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ТОП 

 

Розмова Байден-Путін: Пу ще не програв, 

але вже готується 

Передноворічний тиждень – час зруйнованих 

стереотипів. Росію поставлено в ситуацію, з 

якої немає прийнятного для Кремля виходу 

 

 

Україна стає конкурентом Польщі на 

європейському ринку - Андрій Дещиця, 

Посол України в Польщі ІНТЕРВ'Ю 

Рік, що минає, у польсько-українських 
відносинах, попри пандемію коронавірусу, 
був насиченим подіями.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378447-rozmova-bajdenputin-pu-se-ne-prograv-ale-vze-gotuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378447-rozmova-bajdenputin-pu-se-ne-prograv-ale-vze-gotuetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3378032-andrij-desica-posol-ukraini-v-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3378032-andrij-desica-posol-ukraini-v-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3378032-andrij-desica-posol-ukraini-v-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3378032-andrij-desica-posol-ukraini-v-polsi.html


 

Кабмін обмежив ціни на газ для виробників 

хліба, молока, курятини та олії 

Кабінет Міністрів на період дії карантину, але 
не довше, ніж до 30 квітня 2022 року, обмежив 

вартість природного газу для виробників 

борошна, хліба, молока, курятини, 

соняшникової олії.  

 

Саакашвілі вперше розповів про 

позашлюбну доньку ФОТО 

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі 

після переведення з військового госпіталю в 
Горі в руставську в'язницю привітав усіх з 

Новим роком і повідомив, що у нього є донька 

Еліс-Марія.

 

 

Найяскравіші фото 2021 року від 

Укрінформу 

Яким був 2021 рік по-українськи – в 

об’єктивах камер фотокореспондентів 

Укрінформу. 

 

 

Шмигаль привітав українців з 

прийдешніми новорічними святами ВІДЕО 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 

привітав українців з прийдешніми 

новорічними святами. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378584-kabmin-obmeziv-cini-na-gaz-dla-virobnikiv-hliba-moloka-kuratini-ta-olii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378584-kabmin-obmeziv-cini-na-gaz-dla-virobnikiv-hliba-moloka-kuratini-ta-olii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378473-saakasvili-vperse-rozpoviv-pro-pozaslubnu-donku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378473-saakasvili-vperse-rozpoviv-pro-pozaslubnu-donku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376624-najaskravisi-foto-2021-roku-vid-ukrinformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3376624-najaskravisi-foto-2021-roku-vid-ukrinformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378632-smigal-privitav-ukrainciv-z-prijdesnimi-novoricnimi-svatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378632-smigal-privitav-ukrainciv-z-prijdesnimi-novoricnimi-svatami.html


 

«Святкуйте, ми прикриємо!»: бійці ООС 

вітають українців з Новим роком ВІДЕО 

Військовослужбовці Збройних сил, які несуть 
службу у районі операції Об'єднаних сил, 

привітали українців із прийдешніми святами. 

 

 

Рік 2022: віримо в краще, але готуємося до 

випробувань... 

Українські інтелектуали – про виклики 

наступного року

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Лавров пояснив, якою РФ бачить відповідь 

Заходу на пропозиції про «гарантії безпеки» 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 

стверджує, що проєкти договорів зі США та 
НАТО мають стати основою нової системи 

безпеки в Європі, включно з контролем над 

озброєннями. 

