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ТОП
Розмова Байдена з Путіним запланована на
22:30 - що відомо на даний момент
Телефонна розмова у четвер між президентами
США та РФ Джо Байденом та Володимиром
Путіним відбудеться за ініціативою Росії та
розпочнеться о 23:30 мск (22:30 за Києвом).

В ОП розповіли, чого очікують від можливої
розмови Зеленського з Байденом Е КСКЛ ЮЗИ В
Прессекретар Президента України Сергій
Никифоров вважає можливу телефонну
розмову президентів України Володимира
Зеленського та США

У травні РНБО визначить перших олігархів
- Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував на
травень визначення перших олігархів.

Президент затвердив терміни проведення
військового призову у 2022 році
Президент Володимир Зеленський підписав
указ № 687/2021, у якому визначаються
терміни проведення щорічних чергових
призовів громадян на строкову військову
службу у 2022 році.

П’ять дивовижних історій перемоги над
ковідом
Лікарі розповіли про одужання від важкої
хвороби, які їх найсильніше вразили

Кличко мультиком привітав українців з
Новим роком та Різдвом ВІДЕО
Київський міський голова Віталій Кличко
мультиком привітав українців із прийдешніми
святами – Новим роком та Різдвом Христовим.

ТОП-7 перемог українських спортсменів у
2021-му році
Від поєдинку Усика до збірної України з
синхронного плавання.
Увага, бульбашки! або Як фальсифікують
ігристі напої
Напередодні новорічних свят експерти в
котрий раз нагадали, як не зіпсувати собі
настрій келихом неякісного ігристого

УКРАЇНА І СВІТ
Глава МЗС ФРН уникає питань про
поставки Україні оборонної зброї
Міністр закордонних справ ФРН Анналена
Бербок поділяє думку, що нині стоїть завдання
– не допустити подальшої ескалації ситуації
навколо України. Але разом з тим уникає
питань про можливість поставок Києву
оборонних озброєнь.

Британія та інші країни НАТО потужно
відреагують на нову агресію Росії проти
України – глава МЗС
Велика Британія та інші члени НАТО потужно
відреагують у разі подальшого російського
військового вторгнення в Україну,
запровадивши скоординовані санкції, щоб
завдати серйозної шкоди інтересам та
економіці Росії.

Глава МЗС Франції у розмові з Блінкеном
підтвердив твердість позиції щодо Росії
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле
Дріан під час ініційованої держсекретарем
США Ентоні Блінкеном телефонної розмови
підтвердив твердість позиції щодо дій Росії та
повагу до територіальної цілісності України.

Естонія планує надати Україні ракети
Javelin та 122-мм гаубиці
Міноборони Естонії розглядає можливість
надати Україні протитанкове озброєння,
ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.

РНБО планує санкції проти російських та
іноземних компаній за будівництво
Керченського мосту
Рада національної безпеки та оборони
обговорила питання застосування санкцій до
російських та іноземних компаній за
будівництво Керченського мосту, а також
стосовно осіб, які порушують права українців у
Криму.

Україну на початку року відвідає президент
Естонії
Естонський президент Алар Каріс планує
відвідати Україну на початку 2022 року.

КОРОНАВІРУС

Усі області України — у «жовтій» зоні
карантину Т АБЛ ИЦ Я
У четвер, 30 грудня, в усіх регіонах України
встановлений жовтий рівень епідемічної
небезпеки.

Чим додаткова доза COVID-вакцини
відрізняється від бустерної - роз’яснення
МОЗ ІН Ф ОГ Р АФ І К А
У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили
різницю між додатковою і бустерною
(ревакцинальною) дозами вакцини від COVID19.

В Україні ще одній категорії людей
рекомендують робити бустерне COVIDщеплення
Заступник міністра охорони здоров’я головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляє,
що Національна технічна група експертів з
питань імунопрофілактики

Данілов прогнозує хвилю Омікрону в
лютому
У лютому 2022 року в Україні можливе
поширення штаму Омікрон, тому необхідно
посилити кампанію з вакцинації.

