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ТОП 

 

Рада схвалила заяву щодо надання Україні 

ПДЧ в НАТО 

Парламент ухвалив постанову "Про заяву 

Верховної Ради України "Щодо 

першочергових кроків забезпечення 

євроатлантичної інтеграції України — набуття 

повноправного членства України в Організації 

Північноатлантичного договору".

 

 

Україна та Росія продовжили на 10 років 

договір на транзит нафти 

–

.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830375-rada-shvalila-zaavu-sodo-nadanna-ukraini-pdc-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830375-rada-shvalila-zaavu-sodo-nadanna-ukraini-pdc-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830375-rada-shvalila-zaavu-sodo-nadanna-ukraini-pdc-v-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830135-ukraina-ta-rosia-prodovzili-na-10-rokiv-dogovir-na-tranzit-nafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830135-ukraina-ta-rosia-prodovzili-na-10-rokiv-dogovir-na-tranzit-nafti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830135-ukraina-ta-rosia-prodovzili-na-10-rokiv-dogovir-na-tranzit-nafti.html


 

У Сенаті не знайшли підтвердження 

втручанню України у вибори 2016 року — 

CNN 

Комітет з питань розвідки Сенату США, під 

контролем республіканців, не знайшов доказів 

втручання України у президентські вибори 

США 2016 року.

 

 

Пристайко: Хочемо Ruxit, щоб росіяни 

залишили Україну 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

заявив, що українці хочуть, щоб росіяни 

залишили територію України. 

 

Депутати ухвалили поправку, через яку 

голодує адвокат сімей Небесної сотні 

Верховна Рада ухвалила поправку до 

законопроєкту про перезавантаження роботи 

Державного бюро розслідування, згідно з якою 

дозволяється перевести до ДБР слідчих 

Генпрокуратури, які розслідували "справи 

Майдану".

 

 

Онищенка заарештували у Німеччині - САП 

Колишнього народного депутата Олександра 

Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині 

за запитом українських правоохоронців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829841-u-senati-ne-znajsli-pidtverdzenna-vtrucannu-ukraini-u-vibori-2016-roku-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829841-u-senati-ne-znajsli-pidtverdzenna-vtrucannu-ukraini-u-vibori-2016-roku-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829841-u-senati-ne-znajsli-pidtverdzenna-vtrucannu-ukraini-u-vibori-2016-roku-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829841-u-senati-ne-znajsli-pidtverdzenna-vtrucannu-ukraini-u-vibori-2016-roku-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829882-pristajko-hocemo-ruxit-sob-rosiani-zalisili-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829882-pristajko-hocemo-ruxit-sob-rosiani-zalisili-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829882-pristajko-hocemo-ruxit-sob-rosiani-zalisili-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829859-rada-uhvalila-popravku-cerez-aku-ogolosila-goloduvanna-advokat-simej-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829859-rada-uhvalila-popravku-cerez-aku-ogolosila-goloduvanna-advokat-simej-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829859-rada-uhvalila-popravku-cerez-aku-ogolosila-goloduvanna-advokat-simej-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830281-onisenka-zaarestuvali-u-nimeccini-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830281-onisenka-zaarestuvali-u-nimeccini-sap.html


 

Як миколаївський винахідник кинув 

виклик Ілону Маску 

«Сонячна черепиця» Павла Рєкі може давати 

струм 30-40 років.

 

 

Президенти та прем’єри: КВУ порівняв 

роботу попередньої і нинішньої влади 

ІНФОГРАФІКА 

Президенти Володимир Зеленський та Петро 

Порошенко за перші пів року перебування на 

посаді здійснили майже однакову кількість 

закордонних візитів, проте чинний глава 

держави зареєстрував у парламенті удвічі 

більше законопроєктів …

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Нормандський саміт: Три парламентські 

партії виступили зі спільною заявою ВІДЕО 

Політичні партії "Європейська солідарність", 

"Голос" і ВО "Батьківщина" зробили спільну 

заяву щодо недопущення порушення 

національних інтересів України напередодні 

зустрічі в нормандському форматі.

 

 