 

З 1 січня у групі послів G7 в Україні 

головуватиме Німеччина 

Посол Великої Британії в Україні Мелінда 

Сіммонс 1 січня передасть головування в групі 

послів країн «Великої сімки» в Україні послу 

Німеччини Анці Фельдгузен.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3378486-svatkujte-mi-prikriemo-bijci-oos-vitaut-ukrainciv-z-novim-rokom.html?fbclid=IwAR0a0MtIZ0q2y_E6CBS7dhO_4XALN9STZ2VEHvdxGTc-v0pizjt_m5TbhGY
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3378486-svatkujte-mi-prikriemo-bijci-oos-vitaut-ukrainciv-z-novim-rokom.html?fbclid=IwAR0a0MtIZ0q2y_E6CBS7dhO_4XALN9STZ2VEHvdxGTc-v0pizjt_m5TbhGY
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3377790-rik-2022-virimo-v-krase-ale-gotuemosa-do-viprobuvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3377790-rik-2022-virimo-v-krase-ale-gotuemosa-do-viprobuvan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3378639-lavrov-poasniv-akou-rf-bacit-vidpovid-zahodu-na-propozicii-pro-garantii-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3378639-lavrov-poasniv-akou-rf-bacit-vidpovid-zahodu-na-propozicii-pro-garantii-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378323-z-1-sicna-u-grupi-posliv-g7-v-ukraini-golovuvatime-nimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378323-z-1-sicna-u-grupi-posliv-g7-v-ukraini-golovuvatime-nimeccina.html


 

Дещиця розповів про очікування України 

від головування Польщі в ОБСЄ в 2022 році 

Україна очікує на деескалацію напруги на 
сході та поблизу кордонів країни під час 

річного головування Польщі в ОБСЄ в 2022 

році. 

 

 

Зеленський зустрівся з представником 

правлячої династії Катару 

Президент України Володимир Зеленський 

провів зустріч із катарською делегацією на 
чолі з представником правлячої у Державі 

Катар династії шейхом Фейсалом бін Каcсімом 

Аль Тані. 

 

Квін вітає українців з прийдешнім Новим 

роком ВІДЕО 

США і Україна можуть пишатися 

цьогорічними досягненнями у сфері безпеки, 

реформ і здоров’я.

 

 

Шольц у новорічному привітанні 

підкреслив непорушність кордонів України 

Канцлер ФРН Олаф Шольц у новорічному 

привітанні, першому для нього на цій посаді, 

згадав Україну та безпекові виклики.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378396-desica-rozpoviv-pro-ocikuvanna-ukraini-vid-golovuvanna-polsi-v-obse-v-2022-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378396-desica-rozpoviv-pro-ocikuvanna-ukraini-vid-golovuvanna-polsi-v-obse-v-2022-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378653-zelenskij-zustrivsa-z-predstavnikom-pravlacoi-dinastii-kataru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378653-zelenskij-zustrivsa-z-predstavnikom-pravlacoi-dinastii-kataru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378367-kvin-vitae-ukrainciv-z-prijdesnim-novim-rokom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378367-kvin-vitae-ukrainciv-z-prijdesnim-novim-rokom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378641-solc-u-novoricnomu-privitanni-pidkresliv-neporusnist-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378641-solc-u-novoricnomu-privitanni-pidkresliv-neporusnist-kordoniv-ukraini.html


КОРОНАВІРУС 

 

Україна додатково закупила препарат для 

тяжких пацієнтів з COVID-19 

Державне підприємство "Медичні закупівлі" 
провело додаткову закупівлю препарату 

Тоцилізумаб, що використовується у лікуванні 

тяжкохворихпацієнтів з COVID-19, на майже 

25 млн грн, він має бути поставлений до 1 

березня 2022 року.

 

 

Пункти вакцинації відновлять роботу з 3 

січня 

Пункти вакцинації проти COVID-19 

розпочнуть роботу з 3 січня 2022 року.

 

 

Понад 44% українців отримали дві дози 

COVID-вакцини 

Вже 44,1% дорослого населення України 

отримали дві дози вакцини проти 

коронавірусної хвороби.

