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ТОП 

 

Через пожежу в коледжі Одеси безвісти 

зникли 15 осіб, а поліція відкрила справу за 

фактом  

Через пожежу в одеському коледжі економіки, 

права та готельно-ресторанного бізнесу 

безвісти зникли приблизно 15 осіб.

 

 

МЗС готує Казахстану демарші у зв'язку із 

запереченням анексії Криму Росією 

Міністерство закордонних справ України 

зробить казахстанській стороні відповідні 

демарші у зв'язку із висловлюванням 

президента Республіки Казахстан Касим-

Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії 

українського Криму Росією.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831063-cerez-pozezu-v-koledzi-odesi-bezvisti-znikli-15-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831063-cerez-pozezu-v-koledzi-odesi-bezvisti-znikli-15-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831063-cerez-pozezu-v-koledzi-odesi-bezvisti-znikli-15-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831063-cerez-pozezu-v-koledzi-odesi-bezvisti-znikli-15-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831051-mzs-gotue-kazahstanu-demarsi-u-zvazku-iz-zaperecennam-aneksii-krimu-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831051-mzs-gotue-kazahstanu-demarsi-u-zvazku-iz-zaperecennam-aneksii-krimu-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831051-mzs-gotue-kazahstanu-demarsi-u-zvazku-iz-zaperecennam-aneksii-krimu-rosieu.html


 

Інститут національної пам'яті отримав 

нового керівника 

Кабінет міністрів України призначив Антона 

Дробовича головою Українського інституту 

національної пам'яті.

  

 

―Повертайся і залишайся‖: Зеленський 

анонсував держпрограму із кредитами під 

5% 

Президент Володимир Зеленський анонсував 

запровадження нової державної програми 

“Повертайся і залишайся”, перший етап якої 

передбачає доступне кредитування власної 

справи.

 

 

Як ділитимуть 440 мільйонів, призначених 

для вітчизняних стартапів АНАЛІТИКА 

Україна підтримуватиме інноваційні проєкти, 

щоб запобігти відтоку “мізків” та ідей 

закордон. І отримати мультиплікаційний ефект 

для економіки

 

 

5 запитань і відповідей про «два Різдва» 

АНАЛІТИКА 

А між іншим, Україна вже святкує Різдво «по-

грецьки».

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830798-institut-nacionalnoi-pamati-otrimav-novogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830798-institut-nacionalnoi-pamati-otrimav-novogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830798-institut-nacionalnoi-pamati-otrimav-novogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830192-povertajsa-i-zalisajsa-zelenskij-anonsuvav-novu-derzprogramu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830192-povertajsa-i-zalisajsa-zelenskij-anonsuvav-novu-derzprogramu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830192-povertajsa-i-zalisajsa-zelenskij-anonsuvav-novu-derzprogramu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830192-povertajsa-i-zalisajsa-zelenskij-anonsuvav-novu-derzprogramu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831030-ak-dilitimut-440-miljoniv-priznacenih-dla-vitciznanih-startapiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831030-ak-dilitimut-440-miljoniv-priznacenih-dla-vitciznanih-startapiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831030-ak-dilitimut-440-miljoniv-priznacenih-dla-vitciznanih-startapiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829048-5-zapitan-i-vidpovidej-pro-dva-rizdva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829048-5-zapitan-i-vidpovidej-pro-dva-rizdva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829048-5-zapitan-i-vidpovidej-pro-dva-rizdva.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС має надати Україні всю допомогу, якої 

вона потребує – Боррель 

Євросоюз має зберігати єдність щодо 

збереження санкцій проти Росії і водночас 

надати Україні всю допомогу, якої вона 

потребує, для пошуку рішення щодо 

врегулювання конфлікту на Донбасі.

 

 

Слухання у справі Нафтогаз vs Газпром 

закінчились - рішення буде 25 лютого 

Закінчили слухання в Амстердамі щодо 

визнання та примусового виконання рішення 

Стокгольмського арбітражу. За цим рішенням 

Газпром наразі має сплатити Україні близько 3 

млрд дол. США.

  

 

Зеленський просить Швецію допомогти з 

відновленням інфраструктури Донбасу 

Президент Володимир Зеленський закликав 

Швецію долучитися до відновлення 

інфраструктури Донецької і Луганської 

областей.

