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ТОП
Байден планує розмову з Путіним у четвер –
Білий дім
Президент США Джо Байден планує провести
телефонну розмову з президентом РФ
Володимиром Путіним у четвер, 30 грудня.

Перед переговорами з Росією США
підтвердили непохитну підтримку України
олучені Штати підтвердили на вищому рівні
свою позицію непохитної підтримки України
перед проведенням дипломатичних
переговорів із РФ щодо військової ескалації
біля українського кордону.

Гербст закликав США надати Україні
летальну зброю
Адміністрації США варто надати Україні нову
летальну зброю, а також посилити союзників
на східному фланзі НАТО прямо зараз, ще до
запланованих у січні різноформатних
переговорів із Росією.

Кабмін подовжив на рік спецмита на імпорт
енергоресурсів із Росії
Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2022
року дію спеціальних мит на імпорт деяких
видів енергоресурсів з Росії.

Президент вручив орден «Золота Зірка»
родинам чотирьох загиблих Героїв України
Ф ОТ О

Президент Володимир Зеленський вручив
орден «Золота Зірка» сім’ям чотирьох
військовослужбовців, яким посмертно
присвоєно звання Героя України.

У ДБР підтвердили обшуки у «вугільній
справі», в якій фігурує Порошенко ВІДЕО
Державне бюро розслідувань провело обшуки
у справі про постачання вугілля з окупованих
територій Донецької та Луганської областей.

Військовий облік жінок: на сайті Ради
з’явився текст законопроєкту
На сайті Верховної Ради оприлюднено текст
законопроєкту №6482 “Про внесення змін до
статті 1 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу".

Пожежа у Косівській лікарні могла
спалахнути через заупокійну свічку біля
кисневого балону
Причиною пожежі в реанімації Косівської
районної лікарні в Івано-Франківській області
могла стати запалена свічка у перенасиченому
киснем приміщенні.

В Україні виявили нові випадки зараження
Омікроном
Станом на 28 грудня, в Україні офіційно
підтверджено п'ять нових випадків інфікування
штамом Омікрон.

УКРАЇНА І СВІТ
Блінкен обговорив з польським колегою Рау
співпрацю задля підтримки України
Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив
главу МЗС Польщі Збігнєва Рау в тому, що на
Росію чекають серйозні наслідки в разі
подальшої агресії проти України.

Тристороння контактна група збереться 26
січня
Наступне чергове засідання Тристоронньої
контактної групи відбудеться 26 січня 2022
року.

Деескалація навколо України: у Берліні
сподіваються на дипломатів
В уряді ФРН сподіваються, що ціла низка
міжнародних зустрічей, які мають відбутися
невдовзі, допоможе деескалації ситуації
навколо України.

Данілов: Мета Путіна, щоб Україна
розпалася на дві-три частини
Мета президента РФ Путіна – щоб Україна
розпалася на кілька частин.

Гармаш назвав позитиви опублікованих
російськими ЗМІ «10 кроків по Донбасу»
Публікація російськими ЗМІ документа про
нібито запропоновані Україною "10 кроків по
Донбасу" свідчить про те, що Росія не
зацікавлена в деескалації і діалозі президентів
Володимира Зеленського та Володимира
Путіна.

Обрання керівництва САП: посольство
США звернулось до членів комісії
Посольство США в Україні закликало членів
комісії з обрання керівництва Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури повернутися до
роботи і затвердити власний вибір.

Відповідь на тотальне втручання РФ:
Ткаченко прокоментував указ про
Стратегію інформбезпеки
Cтратегія інформаційної безпеки України
дозволить усім гілкам влади співпрацювати
проти російської дезінформації, а також
підвищуватиме рівень медіаграмотності в
Україні.

Членкині Союзу українок Америки
організували акцію на підтримку України
ВІДЕО

Членкині Союзу українок Америки
організували в «Українському селі» у НьюЙорку акцію на підтримку України.

КОРОНАВІРУС
Дуже заразний, але «легкий»: британський
імунолог розповів про риси Омікрона
Британський провідний імунолог Джон Белл
заявив, що висока смертність від COVID-19
вже позаду, адже Омікрон не має не таких
серйозних наслідків, як інші штами.

Протипоказання до COVID-щеплення
мають менш як 1% українців – Центр
здоров’я
За даними Центру громадського здоров'я,
протипоказання до COVID-вакцинації має
менш як 1% населення України.

В Україні циркулюють три типи вірусу
грипу - МОЗ
В Україні серед лабораторних зразків виявили
циркуляцію трьох типів вірусу грипу, серед
яких - A(H3), A(H3N2) та В.