Понад 117 тисяч українців вакцинували за
добу проти COVID-19
В Україні впродовж минулої доби, 29 грудня,
вакциновано проти коронавірусу 117 042
людини.

До програми «єПідтримка» приєднався ще
один банк
У межах програми «єПідтримка» оформити
картку та отримати 1000 гривень тепер можна і
у Райффайзен Банку.

УКРАЇНА
Данілов заявив, що Росія зараз фізично не
здатна до великого вторгнення в Україну
Секретар Ради національної безпеки і оборони
Олексій Данілов запевнив, що наразі Російська
Федерація навіть фізично не може здійснити
велике вторгнення на територію України, і
закликав українців святкувати спокійно.

Венедіктова – про справу Медведчука:
Скептики вважали, що цей дракон нам не
по зубах
Генпрокурор Ірина Венедіктова висловилася з
приводу оголошення підозри народному
депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку у
справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Дружина Гогілашвілі є помічницею
Президента, але не має доступу до
держтаємниці – ОП
Дружина колишнього заступника міністра
внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі,
особиста помічниця Президента Володимира
Зеленського Марія

Найвищий рівень дотримання стандартів
показали шість онлайн-медіа – ІМІ
ІНФОГРАФІКА

Найвищий рівень дотримання професійних
стандартів у четвертому кварталі 2021 року
показали шість онлайн-медіа – «Суспільне»,
«Дзеркало тижня», «Ліга», «Українська
правда», «Бабель», «Громадське».

Лапутіна зустрілася із дітьми, які втратили
батьків через агресію РФ ФОТО
Міністр у справах ветеранів України Юлія
Лапутіна зустрілася з дітьми, які втратили
батьків внаслідок російсько-української війни,
та привітала їх з новорічними святами.

На Львівщині перекривали дорогу Київ-Чоп
– вимагали не звільняти директора лісгоспу
ВІДЕО

На Львівщині працівники лісгоспу
перекривали дорогу Київ–Чоп поблизу міста
Броди та села Дітківці. Так вони вимагали, щоб
не звільняли очільника Бродівського лісгоспу
Ореста Ониська.

Ми можемо дивитися на зарубіжний досвід і
брати деякі елементи, але повинні будувати
власну стратегію - Валерія Ковтун,
керівниця “Фільтр” ІНТЕРВ'Ю
В умовах гібридної війни, що триває в світі,
переоцінити значення медіаграмотності
неможливо.

ЕКОНОМІКА
Уряд схвалив Стратегію реформування
системи управління держфінансами до 2025
року
Кабінет Міністрів схвалив Стратегію
реформування системи управління
державними фінансами на 2022 – 2025 роки.

Секретар РНБО прокоментував нові позовні
вимоги до України у справі «Мотор Січі»
Секретар Ради національної безпеки та
оборони Олексій Данілов вважає, що у справі
за позовом акціонерів ПАТ «Мотор Січ» до
держави Україна «є слід певних наших
сусідів».

З 1 січня натуральні вина продаватимуть
без акцизних марок
В Україні з 1 січня набирає чинності закон
"Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень".

Group DF Фірташа продала титановий
бізнес у Криму російській компанії
ПрАТ «Ukrainian Chemical Products», яке
входить до титанового бізнесу Group DF
Дмитра Фірташа, продало всі свої активи в
Криму компанії «Російський титан».

Українець Поляков продає свою частку у
Firefly Aerospace через вимогу уряду США
Noosphere Ventures та її засновник українець
Максим Поляков залучать інвестиційний банк
для продажу акцій космічної Firefly Aerospace
на вимогу Комітету з іноземних інвестицій
США.

В Україні затвердили ще дев'ять проєктів у
рамках програми Danida Business Finance
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій затвердило ще дев’ять
інфраструктурних проєктів, які підлягатимуть
фінансуванню у рамках програми Danida
Business Finance в Україні.

На Публічній кадастровій карті
опублікували дані про держкордон України
- Мінагрополітики
До Державного земельного кадастру внесено
державний кордон України. Відповідний шар
опубліковано на Публічній кадастровій карті
України.