 

 

Венеціанська комісія у п'ятницю 

оприлюднить рішення стосовно України та 

РФ 

У п'ятницю, 6 грудня, Венеціанська комісія 

Ради Європи «За демократію через право» 

оприлюднить свої думки стосовно деяких 

рішень відносно України, а також Росії.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831113-es-mae-nadati-ukraini-vsu-dopomogu-akoi-vona-potrebue-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831113-es-mae-nadati-ukraini-vsu-dopomogu-akoi-vona-potrebue-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831113-es-mae-nadati-ukraini-vsu-dopomogu-akoi-vona-potrebue-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831069-sluhanna-u-spravi-naftogaz-vs-gazprom-zakincilis-risenna-bude-25-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831069-sluhanna-u-spravi-naftogaz-vs-gazprom-zakincilis-risenna-bude-25-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831069-sluhanna-u-spravi-naftogaz-vs-gazprom-zakincilis-risenna-bude-25-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830777-zelenskij-prosit-sveciu-dopomogti-z-vidnovlennam-infrastrukturi-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830777-zelenskij-prosit-sveciu-dopomogti-z-vidnovlennam-infrastrukturi-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830777-zelenskij-prosit-sveciu-dopomogti-z-vidnovlennam-infrastrukturi-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830739-venecianska-komisia-opriludnit-risenna-stosovno-ukraini-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830739-venecianska-komisia-opriludnit-risenna-stosovno-ukraini-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830739-venecianska-komisia-opriludnit-risenna-stosovno-ukraini-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830739-venecianska-komisia-opriludnit-risenna-stosovno-ukraini-ta-rf.html


 

Рябошапка у Брюсселі назвав пріоритет №1 

для Генпрокуратури 

Генеральна прокуратура України працює над 

конкретними результатами, які підтвердять 

ефективність створеної антикорупційної 

системи. І першим пріоритетом є довіра 

громадськості.

 

Медіафорум у Варшаві: гендиректор 

Укрінформу назвав три етапи просування 

фейків у соцмережах 

В інформаційній війні, яку Кремль веде проти 

України у соцмережах, можна виділити три 

етапи.

 

УКРАЇНА 

 

Уряд звільнив Зеркаль 

Кабінет міністрів звільнив Олену Зеркаль з 

посади заступника міністра закордонних справ.

 

 

Рада ухвалила закон про надання 

добровольцям статусу УБД 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо надання статусу та соціальних гарантій 

окремим особам із числа учасників 

антитерористичної операції" (2045-1), 

визначений Президентом як невідкладний.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831173-rabosapka-u-brusseli-nazvav-prioritet-1-dla-genprokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831173-rabosapka-u-brusseli-nazvav-prioritet-1-dla-genprokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831173-rabosapka-u-brusseli-nazvav-prioritet-1-dla-genprokuraturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831164-mediaforum-u-varsavi-gendirektor-ukrinformu-nazvav-tri-etapi-prosuvanna-fejkiv-rf-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831164-mediaforum-u-varsavi-gendirektor-ukrinformu-nazvav-tri-etapi-prosuvanna-fejkiv-rf-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831164-mediaforum-u-varsavi-gendirektor-ukrinformu-nazvav-tri-etapi-prosuvanna-fejkiv-rf-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831164-mediaforum-u-varsavi-gendirektor-ukrinformu-nazvav-tri-etapi-prosuvanna-fejkiv-rf-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830858-urad-zvilniv-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2830858-urad-zvilniv-zerkal.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2830643-rada-uhvalila-zakon-pro-nadanna-dobrovolcam-statusu-ubd.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2830643-rada-uhvalila-zakon-pro-nadanna-dobrovolcam-statusu-ubd.html
https://www.ukrinform.com/rubric-ato/2830643-rada-uhvalila-zakon-pro-nadanna-dobrovolcam-statusu-ubd.html


 

Кравцова наступного тижня можуть 

звільнити з Укрзалізниці 

На наступному тижні наглядова рада АТ 

"Укрзалізниці" збереться для розгляду питань 

про звільнення Євгена Кравцова з посади 

голови правління компанії та результатів 

діяльності керівництва.

 

 

Кабмін звільнив голову Нацслужби здоров’я 

Петренка 

Кабінет міністрів у середу, 4 грудня, прийняв 

рішення про звільнення з посади голови 

Національної служби здоров'я Олега Петренка.

