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ТОП 

 

Зеленський назвав три свої пріоритети для 

―нормандського саміту‖ 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що не розпочне війну на Донбасі, а для 

виборів необхідне виведення всіх незаконних 

військових формувань.

 

 

Разумков відреагував на заяву спікера 

Держдуми РФ про ―вихід областей з 

України‖ 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

відповів на заяву спікера Держдуми РФ 

В'ячеслава Володіна про нібито можливість 

виходу зі складу України низки областей.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829106-zelenskij-nazvav-tri-svoi-prioriteti-dla-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829106-zelenskij-nazvav-tri-svoi-prioriteti-dla-normandskogo-samitu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829085-razumkov-vidreaguvav-na-zaavu-spikera-derzdumi-rf-pro-vihid-oblastej-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829085-razumkov-vidreaguvav-na-zaavu-spikera-derzdumi-rf-pro-vihid-oblastej-z-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829085-razumkov-vidreaguvav-na-zaavu-spikera-derzdumi-rf-pro-vihid-oblastej-z-ukraini.html


 

Як українські дипломати протистояли 

провокаціям Росії на форумі ООН (ВІДЕО) 

Постійне представництво України при 

Відділенні ООН та інших міжнародних 

організаціях у Женеві опублікувало відеозвіт, 

як українські дипломати під час Форуму ООН 

з питань меншин протистояли російській 

дезінформації та її спробам легітимізації 

наслідків агресії щодо України.

 

 

Велика вразливість українського 

суспільства – у відсутності адекватної 

картинки про можливі загрози - Дмитро 

Теперик, керівник програми «Стійка 

Україна» (ІНТЕРВ’Ю) 

Міжнародний центр оборони і безпеки (ICDS) – 

провідний аналітичний центр не лише в Естонії, а й у 
всіх країнах Балтії, що спеціалізується на тематиці 
оборони, безпеки та зовнішньої політики.

  

 

Вбивство сина депутата Київської облради: 

поліція затримала двох осіб 

У рамках справи щодо замаху на депутата 

Київської облради В'ячеслава Соболєва та 

вбивстві його дитини було затримано двох 

осіб.

 

На Україну сунуть снігопади — які області 

"замете" найбільше КАРТА 

В Україні у вівторок очікується сніг, вночі у 

Кіровоградській, Дніпропетровській, 

Полтавській, Сумській та Харківській областях 

значний сніг, температура вночі 0-5° морозу, 

вдень від 3° морозу до 2° тепла.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829529-ak-ukrainski-diplomati-protistoalo-provokaciam-rosii-na-forumi-oon.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829312-dmitro-teperik-kerivnik-programi-stijka-ukraina.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2829283-vbivstvo-sina-deputata-kiivskoi-oblradi-policia-zatrimala-dvoh-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2829283-vbivstvo-sina-deputata-kiivskoi-oblradi-policia-zatrimala-dvoh-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2829548-na-ukrainu-sunut-snigopadi-aki-oblasti-zamete-najbilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2829548-na-ukrainu-sunut-snigopadi-aki-oblasti-zamete-najbilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2829548-na-ukrainu-sunut-snigopadi-aki-oblasti-zamete-najbilse.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трамп поділився новинами: Зеленський 

знову каже, що я нічого поганого не зробив 

Президент США Дональд Трамп задоволений 

висловлюваннями Президента України 

Володимира Зеленського про його відносини з 

Україною.

 

 

ЄІБ дає Україні €400 мільйонів кредиту на 

підтримку аграріїв 

Єропейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

започаткував новий проєкт для підтримки 

сектору переробки сільськогосподарської 

продукції в Україні та відкрив для цієї мети 

кредитну лінію на суму 400 мільйонів євро.

 

 

Зеленський вважає, що США можуть 

допомогти повернути Крим 

Переговори про майбутнє Криму можна було б 

вести у форматі Україна-Росія-США.