Пристайко каже, що нерішучість НАТО 

дозволила РФ напасти на Україну та Грузію 

Лідери країн НАТО припустились великої 

помилки на саміті у Бухаресті 2008 року, 

відтермінувавши можливість вступу України 

та Грузії до Альянсу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830018-ak-mikolaivskij-vinahidnik-kinuv-viklik-ilonu-masku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830018-ak-mikolaivskij-vinahidnik-kinuv-viklik-ilonu-masku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830018-ak-mikolaivskij-vinahidnik-kinuv-viklik-ilonu-masku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830108-prezidenti-ta-premeri-kvu-porivnav-robotu-poperednoi-i-ninisnoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830108-prezidenti-ta-premeri-kvu-porivnav-robotu-poperednoi-i-ninisnoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830108-prezidenti-ta-premeri-kvu-porivnav-robotu-poperednoi-i-ninisnoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830108-prezidenti-ta-premeri-kvu-porivnav-robotu-poperednoi-i-ninisnoi-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830184-normandskij-samit-tri-parlamentski-partii-vistupili-iz-spilnou-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830184-normandskij-samit-tri-parlamentski-partii-vistupili-iz-spilnou-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830184-normandskij-samit-tri-parlamentski-partii-vistupili-iz-spilnou-zaavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830365-pristajko-kaze-so-nerisucist-nato-dozvolila-rf-napasti-na-ukrainu-ta-gruziu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830365-pristajko-kaze-so-nerisucist-nato-dozvolila-rf-napasti-na-ukrainu-ta-gruziu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830365-pristajko-kaze-so-nerisucist-nato-dozvolila-rf-napasti-na-ukrainu-ta-gruziu.html


 

Керівництво Держдепу підтвердило - 

Україна не втручалася у вибори в США 

Заступник держсекретаря США Девід Гейл 

підтвердив, що не існує доказів втручання 

України у вибори президента США, про що 

нещодавно заявляв сам Дональд Трамп та його 

прихильники.

 

 

У Раді Європи розглянуть чотири 

"українські" питання 

Комітет міністрів Ради Європи 3-5 грудня 

розгляне виконання Україною рішень 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), 

включаючи порушення прав людини 

запровадженням у державі мораторію на обіг 

земель сільськогосподарського призначення.

 

БЕЗПЕКА 

 

Пристайко: Україні доводиться пояснювати 

НАТО, що ми захищаємо східний кордон 

Україна сьогодні захищає східний кордон 

НАТО від агресії Москви.

 

Окупанти обстріляли сили ООС під 

Новолуганським і Лебединським 

Станом на 18.00 вівторка, 3 грудня, російські 

окупаційні війська двічі обстріляли позиції 

Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед 

українських військових немає.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830325-kerivnictvo-derzdepu-pidtverdilo-ukraina-ne-vtrucalasa-u-vibori-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830325-kerivnictvo-derzdepu-pidtverdilo-ukraina-ne-vtrucalasa-u-vibori-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830325-kerivnictvo-derzdepu-pidtverdilo-ukraina-ne-vtrucalasa-u-vibori-v-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830044-u-radi-evropi-rozglanut-cotiri-ukrainski-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830044-u-radi-evropi-rozglanut-cotiri-ukrainski-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830044-u-radi-evropi-rozglanut-cotiri-ukrainski-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830310-pristajko-ukraini-dovoditsa-poasnuvati-nato-so-mi-zahisaemo-shidnij-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830310-pristajko-ukraini-dovoditsa-poasnuvati-nato-so-mi-zahisaemo-shidnij-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830310-pristajko-ukraini-dovoditsa-poasnuvati-nato-so-mi-zahisaemo-shidnij-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2830289-okupanti-obstrilali-sili-oos-pid-novoluganskim-i-lebedinskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2830289-okupanti-obstrilali-sili-oos-pid-novoluganskim-i-lebedinskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2830289-okupanti-obstrilali-sili-oos-pid-novoluganskim-i-lebedinskim.html


 

Близько сотні українських військових 

пройшли підготовку за програмою Orbital 

Близько ста військовослужбовців морської 

піхоти та Сухопутних військ ЗСУ протягом 

шести тижнів проходили підготовку за 

кваліфікаційним стандартом – КС 1 

(індивідуальна підготовка за модулями I-VI) на 

базі 235-го Міжвідомчого центру підготовки 

військових частин.

 

УКРАЇНА 

 

Рада ухвалила закон про перезавантаження 

ДБР - Трубу відправлять у відставку 

Верховна Рада ухвалила закон ―Про внесення 

змін до закону України "Про Державне бюро 

розслідувань" щодо удосконалення діяльності 

Державного бюро розслідувань‖ (№2116).

 

 

Парламент розширив коло осіб, які можуть 

представляти Крим 

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт 

№ 2261 "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

можливостей самопредставництва органів 

державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим …

 

 

Рада достроково припинила повноваження 

двох "слуг народу" 

Верховна Рада ухвалила постанови про 

дострокове припинення повноважень народних 

депутатів із фракції "Слуга народу" 

Олександра Кубракова та Олексія Кучера.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2830357-blizko-sotni-ukrainskih-vijskovih-projsli-pidgotovku-za-programou-orbital.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2830357-blizko-sotni-ukrainskih-vijskovih-projsli-pidgotovku-za-programou-orbital.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2830357-blizko-sotni-ukrainskih-vijskovih-projsli-pidgotovku-za-programou-orbital.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829936-rada-dostrokovo-pripinila-povnovazenna-dvoh-slug-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829936-rada-dostrokovo-pripinila-povnovazenna-dvoh-slug-narodu.html


 

Соломчука звільнили від виконання 

обов'язків заступника голови фракції 

"Слуга народу" 

Народного депутата, члена фракції "Слуга 

народу" Дмитра Соломчука звільнено від 

виконання обов'язків заступника голови 

фракції "Слуга народу".