Виробники тепла скоротили заборгованість
перед Нафтогазом на 22 мільярди
Виробники тепла скоротили заборгованість
перед НАК «Нафтогаз України» на 22,03 млрд
грн.

Укргідроенерго очолило рейтинг
найприбутковіших державних компаній
ПрАТ «Укргідроенерго» посіла перше місце в
рейтингу державних компаній, що
продемонстрували найкращі фінансові
результати за підсумками дев’яти місяців 2021
року. Мова йде про прибуток у 9,14 млрд грн.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Денiсова обурена, що хворого Саакашвілі
перевезли з лікарні до в’язниці
Уповноважена Верховної Ради України з прав
людини Людмила Денiсова закликала
народного захисника Грузії Ніно Ломджарію
перевірити додержання прав і свобод
експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі у
пенітенціарній установі Руставі.

Денісова заявляє про критичний стан
українця Сінченка, якого окупанти
утримують у СІЗО Донецька
Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила
Денісова заявила, що стан українського
патріота Григорія Сінченка, який уже утретє
перебуває у полоні окупантів на Донеччині, є
критичним.

Українського політв'язня Яцкіна доправили
в колонію Кемеровської області РФ
Політв’язень Кремля Іван Яцкін прибув до
місця відбування покарання – в колонію
Кемеровської області РФ.

Захист подав до суду РФ клопотання про
неприпустимі докази у «справі Зекір'ї
Муратова» ВІДЕО
У Південному окружному військовому суді в
Ростові-на-Дону на засіданні у «справі Зекір'ї
Муратова» захист долучив до матеріалів
висновки незалежних

ПРАВОПОРЯДОК
ОАСК відкрив провадження за позовом
Януковича до Верховної Ради
Окружний адміністративний суд Києва відкрив
провадження за позовом експрезидента
Віктора Януковича до Верховної Ради щодо
усунення його з президентської посади.

Апарат РНБО не отримував документів
щодо розгляду судом позову Януковича до
Ради - Данілов
На засіданнях Ради національної безпеки і
оборони розглядаються тільки ті питання, які
потрапляють до Апарату РНБО у відповідний
спосіб і з відповідними супровідними
документами.

На Херсонщині керівник лікарні
привласнив майже 200 тисяч із «ковідного»
фонду
На Херсонщині поліцейські викрили схему
розкрадання бюджетних коштів у лікарні. За
даними правоохоронців, керівник медзакладу
привласнив близько 200 тисяч гривень з
“ковідного” фонду.

ЕКСКЛЮЗИВ
Поэтапная сдача Беларуси. Очередной
раунд рутинного процесса
Важные для Украины акценты в общении
Путина и Лукашенко

Військова таємниця Росії: від
передислокації до братських могил
Новими наказами РФ передбачає масові
поховання у результаті втрат у зовнішніх
війнах – так званих «спецопераціях»

СУСПІЛЬСТВО
У небі над Києвом пролетіли новорічні
санчата ФОТО
Напередодні зимових свят у небі над вечірнім
Києвом пролетіли новорічні санчата.

Що приготувати на Новий рік та Різдво: 5
оригінальних рецептів з куркою
Для страв знадобляться якісна курочка, бекон,
портвейн і навіть фісташки з імбирем

Як не переїсти за новорічним столом та чим
відновитися вранці ІН Ф ОГ Р АФ І К А
Дієтологи спростовують міфи і дають рецепти
порятунку

Найкращі українські книжки 2021 року за
версією PEN СПИСОК
Український ПЕН вчетверте уклав список
найкращих вітчизняних видань, що вийшли
протягом року.

Як уникнути пожежі під час новорічних
свят - поради Центру здоров'я
Центр громадського здоров'я нагадав п'ять
простих правил, як уникнути пожежі під час
новорічних свят та як діяти у випадку
займання.

Бій Усик - Джошуа визнано подією року за
версією The Ring
Авторитетне американське видання The Ring
визнало бій українця Олександра Усика та
британця Ентоні Джошуа головною подією
року у боксі.
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