 

 

Пристайко виступить на конференції НАТО 

у Лондоні 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко 3-4 грудня перебуватиме з робочим 

візитом у Лондоні, де візьме участь у 

конференції НАТО та проведе довсторонні 

зустрічі з міністрами країн-членів і партнерів 

Альянсу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829493-tramp-podilivsa-novinami-zelenskij-znovu-kaze-so-a-nicogo-poganogo-ne-zrobiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829493-tramp-podilivsa-novinami-zelenskij-znovu-kaze-so-a-nicogo-poganogo-ne-zrobiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829493-tramp-podilivsa-novinami-zelenskij-znovu-kaze-so-a-nicogo-poganogo-ne-zrobiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2829542-eib-dae-ukraini-400-miljoniv-kreditu-na-pidtrimku-agrariiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2829542-eib-dae-ukraini-400-miljoniv-kreditu-na-pidtrimku-agrariiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2829542-eib-dae-ukraini-400-miljoniv-kreditu-na-pidtrimku-agrariiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2829508-zelenskij-vvvazae-so-ssa-mozut-dopomogti-povernuti-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2829508-zelenskij-vvvazae-so-ssa-mozut-dopomogti-povernuti-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2829508-zelenskij-vvvazae-so-ssa-mozut-dopomogti-povernuti-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829372-pristajko-vistupit-na-konferencii-nato-u-londoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829372-pristajko-vistupit-na-konferencii-nato-u-londoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829372-pristajko-vistupit-na-konferencii-nato-u-londoni.html


 

Зеленський запевняє, що на ―нормандській 

зустрічі‖ зради не буде ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що на зустрічі лідерів країн “нормандського 

формату” зради не буде, та закликав українців 

довіряти йому. 

 

 

Зеленський назвав Польщу одним із 

важливих адвокатів України в Європі 

Польща весь час допомагає Україні і є 

важливим адвокатом Києва в Європі.

 

 

Баканов обговорив з послом Франції 

протидію міжнародному тероризму та 

кіберзагрозам 

Голова Служби безпеки України Іван Баканов 

обговорив з послом Франції Етьєном де 

Понсеном питання посилення співпраці між 

Україною та Францією у безпековій сфері.

 

 

У Раді Європи хочуть допомогти Україні з 

проєктом закону про столицю 

Експерти Ради Європи запропонували Україні 

допомогу в доопрацюванні проєкту нового 

закону про столицю.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829404-zelenskij-zapevnae-so-na-normandskij-zustrici-zradi-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829404-zelenskij-zapevnae-so-na-normandskij-zustrici-zradi-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829404-zelenskij-zapevnae-so-na-normandskij-zustrici-zradi-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829544-zelenskij-nazvav-polsu-odnim-iz-vazlivih-advokativ-ukraini-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829544-zelenskij-nazvav-polsu-odnim-iz-vazlivih-advokativ-ukraini-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829544-zelenskij-nazvav-polsu-odnim-iz-vazlivih-advokativ-ukraini-v-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829052-bakanov-obgovoriv-z-poslom-francii-protidiu-miznarodnomu-terorizmu-ta-kiberzagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829052-bakanov-obgovoriv-z-poslom-francii-protidiu-miznarodnomu-terorizmu-ta-kiberzagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829052-bakanov-obgovoriv-z-poslom-francii-protidiu-miznarodnomu-terorizmu-ta-kiberzagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829052-bakanov-obgovoriv-z-poslom-francii-protidiu-miznarodnomu-terorizmu-ta-kiberzagrozam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2829475-u-radi-evropi-hocut-dopomogti-ukraini-z-proektom-zakonu-pro-stolicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2829475-u-radi-evropi-hocut-dopomogti-ukraini-z-proektom-zakonu-pro-stolicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2829475-u-radi-evropi-hocut-dopomogti-ukraini-z-proektom-zakonu-pro-stolicu.html


 

В СКУ привітали нового голову 

Європейського конґресу українців 

Світовий конгрес українців (СКУ) привітав 

голову громадської організації «Українська 

ініціатива в Чеській Республіці» Богдана 

Райчинця, який днями очолив Європейський 

конґрес українців (ЄКУ).

 

БЕЗПЕКА 

 

Данілов пояснив мету "секретного листа" 

про "державну стратегію реінтеграції 

Донбасу" 

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав 

інформацію про «секретний лист» щодо 

«державної стратегії реінтеграції Донбасу» не 

просто фейком, а частиною інформаційної 

кампанії.

 

 

СБУ підтверджує загибель двох 

спецпризначенців на Донбасі 

У СБ України підтвердили, що під час 

виконання бойового завдання на сході України 

загинули два бійці спецпідрозділу Центру 

спеціальних операцій СБУ.

 

 

У прокуратурах Донбасу створять 

управління з воєнних злочинів 

У прокуратурах Луганської та Донецької 

областей будуть створені управління нагляду у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, 

вчинених в умовах збройного конфлікту.