 

 

Пристайко: Політика РФ — це тероризм на 

державному рівні 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко заявляє, що Москва діє так само, як 

і міжнародні терористи, лише на державному 

рівні.

 

Арахамія назвав причину звільнення свого 

заступника Соломчука 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 

заявив, що вирішив звільнити одного зі своїх 

заступників Дмитра Соломчука через те, що 

незадоволений його роботою на цій посаді.

 

 

Рада звільнила Укртрансгаз від деяких 

податкових зобов'язань 

Народні депутати ухвалили в другому читанні 

та в цілому законопроєкт №2359-1 про 

внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу щодо 

створення умов для забезпечення виконання 

зобов'язань України з відокремлення 

діяльності з транспортування природного газу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829934-iz-slugi-narodu-zvilnili-zastupnika-golovi-frakcii-solomcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829934-iz-slugi-narodu-zvilnili-zastupnika-golovi-frakcii-solomcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829934-iz-slugi-narodu-zvilnili-zastupnika-golovi-frakcii-solomcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829934-iz-slugi-narodu-zvilnili-zastupnika-golovi-frakcii-solomcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830337-pristajko-politika-rf-ce-terorizm-na-derzavnomu-rivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830337-pristajko-politika-rf-ce-terorizm-na-derzavnomu-rivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830337-pristajko-politika-rf-ce-terorizm-na-derzavnomu-rivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830041-arahamia-nazvav-pricinu-zvilnenna-svogo-zastupnika-solomcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830041-arahamia-nazvav-pricinu-zvilnenna-svogo-zastupnika-solomcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830041-arahamia-nazvav-pricinu-zvilnenna-svogo-zastupnika-solomcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830314-rada-zvilnila-ukrtransgaz-vid-deakih-podatkovih-zobovazan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830314-rada-zvilnila-ukrtransgaz-vid-deakih-podatkovih-zobovazan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830314-rada-zvilnila-ukrtransgaz-vid-deakih-podatkovih-zobovazan.html


 

Син Порошенка викупив батьківську 

частку у банку МІБ 

Експрезидент України Петро Порошенко 

продав пакет акцій АТ "Міжнародний 

інвестиційний банк" (МІБ, Київ) ТОВ 

"Центрально-Європейська кондитерська 

компанія" (ЦЕКК), бенефіціаром якої є його 

син Олексій Порошенко. 

 

Рада дозволила помічникам народних 

депутатів працювати за сумісництвом 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо питання сумісництва працівників 

патронатної служби Верховної Ради України". 

 

ВР прийняла закон про верифікацію пенсій і 

субсидій з пропозиціями Зеленського 

Верховна Рада підтримала закон "Про 

верифікацію та моніторинг державних виплат" 

(1231) з пропозиціями Президента.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Рожкова заявляє про тиск на керівництво 

Нацбанку 

У Національному банку заявляють про тиск на 

посадових осіб НБУ та особисте 

переслідування окремих посадовців 

регулятора.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830092-sin-porosenka-vikupiv-batkivsku-castku-u-banku-mib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830092-sin-porosenka-vikupiv-batkivsku-castku-u-banku-mib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830092-sin-porosenka-vikupiv-batkivsku-castku-u-banku-mib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830341-rada-dozvolila-pomicnikam-narodnih-deputativ-pracuvati-za-sumisnictvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830341-rada-dozvolila-pomicnikam-narodnih-deputativ-pracuvati-za-sumisnictvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830341-rada-dozvolila-pomicnikam-narodnih-deputativ-pracuvati-za-sumisnictvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830370-vr-prijnala-zakon-pro-verifikaciu-pensij-i-subsidij-z-propoziciami-zelenskogo.html
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Україна цьогоріч є фаворитом глобальних 

інвесторів - польський експерт 

Україна в 2019 році є лідером за глобальними 

інвестиціями серед країн, які активно 

розвиваються.

 

 

Мінцифри співпрацюватиме з білоруською 

криптобіржею 

Міністерство цифрової трансформації України 

співпрацюватиме з білоруською компанією у 

сфері IT та криптовалют Currency.com.

 

 

Рада скасувала державну монополію на 

виробництво спирту 

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про 

державне регулювання виробництва спирту. 