Рівень вакцинації в Україні наближається
до 50%
Урядова команда впоралася з завданням
вакцинації проти коронавірусної хвороби,
найближчим часом щеплення отримають 50%
українців.

УКРАЇНА
Данілов запевняє, що кількість військ РФ
біля кордону недостатня для вторгнення
Секретар Ради національної безпеки та
оборони Олексій Данілов заявляє, що
російських військ біля кордону з Україною
недостатньо для того, щоб розпочати
повномасштабне вторгнення.

Члени комісії з обрання керівництва САП
просять Венедіктову допомогти
розблокувати конкурс ЛИСТ
До генерального прокурора Ірини Венедіктової
звернулися п’ятеро членів конкурсної комісії з
обрання керівництва Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури з листом, у
якому просять допомогти розблокувати
конкурс.
Кабмін звільнив двох заступників міністрів
Кабінет Міністрів звільнив з посади двох
заступників міністрів.

Якби вибори були «під ялинку»: кого бачать
у Раді українці ОПИТУВАН НЯ
«Слуга народу» залишається лідером
електоральних симпатій, однак, її перевага над
іншими партіями незначна.

Як визначати рівні надзвичайної ситуації Кабмін ухвалив постанову
Уряд ухвалив постанову, якою
удосконалюється Порядок ведення обліку та
класифікації надзвичайних ситуацій з
урахуванням рекомендацій міжнародних
організацій.

У Раді з’явився законопроєкт про терміни
Майдану 2013-2014 років
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт
№6467 "Про внесення змін до статті 2 Закону
України "Про встановлення державної
допомоги постраждалим

Киянам порадили зібрати «тривожну
валізу» на випадок наступу РФ – що в ній
має бути
Столична влада рекомендує киянам завжди
мати при собі набір речей – так звану
«тривожну валізу», яку можна швидко взяти із
собою у разі збройного наступу Росії на
Україну.

Українці назвали «політиків року» і
«розчарування року» ОПИТУВАННЯ
Згідно з результатами загальнонаціонального
дослідження, проведеного Фондом
«Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва спільно з соціологічною

Окупанти відкривали вогонь біля трьох
населених пунктів у зоні ООС
Сьогодні в районі проведення операції
Об’єднаних сил станом на 17:00 російськоокупаційні війська тричі порушили режим
припинення вогню.

ЕКОНОМІКА
Кабмін призначив двох членів НКРЕКП
Кабінет Міністрів призначив на посади членів
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), Олександра
Формагея та Костянтина Ущаповського.

На рахунки державних шахт надійшли 300
мільйонів на зарплати гірникам
Для виплати заробітної плати шахтарям 300
мільйонів гривень 29 грудня надійшли на
рахунки державних вуглевидобувних
підприємств.

Україна завершує рік із рекордним
доларовим ВВП – Шмигаль
Україна завершує 2021 рік із найвищим
доларовим валовим внутрішнім продуктом
(ВВП) за всю свою історію - майже 200 млрд
дол.

Україна щорічно скорочуватиме викиди
вуглецю на 56,6 мільйона тонн - Галущенко
Національний план дій з енергоефективності
на період до 2030 року передбачає щорічне
скорочення викидів вуглецю в Україні на 56,6
млн тонн.

Цьогоріч надійде $6,5 мільярда іноземних
інвестицій – Шмигаль
У 2021 році надходження іноземних інвестицій
становитиме близько 6,5 млрд дол.

Понад 100 мільярдів доходу: Кабмін
затвердив фінплан Укрзалізниці на 2022 рік
Кабінет Міністрів затвердив консолідований
фінансовий план АТ «Укрзалізниця» на 2022
рік.

АМКУ оштрафував «Дніпроазот» на 80
мільйонів за зупинку виробництва у 2018
році
Антимонопольний комітет України (АМКУ)
оштрафував АТ «Дніпроазот» на 80,11 млн грн
за зупинку виробництва та реалізації рідкого
хлору у 2018 році.

У Степанецьку громаду Черкаської області
повернулися заробітчани з Польщі - Сергій
Слинько, керівник регіонального офісу ULEAD з Європою в Черкаській області
ІНТЕРВ'Ю

Рік, що минає, був найважчим для
територіальних громад Черкащини. Після
минулорічних виборів і укрупнення – в
області тепер налічується 66 громад.

ПРАВА ЛЮДИНИ
СБУ завершила розслідування щодо
окупантів у Криму – про кого йдеться
Слідчі Головного слідчого управління СБУ за
процесуального керівництва Офісу
Генерального прокурора завершили
розслідування щодо очільників окупаційної
адміністрації РФ в АР Крим.