 

 

Ще один банк починає виплачувати тисячу 

гривень за вакцинацію 

У межах програми «єПідтримка» оформити 

картку та отримати 1000 гривень повністю 

вакцинованим від коронавірусу українцям 
тепер можна ще в одному українському банку - 

izibank.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378628-ukraina-dodatkovo-zakupila-preparat-dla-tazkih-pacientiv-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378628-ukraina-dodatkovo-zakupila-preparat-dla-tazkih-pacientiv-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378445-punkti-vakcinacii-vidnovlat-robotu-z-3-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378445-punkti-vakcinacii-vidnovlat-robotu-z-3-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378278-ponad-44-ukrainciv-otrimali-dvi-dozi-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378278-ponad-44-ukrainciv-otrimali-dvi-dozi-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378565-se-odin-bank-pocinae-viplacuvati-tisacu-griven-za-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378565-se-odin-bank-pocinae-viplacuvati-tisacu-griven-za-vakcinaciu.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський затвердив нове положення про 

службу у зовнішній розвідці 

Президент Володимир Зеленський затвердив 
Положення про проходження військової 

служби військовослужбовцями Служби 

зовнішньої розвідки України. 

 

 

Кабмін призначив Гайдука заступником 

міністра оборони 

Кабінет Міністрів призначив Олега Гайдука 

заступником міністра оборони. 

 

 

Стефанчук вніс до ВР законопроєкт про 

особливий статус депутатів-засновників 

Незалежності 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

зареєстрував у парламенті законопроєкт 
№6493 "Про статус народного депутата – 

засновника державної незалежності України". 

 

 

Азаров через Окружний адмінсуд хоче 

позбутися санкцій РНБО 

Експрем’єр-міністр України Микола Азаров 
просить Окружний адміністративний суд міста 

Києва визнати протиправною бездіяльність 

РНБО України щодо неприйняття рішення про 

скасування санкцій стосовно нього. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378448-zelenskij-zatverdiv-nove-polozenna-pro-sluzbu-u-zovnisnij-rozvidci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378448-zelenskij-zatverdiv-nove-polozenna-pro-sluzbu-u-zovnisnij-rozvidci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378318-kabmin-priznaciv-gajduka-zastupnikom-ministra-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378318-kabmin-priznaciv-gajduka-zastupnikom-ministra-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378382-stefancuk-vnis-do-vr-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-deputativzasnovnikiv-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378382-stefancuk-vnis-do-vr-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-deputativzasnovnikiv-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378382-stefancuk-vnis-do-vr-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-deputativzasnovnikiv-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378382-stefancuk-vnis-do-vr-zakonoproekt-pro-osoblivij-status-deputativzasnovnikiv-nezaleznosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378499-azarov-cerez-okruznij-adminsud-hoce-pozbutisa-sankcij-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378499-azarov-cerez-okruznij-adminsud-hoce-pozbutisa-sankcij-rnbo.html


 

У Новий рік - з вірою у краще: Резніков 

вітає українців з прийдешніми святами 

Завдяки українським захисникам і захисницям 
ми маємо змогу зустрічати новорічно-різдвяні 

свята у родинному колі.  

 

Депутат Герасимов «забув» у декларації 

віллу на узбережжі в Іспанії – НАЗК 

підтверджує 

Національне агентство з питань запобігання 
корупції підтвердило, що співголова фракції 

"Європейська солідарність" Артур Герасимов 

вказав недостовірні відомості у декларації на 

суму 1,2 млн грн. 

 

 

Петиція про підвищення зарплат 

поліцейським набрала 25 тисяч підписів 

Електронна петиція до Президента про 

збільшення заробітної платні працівникам 

Національної поліції набрала необхідні для 

розгляду 25 тисяч підписів. 