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2829271-v-sku-privitali-novogo-golovu-evropejskogo-kongresu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2829271-v-sku-privitali-novogo-golovu-evropejskogo-kongresu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2829271-v-sku-privitali-novogo-golovu-evropejskogo-kongresu-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829303-danilov-poasniv-metu-sekretnogo-lista-pro-derzavnu-strategiu-reintegracii-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829303-danilov-poasniv-metu-sekretnogo-lista-pro-derzavnu-strategiu-reintegracii-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829303-danilov-poasniv-metu-sekretnogo-lista-pro-derzavnu-strategiu-reintegracii-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829303-danilov-poasniv-metu-sekretnogo-lista-pro-derzavnu-strategiu-reintegracii-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2829113-sbu-pidtverdzue-zagibel-dvoh-specpriznacenciv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2829113-sbu-pidtverdzue-zagibel-dvoh-specpriznacenciv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2829113-sbu-pidtverdzue-zagibel-dvoh-specpriznacenciv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2829369-u-prokuraturah-donbasu-stvorat-upravlinna-z-voennih-zlociniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2829369-u-prokuraturah-donbasu-stvorat-upravlinna-z-voennih-zlociniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2829369-u-prokuraturah-donbasu-stvorat-upravlinna-z-voennih-zlociniv.html


 

На сайти Президента і ЦВК за місяць 

здійснили 11 кібератак — РНБО 

У першому півріччі цього року СБУ і 

Держспецзв’язок нейтралізували DDoS атаки 

на сайти ЦВК і Президента України. У 

листопаді цього року було заблоковано 11 

таких атак на сайти державних установ.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський: Не хочу, щоб Україна була 

фігурою на шаховій дошці великих держав 

Президент України Володимир Зеленський 

хоче рівноправних відносин з США та не 

бажає, щоб Україну в Вашингтоні сприймали 

як об’єкт.

 

Зеленський не бачить необхідності 

пов'язувати питання Донбасу та газу 

Президент України Володимир Зеленський 

чітко розділяє питання транзиту газу та 

переговорів по Донбасу, але не виключає 

включення питання газу в порядок денний 

зустрічі в "нормандському форматі".

 

 

Хто замість Яременка: Рада цього тижня 

може призначити нового голову комітету 

Верховна Рада цього тижня може призначити 

нового голову Комітету з питань зовнішньої 

політики і міжпарламентського 

співробітництва. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829244-na-sajti-prezidenta-i-cvk-za-misac-zdijsnili-11-kiberatak-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829244-na-sajti-prezidenta-i-cvk-za-misac-zdijsnili-11-kiberatak-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829244-na-sajti-prezidenta-i-cvk-za-misac-zdijsnili-11-kiberatak-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829173-zelenskij-ne-hocu-sob-ukraina-bula-figurou-na-sahovij-dosci-velikih-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829173-zelenskij-ne-hocu-sob-ukraina-bula-figurou-na-sahovij-dosci-velikih-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829173-zelenskij-ne-hocu-sob-ukraina-bula-figurou-na-sahovij-dosci-velikih-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829040-zelenskij-ne-bacit-neobhidnosti-povazuvati-pitanna-donbasu-ta-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829040-zelenskij-ne-bacit-neobhidnosti-povazuvati-pitanna-donbasu-ta-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829040-zelenskij-ne-bacit-neobhidnosti-povazuvati-pitanna-donbasu-ta-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829560-hto-zamist-aremenka-rada-cogo-tizna-moze-priznaciti-novogo-golovu-komitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829560-hto-zamist-aremenka-rada-cogo-tizna-moze-priznaciti-novogo-golovu-komitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829560-hto-zamist-aremenka-rada-cogo-tizna-moze-priznaciti-novogo-golovu-komitetu.html


 

Зеленський має мандат довіри на створення 

ринку землі — Стефанчук 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Стефанчук вважає, що у Президента 

України Володимира Зеленського є мандат 

довіри на створення прозорого ринку землі.

 

Кінодіячі закликають Гончарука скасувати 

конкурс на голову Держкіно 

Українські кіноорганізації вважають, що 

конкурс на призначення нового голови 

Держкіно зірвався через порушення закону, і 

виступають проти повторного проведення 

конкурсу.

 

Проєкт ―Хованки‖, присвячений проблемам 

дітей на Донбасі, відкриють у Києві 

Виставку “Хованки”, що презентує досвід 

виживання дітей в умовах сучасної російсько-

української війни, відкриють в Національному 

музеї історії України у Другій світовій війні.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський — про зниження тарифів на 

тепло: Знайшли цікаве рішення 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

наступної зими тарифи на опалення можуть 

бути зменшені майже наполовину.
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Президент ввів у дію рішення РНБО щодо 

енергетичної безпеки 

Президент Володимир Зеленський ввів у дію 

рішення Ради національної безпеки та оборони 

"Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

енергетичної безпеки".