Суд у РФ регулярно зриває засідання в
справі кримськотатарського активіста –
адвокат
Російський військовий суд у Ростові-на-Дону
перетворив на систему зривання засідань щодо
кримськотатарського активіста Яшара
Шихаметова, якого судять за обвинуваченням
у тероризмі.

Верещук зустрілася з родинами кримських
політв’язнів
Проблеми політв'язнів Кремля та їхніх родин є
одним із найпріоритетніших питань у роботі
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України.

ПРАВОПОРЯДОК
НАБУ і САП завершили розслідування
щодо «Межигір’я»
Національне антикорупційне бюро та
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
завершили розслідування щодо незаконного
заволодіння резиденцією «Межигір’я»
експрезидентом Віктором Януковичем та його
сином Олександром.

Райлікарні по всій Україні перевірять на
дотримання пожежної безпеки
Через пожежу в Косівській лікарні ІваноФранківської області у всіх районних лікарнях
України перевірять дотримання пожежної
безпеки.

Ексголову Украгролізингу судитимуть у
справі про зловживання на 4,9 мільйона
До суду скерована справа про зловживання
колишнього голови правління НАК
“Украгролізинг” та його спільника, керівника
приватної юридичної особи на 4,9 млн грн.

Виписував премії та призначав на посади
спонсорів: НАЗК склало 10 протоколів на
мера Миколаєва
Національне агентство з питань запобігання
корупції (НАЗК) склало та направило до суду
10 адмінпротоколів стосовно міського голови
Миколаєва Олександра Сєнкевича за
преміювання себе та лобіювання інтересів
наближених осіб.

ЕКСКЛЮЗИВ
Де найбільше уваги приділяють
забезпеченню прав людей, там маємо
економічно розвинене суспільство і люди
задоволені життям - Марина Хонда,
заступниця голови КМДА ІНТЕРВ'Ю
Зоною відповідальності заступниці голови
КМДА Марини Хонди є переважно окремі
соціально незахищені категорії киян.

Цифрова інклюзія: На Черкащині освітяни
використовують застосунки Digital Inclusion
та «Аудіоказки Українською»
Про перші результати пілотного проєкту
«Цифрова інклюзія в Черкаській області»

Психолог для ветерана у кожній громаді
Міністерство у справах ветеранів планує
вибудувати ефективну систему психологічної
реабілітації для учасників бойових дій

Їх втратила Україна у 2021 році
Укрінформ згадує тих, кого ми втратили цього
року, що ось-ось завершиться

СУСПІЛЬСТВО
Ялинки, снігові гірки та вистави: у Києві
запрошують на понад 270 святкових заходів
У Києві заплановано понад 270 новорічноріздвяних заходів в усіх районах.

Держкіно не може скасувати рішення про
фінансування фільму «Мій юний принц»
Державне агентство з питань кіно не має
повноважень скасувати рішення про державне
фінансування фільму Хачіка Васіляна «Мій
юний принц».

Україна не дозволила ввезення п'яти
дитячих книг з РФ через пропаганду
Державний комітет телебачення і
радіомовлення відмовив українському
імпортеру у видачі дозволу на ввезення з
території Росії п’яти назв дитячих книг, в яких
присутня пропаганда держави-агресора.

Майстриня з Миколаївщини виготовляє
світильники ручної роботи у вигляді квітів
ФОТО
Майстриня з селища Коблеве на Миколаївщині
Ольга Бендера займається ростовою
флористикою та виготовляє світильники
ручної роботи у вигляді квітів, 3D-картин,
ялинок і робить новорічний декор.

Уряд продовжив дію пілотного проєкту з
трансплантації на 2022 рік
Кабінет Міністрів продовжив дію пілотного
проєкту з трансплантації на 2022 рік, внісши
відповідні зміни до постанови від 5 вересня
2018 р. № 707.

Українські школи з січня переходять на
нові стандарти харчування
В Україні 1 січня завершується перехідний
період із впровадження нових стандартів
шкільного харчування й відбудеться перехід на
нове меню.

Як убезпечити домашніх тварин під час
новорічних феєрверків – поради
ветеринарів
Столичні ветеринари дали поради, як
захистити домашню тварину від новорічної
піротехніки.

Як працюватиме громадський транспорт
Києва у новорічну ніч
У Києві в ніч із 31 грудня на 1 січня
працюватиме фунікулер, а міський транспорт –
на дві години довше.
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