 

Окупанти стріляли із станкових 

гранатометів поблизу Травневого 

Російсько-окупаційні війська, сьогодні 
неподалік села Травне Донецької області 

стріляли із автоматичних станкових 

гранатометів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3378648-u-novij-rik-z-virou-u-krase-reznikov-vitae-ukrainciv-z-prijdesnimi-svatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3378648-u-novij-rik-z-virou-u-krase-reznikov-vitae-ukrainciv-z-prijdesnimi-svatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378596-deputat-gerasimov-zabuv-u-deklaracii-villu-na-uzberezzi-v-ispanii-nazk-pidtverdzue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378596-deputat-gerasimov-zabuv-u-deklaracii-villu-na-uzberezzi-v-ispanii-nazk-pidtverdzue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378596-deputat-gerasimov-zabuv-u-deklaracii-villu-na-uzberezzi-v-ispanii-nazk-pidtverdzue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378596-deputat-gerasimov-zabuv-u-deklaracii-villu-na-uzberezzi-v-ispanii-nazk-pidtverdzue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378335-peticia-pro-pidvisenna-zarplat-policejskim-nabrala-25-tisac-pidpisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378335-peticia-pro-pidvisenna-zarplat-policejskim-nabrala-25-tisac-pidpisiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3378630-okupanti-strilali-iz-stankovih-granatometiv-poblizu-travnevogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3378630-okupanti-strilali-iz-stankovih-granatometiv-poblizu-travnevogo.html


 

Почали будувати цифрову телемережу 

Multiplex, яка покриє 90% території 

України 

В Україні почалося будівництво мережі 

Мультиплекс МХ-7, яка покриє цифровим 

телевізійним мовленням майже всю країну.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Конституційний суд Словаччини 

задовольнив скарги Нафтогазу у справі 

Italia Ukraina Gas 

Конституційний суд Словаччини задовольнив 

скарги НАК "Нафтогаз України" стосовно 

порушення прав останньої на справедливий 

суд, і визнав, що 

 

 

Укренерго подало заявку на отримання 

статусу члена-спостерігача в ENTSO-E 
ІНФОГРАФІКА 

НЕК "Укренерго" подало заявку на отримання 

статусу члена-спостерігача в європейській 

мережі передачі електроенергії ENTSO-E. 

 

Дозволи на перевезення з іноземними 

державами: Україна отримала вже 31 квоту 

на 2022 рік 

Міністерство інфраструктури України 

отримало вже 31 квоту щодо обміну дозволами 
на перевезення з іноземними державами на 

2022 рік. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378504-pocali-buduvati-cifrovu-telemerezu-multiplex-aka-pokrie-90-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378504-pocali-buduvati-cifrovu-telemerezu-multiplex-aka-pokrie-90-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378504-pocali-buduvati-cifrovu-telemerezu-multiplex-aka-pokrie-90-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378504-pocali-buduvati-cifrovu-telemerezu-multiplex-aka-pokrie-90-teritorii-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378374-konstitucijnij-sud-slovaccini-zadovolniv-skargi-naftogazu-u-spravi-italia-ukraina-gas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378374-konstitucijnij-sud-slovaccini-zadovolniv-skargi-naftogazu-u-spravi-italia-ukraina-gas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378374-konstitucijnij-sud-slovaccini-zadovolniv-skargi-naftogazu-u-spravi-italia-ukraina-gas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378374-konstitucijnij-sud-slovaccini-zadovolniv-skargi-naftogazu-u-spravi-italia-ukraina-gas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378475-ukrenergo-podalo-zaavku-na-otrimanna-statusu-clenasposterigaca-v-entsoe.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378475-ukrenergo-podalo-zaavku-na-otrimanna-statusu-clenasposterigaca-v-entsoe.html
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Мінцифри зможе блокувати платежі за 

програмою «єПідтримка» 

Кабінет Міністрів уповноважив Міністерство 
цифрової трансформації України блокувати 

участь у програмі "єПідтримка" суб'єктів 

господарювання в разі порушення умов 

програми. 

 

Наступного року НБУ перевірить 35 банків 

Національний банк України у 2022 році планує 

провести інспекційні перевірки у 35 банках.

 

Ковідна тисяча, лізинг та аліменти: 

роз’яснення НАЗК до нової кампанії 

декларування 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції підготувало оновлену редакцію 
роз’яснень, що охоплює понад 200 

найпоширеніших питань до кампанії 

декларування 2022 року. 