 

 

Українську Biopharma купує німецька 

група компаній STADA 

Компанія STADA, що має штаб-квартиру в 

Німеччині, сьогодні оголосила, що купує 

фармацевтичний бізнес Biopharma, одного з 

провідних фармацевтичних виробників в 

Україні.

 

 

Україна і Росія ще не домовилися про 

обсяги транзиту газу - Оржель 

Українська та російська сторони ще не дійшли 

згоди щодо обсягів транзиту газу, оскільки на 

цьому етапі тривають технічні обговорення 

договору про інтерконектор та договору на 

транспортування.

 

 

Укрзалізниця з березня щомісяця 

підніматиме тарифи для пасажирів 

З 1 березня 2020 року по 31 грудня 2020 року 

Укрзалізниця щомісяця збільшуватиме тарифи 

на пасажирські перевезення на 2% в усіх 

категоріях вагонів, окрім 1-го класу Інтерсіті+.
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В Україні зріс продаж нових авто 

Із січня по листопад 2019 року в Україні було 

придбано та зареєстровано 79,3 тис. нових 

легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж за 

11 місяців 2018 року.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Апеляцію на вирок фігурантам 

―сімферопольської справи‖ розглянуть 

наприкінці грудня 

Апеляцію на вирок фігурантам 

сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» 

розглянуть 24 грудня.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Кличко vs Кабмін: Окружний адмінсуд 

відклав засідання до 17 грудня 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

відклав до 17 грудня підготовче засідання у 

справі за позовом Київського міського голови 

Віталія Кличка до Кабінету міністрів України 

та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

 

 

Ірина Білик була хрещеною вбитої в центрі 

Києва дитини 

Хрещеною загиблої в центрі Києва трирічної 

дитини є співачка Ірина Білик.
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Президенту Національної академії аграрних 

наук повідомили про підозру 

Слідчі Національної поліції України 

повідомили про підозру президенту 

Національної академії аграрних наук за 

втручання в діяльність працівника виконавчої 

служби.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чим завинив довоєнний єпископ УГКЦ 

Коциловський у Перемишлі? АНАЛІТИКА 

В українсько-польські відносини підкинули ще 

один історичний “камінь спотикання”

 

 

Віртуози-виконавці чи знавці мистецтв: 

кого виховувати в мистецьких школах? 

Комітет ВР на виїзному засіданні в Луцьку 

обговорив реформи в мистецькій освіті

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Мінську покажуть фільм про Олега 

Сенцова 

Фільм про українського кінорежисера, 

колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова 

покажуть у столиці Білорусі 5 грудня.
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Серіал "Чорнобиль" виграв європейську 

премію Rose d’Or Awards 

Мінісеріал "Чорнобиль" спільного 

виробництва американського кабельного 

каналу HBO та британського Sky Atlantic 

отримав одразу дві нагороди престижного 

міжнародного фестивалю телевізійної 

продукції Rose d'Or ("Золота троянда"), що 

пройшов 1 грудня у Лондоні.

 

 

Українська Вікіпедія б’є рекорди 

відвідуваності, а російська - втрачає 

популярність 

Популярність російської Вікіпедії серед 

світової аудиторії за рік впала на 5%. За цей же 

час відвідуваність української зросла на 10%.

 

 

Лише 9% українців хочуть їхати на роботу в 

Росію 

Українці хочуть найбільше працювати у 

Німеччині, Польщі та Чехії, і лише 9% 

українців розглядають Російську Федерацію як 

країну для трудової міграції.

 

 

Snapchat та одеський музей створили 

спеціальні лінзи для картин 

На честь 120-річчя Одеського художнього 

музею Snapchat створив лінзи, за допомогою 

яких можна побачити кілька експонатів у 

доповненій реальності.
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Американець довів через суд, що борщ – 

українська страва 

Кілліан Деро Гоффман з Нью-Йорка, обурений 

надписом про «російський борщ» в одному з 

магазинів у США, через суд довів, що ця 

страва є українською.

 

 

МОН видасть для вчителів посібник з 

нового правопису   

Інститут модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки видасть посібник 

для вчителів щодо нового правопису. 

 

В Яремче відпочинок на зимові свята 

бронюють жвавіше, ніж торік 

У місті Яремче, що на Івано-Франківщині, 

бронювання готелів та садиб на новорічно-

різдвяні свята відбувається жвавіше, ніж торік.
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