzerelo-pitnoi-vodi-dla-krivogo-rogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376956-sud-povernuv-derzavi-vodoshovise-najbilse-dzerelo-pitnoi-vodi-dla-krivogo-rogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376956-sud-povernuv-derzavi-vodoshovise-najbilse-dzerelo-pitnoi-vodi-dla-krivogo-rogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376956-sud-povernuv-derzavi-vodoshovise-najbilse-dzerelo-pitnoi-vodi-dla-krivogo-rogu.html


 

У більярдному клубі в Одесі застрелили 

чоловіка 

Унаслідок стрілянини в більярдному клубі в 
Одесі один чоловік загинув, ще один дістав 

поранення.

 

 

Одеські митники сприяли контрабанді 

брендових смартфонів - ДБР 

Посадовці митного поста «Міжнародний 
аеропорт «Одеса» сприяли контрабанді 

брендових телефонів.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,22 за 

долар 

Національний банк України на середу, 29 

грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 1 копійку – до 27,2235 грн за долар.

 

 

В Україні – 5 454 нові випадки коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 5 454 нові 

випадки коронавірусу.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376909-v-odesi-zastrelili-vidviduvaca-bilardnogo-klubu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376909-v-odesi-zastrelili-vidviduvaca-bilardnogo-klubu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376942-odeski-mitniki-spriali-kontrabandi-brendovih-smartfoniv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3376942-odeski-mitniki-spriali-kontrabandi-brendovih-smartfoniv-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376970-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2722-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3376970-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2722-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376968-v-ukraini-5-454-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376968-v-ukraini-5-454-novi-vipadki-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти стріляли у бік Кримського з 

гранатометів і кулеметів 

Упродовж минулої доби, 28 грудня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано два 

порушення режиму припинення вогню.  

 

ОБСЄ нарахувала за чотири дні майже 800 

порушень «тиші» ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 23-

го до вечора 27 грудня 689 порушень режиму 
припинення вогню в Донецькій області та 108 - 

на Луганщині.

 

 

На окупованій Луганщині ОБСЄ виявила 

майже сотню танків поза місцями 

зберігання ЗВІТ  

Спостерігачі ОБСЄ виявили 23 та 24 грудня на 
тимчасово окупованій території Луганської 

області понад 90 танків, розміщених поза 

межами визначених місць зберігання.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні краще посидіти в тиші й обміркувати 

своє життя 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376958-okupanti-strilali-u-bik-krimskogo-z-granatometiv-i-kulemetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376958-okupanti-strilali-u-bik-krimskogo-z-granatometiv-i-kulemetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376950-obse-narahuvala-za-cotiri-dni-majze-800-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376950-obse-narahuvala-za-cotiri-dni-majze-800-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376930-na-okupovanij-lugansini-obse-viavila-majze-sotnu-tankiv-poza-miscami-zberiganna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376930-na-okupovanij-lugansini-obse-viavila-majze-sotnu-tankiv-poza-miscami-zberiganna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376930-na-okupovanij-lugansini-obse-viavila-majze-sotnu-tankiv-poza-miscami-zberiganna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3376930-na-okupovanij-lugansini-obse-viavila-majze-sotnu-tankiv-poza-miscami-zberiganna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3376819-29-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3376819-29-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Мінцифри запустило в «Дії» бета-тест 

сповіщень про судові засідання 

Міністерство цифрової трансформації 
запустило у застосунку "Дія" бета-тест 

сповіщень про судові засідання, у яких 

користувач є учасником. 

 

Швейцарія схвалила препарат Ronapreve 

для лікування COVID-19 

Швейцарський регулятор Swissmedic схвалив 

препарат Ronapreve для лікування 

коронавірусної інфекції. 

 

У Львові вперше в Україні відкрили 

виставку «Євромайдан у Донецьку» 

У Львівській обласній бібліотеці для юнацтва 

імені Романа Іваничука відкрили виставку 

«Євромайдан у Донецьку. Історія боротьби за 
гідність». Фотовиставку презентує активіст 

донецького Євромайдану політолог і публіцист 

Станіслав Федорчук.

 

 

29 грудня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Володимир Симиренко – 

український науковець, директор першої в 

Україні науково-дослідної сад-станції
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