 

 

АМКУ оштрафував Ощадбанк за 

неконкурентні умови обслуговування 

«Картки киянина» 

Антимонопольний комітет оштрафував 

Державний ощадний банк України (АТ 
«Ощадбанк») за зловживання монопольним 

становищем під час участі у проєкті 

«Муніципальна картка «Картка киянина».

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378488-mincifri-zmoze-blokuvati-platezi-za-programou-epidtrimka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3378488-mincifri-zmoze-blokuvati-platezi-za-programou-epidtrimka.html
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Порошенко виграв суд у Шарія, якого 

назвав «не українським журналістом» 

П’ятий Президент України, лідер партії 
«Європейська солідарність» Петро Порошенко 

виграв у Верховному Суді у справі за позовом 

до Анатолія Шарія.

 

 

За вербування найманців для участі у війні 

в Сирії трьом українцям загрожує до 10 

років 

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування 

щодо учасників угруповання, яке вербувало 

найманців для бойових дій на території 

Сирійської Арабської Республіки.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Про різдвяно-новорічні свята по-нашому і 

по-їхньому – від «а» до «я» 

Новий рік у вересні, чортополох замість 

ялинки і чималий штраф за святкування Різдва. 

Як вам таке? 

 

Різдво, декороване розкішшю, або Новий рік 

у сегменті luxury ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД 

Огляд світового хіт-параду “10 найдорожчих 

різдвяних прикрас”

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3378598-porosenko-vigrav-sud-u-saria-akogo-nazvav-ne-ukrainskim-zurnalistom.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Київська ялинка увійшла до рейтингу 

найгарніших в Європі ФОТО 

Київська новорічна ялинка на Софійській 

площі увійшла до топ-15 найкрасивіших 
ялинок Європи за версією сайту Europe Best 

Destinations. 

 

 

На Новий рік українці хочуть у подарунок 

романтичні подорожі, автівку й гроші 
ОПИТУВАННЯ  

Серед подарунків на новорічні свята українці 

найбільше хотіли б отримати романтичну 
подорож, а також автомобіль та аксесуари до 

нього. 

 

На Чернігівщині місцевий житель до 

новорічних свят казково прикрасив свій 

будинок 

У місті Семенівка Чернігівської області 

місцевий житель прикрасив свій будинок та 

прилеглу територію новорічними гірляндами. 
Подивитись на красу їдуть жителі з різних 

куточків громади. 

 

Фестиваль «Червене вино» пройде у режимі 

офлайн 

У Мукачеві з 12 до 16 січня проведуть 

фестиваль «Червене вино». Захід відбудеться у 

режимі офлайн. 
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Близько 10 тисяч українців зустрінуть 

Новий рік у поїздах 

Новий рік зустрінуть у поїздах майже 10 тисяч 

українців.

 

 

На Одещині хочуть створити готельно-

туристичний центр на морській косі 

Одеська облдержадміністрація вирішила 

забудувати десятками готелів територію 
піщаної коси між Чорним морем та озером 

Сасик – створити готельно-туристичний центр, 

місця для проведення музичних фестивалів та 

гральні зони. 

 

 

Найпопулярнішим напрямком серед 

українців цьогоріч стала Туреччина 

Згідно з даними міжнародного сервісу пошуку 

авіаквитків, який офіційно працює у 13 країнах 

Європи, Азії та Америки, найпопулярнішим 
напрямком подорожей українців у 2021 році 

стала Туреччина. 

 

Які книги купували українці в 2021 році: 

історична тематика. Інфографіка 

рінформ провів побіжне експрес-
дослідження українського книжкового ринку. 
Інформацію надали 15 видавництв із різних 

регіонів України (Київ, Львів, Харків).
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Документальний фільм «Домашні ігри» 

Аліси Коваленко вийшов на Netflix 

На Netflix вперше вийшла створена за 
підтримки Держкіно стрічка – документальний 

фільм Аліси Коваленко "Домашні ігри".
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