 

 

Денісова заявляє про катування політв'язня 

Якименка у колонії РФ 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова звернулась до російського 

омбудсмена Тетяни Москалькової щодо 

надання невідкладної меддопомоги 

українському політв'язню Володимиру 

Якименку.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Шведські інвестори зацікавилися 

переробкою відходів в Україні 

Україна зацікавлена у залученні шведських 

інвесторів до проєктів у енергетиці, сільському 

господарстві, ІТ-секторі, інфраструктурі, сфері 

переробки відходів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830794-kravcova-nastupnogo-tizna-mozut-zvilniti-z-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830794-kravcova-nastupnogo-tizna-mozut-zvilniti-z-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830794-kravcova-nastupnogo-tizna-mozut-zvilniti-z-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830871-kabmin-zvilniv-golovu-nacsluzbi-zdorova-petrenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830871-kabmin-zvilniv-golovu-nacsluzbi-zdorova-petrenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830871-kabmin-zvilniv-golovu-nacsluzbi-zdorova-petrenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2830768-denisova-zaavlae-pro-katuvanna-politvazna-akimenka-u-kolonii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2830768-denisova-zaavlae-pro-katuvanna-politvazna-akimenka-u-kolonii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2830768-denisova-zaavlae-pro-katuvanna-politvazna-akimenka-u-kolonii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830861-svedski-investori-zacikavilisa-pererobkou-vidhodiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830861-svedski-investori-zacikavilisa-pererobkou-vidhodiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830861-svedski-investori-zacikavilisa-pererobkou-vidhodiv-v-ukraini.html


 

Програма дешевих кредитів для малого 

бізнесу стартує з 1 лютого 

За ініціативою Президента України уряд готує 

до старту програму з підтримки мікро- та 

малого підприємництва.

 

 

Укравтодор планує ліквідувати ДАК 

"Автомобільні дороги України" 

У Державному агентстві автомобільних доріг 

України (Укравтодорі) планують з наступного 

року почати ліквідацію структур Державної 

акціонерної компанії "Автомобільні дороги 

України".

 

 

В Україні хочуть скасувати книги обліку 

для ФОПів, що не платять ПДВ 

Уряд ініціюватиме внесення на розгляд 

Верховної Ради законопроєкту, який має 

спростити взаємодію з податковою на 

законодавчому рівні.

 

 

Нову митницю запустять з 8 грудня — 

рішення уряду 

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про 

офіційний запуск роботи Нової митниці з 8 

грудня 2019 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831162-programa-desevih-kreditiv-dla-malogo-biznesu-startue-z-1-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831162-programa-desevih-kreditiv-dla-malogo-biznesu-startue-z-1-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831162-programa-desevih-kreditiv-dla-malogo-biznesu-startue-z-1-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830762-ukravtodor-planue-likviduvati-dak-avtomobilni-dorogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830762-ukravtodor-planue-likviduvati-dak-avtomobilni-dorogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830762-ukravtodor-planue-likviduvati-dak-avtomobilni-dorogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2830577-v-uradi-proponuut-sprostiti-vzaemodiu-z-podatkovou-na-zakonodavcomu-rivni.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2830577-v-uradi-proponuut-sprostiti-vzaemodiu-z-podatkovou-na-zakonodavcomu-rivni.html
https://www.ukrinform.com/rubric-economy/2830577-v-uradi-proponuut-sprostiti-vzaemodiu-z-podatkovou-na-zakonodavcomu-rivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830889-novu-mitnicu-zapustat-z-8-grudna-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830889-novu-mitnicu-zapustat-z-8-grudna-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830889-novu-mitnicu-zapustat-z-8-grudna-risenna-uradu.html


 

В Україні проведуть реформу зайнятості: 

що буде у майбутньому законі 

Захист фундаментальних прав працівників 

буде закріплено в законі.

 

Україна експортуватиме в Китай мед і шрот 

— підписали угоди 

Україна і Китайська Народна Республіка 

підписали двосторонні договори щодо вимог 

для експорту меду та шроту з України до КНР.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Обшуки не у Медведчука: СБУ розповіла, де 

саме проводила слідчі дії 

У Києві співробітники спецслужби 

задокументували протиправну діяльність 

працівників приватної детективної охоронної 

компанії, яка за грошову винагороду збувала 

інформацію з обмеженим доступом.

 

 

Вбивство 3-річного сина депутата: суд 

арештував другого підозрюваного 

Шевченківський райсуд Києва ухвалив 

заарештувати на два місяці без права внесення 

застави Олексія Семенова - другого 

підозрюваного у причетності до вбивства 

трирічного сина депутата Київської обласної 

ради В'ячеслава Соболєва.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830688-v-ukraini-provedut-reformu-zajnatosti-so-bude-u-majbutnomu-zakoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830688-v-ukraini-provedut-reformu-zajnatosti-so-bude-u-majbutnomu-zakoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830688-v-ukraini-provedut-reformu-zajnatosti-so-bude-u-majbutnomu-zakoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831042-ukraina-eksportuvatime-v-kitaj-med-i-srot-pidpisali-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831042-ukraina-eksportuvatime-v-kitaj-med-i-srot-pidpisali-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831042-ukraina-eksportuvatime-v-kitaj-med-i-srot-pidpisali-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831091-obsuki-ne-u-medvedcuka-sbu-rozpovila-de-same-provodila-slidci-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831091-obsuki-ne-u-medvedcuka-sbu-rozpovila-de-same-provodila-slidci-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831091-obsuki-ne-u-medvedcuka-sbu-rozpovila-de-same-provodila-slidci-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2830919-vbivstvo-3ricnogo-sina-deputata-sud-arestuvav-drugogo-pidozruvanogo.html
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САП вимагатиме арешту для колишнього 