 

Мінфін залучив 4,66 мільярда від продажу 

держоблігацій 

Міністерство фінансів України 3 грудня 2019 

року на аукціоні з розміщення облігацій 

внутрішньої державної позики (ОВДП) 

залучило до державного бюджету 4,66 млрд 

грн.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова вкотре намагається з'ясувати, де у 

Росії знаходяться Дудка і Бессарабов 

Людмила Денісова отримала інформацію про 

психологічний тиск на незаконно засуджених у 

так званій справі ―українських диверсантів у 

Криму‖ Володимира Дудку та Олексія 

Бессарабова і просить українського консула в 

Росії встановити їх місцезнаходження.

 

 

Суд розгляне позов прокуратури АРК про 

обмеження пенсій для переселенців 

Окружний адмінсуд Києва вперше проведе 

підготовче засідання по справі про обмеження 

для внутрішньо переміщених осіб щодо 

отримання пенсій та інших соцвиплат 4 

грудня.

 

 

Зеленський підписав указ про збільшення 

соцдопомоги людям з інвалідністю 

Усі законодавчі рішення, які нині ухвалюються 

швидкими темпами, мають враховувати 

потреби людей з інвалідністю.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Охоронцеві Ляшка оголосили підозру через 

бійку з Герусом 

Прокуратура повідомила про підозру 

охоронцеві колишнього народного депутата 

Олега Ляшка через бійку з чинним народним 

депутатом Андрієм Герусом у аеропорту 

"Бориспіль".
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Журналісти опублікували розслідування 

про бізнес, що працює в Криму в обхід 

санкцій 

Команда журналістів-розслідувачів телеканалу 

"Настоящее время" і проєкту "Муніципальний 

сканер" півтора року досліджувала бізнес в 

Криму і виявила, що понад сотні компаній 

порушують міжнародні санкції, які обмежують 

економічну діяльність на анексованому 

півострові.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

“Союзна держава”: як вирвана з контексту 

фраза наробила в Україні шуму 

АНАЛІТИКА 

Про Лукашенка, який «крутить динамо» перед 

Путіним, аби видурити з Росії грошей сказано 

вже +100500 разів! Та хіба це когось хвилює, 

коли треба чергову ―зрадоньку‖ з неба дістати?

 

 

Чому долар “вниз” ≠ “ціни вниз”. Парадокс 

чи закономірність? АНАЛІТИКА  

Ревальвація гривні не спричинила падіння 

споживчих цін ні на вітчизняні товари, ні на 

імпорт. Є й об’єктивні пояснення, і суб’єктивні 

причини.

 

Щоб сплатити за електроенергію, потрібні 

кілька хвилин вільного часу, доступ до 

інтернету та платіжна картка - Віктор 

Мельников, директор YASNO в Києві 

ІНТЕРВ'Ю 

Постачальник електроенергії «Київські енергетичні 
послуги» тепер працює під новим іменем YASNO. 
Компанія переходить до нового етапу підвищення якості 
обслуговування клієнтів, а саме: створює нові сервіси, 
пропонує ефективні рішення з енергоефективності та …
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Гірки, Pianoboy та різдвяний експрес: на 

Миколая відкриють святкове містечко у 

Києві 

У Києві 19 грудня на Софійській площі 

урочисто відкриють затишне святкове 

містечко, де довгоочікувані зимові розваги та 

новорічно-різдвяні заходи триватимуть до 13 

січня.

 

 

Е-декларації: які нові дані треба вносити із 1 

січня 

При заповненні декларації з 1 січня 2020 року 

необхідно зазначати свій унікальний номер 

запису в Єдиному державному 

демографічному реєстрі.

 

 

Польське ТБ покаже проморолик про 

Україну в прайм-тайм ВІДЕО 

Телеглядачі у Польщі з 4 грудня зможуть 

побачити проморолик про Україну ―Enjoy 

Ukraine Now‖ на двох телеканалах групи TVN: 

TVN 24 BiS та Travel Channel.

 

 

Токсичність у Facebook принесли колишні 

користувачі “Вконтакте”- експерт 

Аналіз соціальних мереж в Естонії і Україні 

показав токсичність російських соцмереж 

"Одноклассники" і "Вконтакте".
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Святкування Різдва: ПЦУ готова 

повернутися до 25 грудня, якщо 

підтримають віряни 

У ПЦУ наголошують, що дискусії щодо дати 

святкування Різдва Христового, а також 

календарної реформи загалом триватимуть, і 

важливо, щоб вони були доброзичливими та не 

розпалювали суперечки і ворожнечу. 

 

Хлопець з Маріуполя став переможцем 

"Голос Азербайджану" 

11-річний хлопець з Маріуполя Мехман 

Гамідов став переможцем проєкту "Голос 

Азербайджану".

 

У Дрогобичі розширили галерею ангелів-

музикантів на зрізах дерев 

Одна із туристичних родзинок старовинного 

Дрогобича на Львівщині — галерея ангелів-

музикантів, намальованих на зрізах дерев у 

центральному парку — поповнилася новими 

зображеннями.
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