колеги Труби, застава - 3,6 мільйона 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

проситиме Антикорупційний суд обрати для 

затриманого колишнього начальника 

Головного слідчого управління 

Генпрокуратури Ігоря Щербини запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою …

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

ДБР переходить в принципово нову якість – 

плюси і мінуси АНАЛІТИКА 

Комплекс питань з цього приводу — 

величезний. Зокрема, як це вплине на стиль 

роботи ДБР. А ще - чи понесе хто-небудь 

відповідальність згідно закону за те, що було?

  

 

Що коїться з НАТО, або Чому Україна має 

непокоїться через чвари в Альянсі 

АНАЛІТИКА 

Саміт НАТО в Лондоні замислювався як 

урочиста зустріч з нагоди 70-річчя. Але попри 

дещо нервовий початок ухвалив цілком робочу 

декларацію

 

 

Як пройшла Чорна п’ятниця в Україні? 

АНАЛІТИКА 

Купівельна спроможність у Чорну п’ятницю не 

лише в США, а й в Україні встановлює нові 

рекорди. Отаке «зубожіння»…
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Французька топмодель вдягнула капелюх 

українського дизайнера на церемонію 

Fashion Awards в Лондоні 

Французька топмодель Сінді Бруна відвідала 

церемонію нагородження однією 

з найавторитетніших модних премій 

світу Fashion Awards 2019 в Лондоні 

в капелюсі від українського дизайнера Руслана 

Багінського.

 

 

На Контрактовій площі почали 

встановлювати новорічну ялинку 

На Контрактовій площі Києва розпочався 

монтаж новорічної ялинки, яку прикрасять в 

етнічному стилі.

 

 

#CrimeaisUkraine: на сторінці Apple у 

Facebook запустили флешмоб 

На сторінці Apple в Facebook відбувається 

флешмоб #CrimeaIsUkraine #CrimeaisNotRussia 

через позначення в продуктах компанії Криму 

як російського.

 

 

Вінниця готується до фестивалю 

крафтового вина 

У Вінниці 14-15 грудня відбудеться другий 

фестиваль крафтового вина "Боже ллє".
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Відновлення водійських прав онлайн 

коштуватиме 201 гривню 

Онлайн відновлення втраченого посвідчення 

водія буде доступно громадянам за 201 

гривню. 

 

СКАЙ зняв "тернопільський" кліп на пісню 

―Кожного дня‖ (ВІДЕО) 

Гурт СКАЙ презентував нову відеороботу 

“Кожного дня” - одну з найкращих пісень 

свого шостого альбому "Рідкісні Птахи", що 

здобув нагороду від Best Music як bestseller 

2018 року.

 

 

Трьом українським авіакомпаніям 

дозволили відкрити нові рейси 

Державна авіаційна служба України дозволила 

трьом українським авіакомпаніям відкрити 

нові рейси.

 

 

На "Буковелі" стартує гірськолижний сезон 

На гірськолижному курорті "Буковель", що на 

Івано-Франківщині, у п'ятницю, 6 грудня, 

планують офіційно відкрити зимовий сезон 

катання 2019-2020.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831139-vidnovlenna-vodijskih-prav-onlajn-kostuvatime-201-grivnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831139-vidnovlenna-vodijskih-prav-onlajn-kostuvatime-201-grivnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831139-vidnovlenna-vodijskih-prav-onlajn-kostuvatime-201-grivnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831018-skaj-znav-ternopilskij-klip-na-pisnu-koznogo-dna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831018-skaj-znav-ternopilskij-klip-na-pisnu-koznogo-dna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831018-skaj-znav-ternopilskij-klip-na-pisnu-koznogo-dna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830938-trom-ukrainskim-aviakompaniam-dozvolili-vidkriti-novi-rejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830938-trom-ukrainskim-aviakompaniam-dozvolili-vidkriti-novi-rejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2830938-trom-ukrainskim-aviakompaniam-dozvolili-vidkriti-novi-rejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2830735-na-bukoveli-startue-girskoliznij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2830735-na-bukoveli-startue-girskoliznij-sezon.html

