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ТОП 

 

Time помістив Зеленського на обкладинку 

Журнал анонсував випуск, обкладинку якого 

прикрасить український президент.

 

Київ готовий звести "стіну" на Донбасі у 

разі провалу мирних переговорів з РФ — 

Єрмак 

Україна зробить все від неї залежне, щоб 

припинити бойові дії на сході дипломатичним 

шляхом, однак якщо Росія не буде виконувати 

Мінські домовленості, Київ готовий 

"побудувати стіну" на Донбасі.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831818-time-pomistiv-zelenskogo-na-obkladinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831818-time-pomistiv-zelenskogo-na-obkladinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831965-kiiv-gotovij-zvesti-stinu-na-donbasi-u-razi-provalu-mirnih-peregovoriv-z-rf-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831965-kiiv-gotovij-zvesti-stinu-na-donbasi-u-razi-provalu-mirnih-peregovoriv-z-rf-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831965-kiiv-gotovij-zvesti-stinu-na-donbasi-u-razi-provalu-mirnih-peregovoriv-z-rf-ermak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831965-kiiv-gotovij-zvesti-stinu-na-donbasi-u-razi-provalu-mirnih-peregovoriv-z-rf-ermak.html


 

МЗС висловило послу Казахстану 

стурбованість у зв'язку з позицією країни 

щодо Криму 

Міністерство закордонних справ України 

висловило стурбованість послу Республіки 

Казахстан в Україні Самату Ордабаєву у 

зв’язку з оприлюдненою у ЗМІ позицією 

Казахстану щодо спроби Росії незаконно 

анексувати український Крим.

 

 

Бійка у Раді: депутатка обіцяє показати 

скріни з матюками 

Народний депутат із фракції "Слуга народу" 

Ірина Верещук оприлюднить скріншоти 

переписки у фракційному чаті, де про неї 

нецензурно висловився її колега по фракції Гео 

Лерос.

 

 

Залишається тільки тиждень, щоб 

домовитися про газовий транзит 

13 грудня – крайній термін для підписання 

російсько-українського транзитного договору. 

Інакше доведеться порушувати закони України 

і ЄС

  

 

Пожежа в одеському коледжі: рятувальники 

знайшли тіло жінки 

Рятувальники ДСНС увечері 5 грудня знайшли 

тіло жертви пожежі в Одеському коледжі 

економіки, права та готельно-ресторанного 

бізнесу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831841-mzs-vislovilo-poslu-kazahstanu-sturbovanist-u-zvazku-z-pozicieu-kraini-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831841-mzs-vislovilo-poslu-kazahstanu-sturbovanist-u-zvazku-z-pozicieu-kraini-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831841-mzs-vislovilo-poslu-kazahstanu-sturbovanist-u-zvazku-z-pozicieu-kraini-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831841-mzs-vislovilo-poslu-kazahstanu-sturbovanist-u-zvazku-z-pozicieu-kraini-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831894-bijka-u-radi-deputatka-obicae-pokazati-skrini-z-matukami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831894-bijka-u-radi-deputatka-obicae-pokazati-skrini-z-matukami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831894-bijka-u-radi-deputatka-obicae-pokazati-skrini-z-matukami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831886-zalisaetsa-tilki-tizden-sob-domovitisa-pro-gazovij-tranzit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831886-zalisaetsa-tilki-tizden-sob-domovitisa-pro-gazovij-tranzit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831886-zalisaetsa-tilki-tizden-sob-domovitisa-pro-gazovij-tranzit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2832046-pozeza-v-odeskomu-koledzi-ratuvalniki-znajsli-tilo-zinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2832046-pozeza-v-odeskomu-koledzi-ratuvalniki-znajsli-tilo-zinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2832046-pozeza-v-odeskomu-koledzi-ratuvalniki-znajsli-tilo-zinki.html


 

У Києві презентували проєкт ―28. Музика 

гідності‖ на підтримку обдарованих дітей 

ФОТО 

У Києві стартував проєкт “28. Музика 

гідності”, ініціатором якого став художник Ігор 

Редкін.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євродепутати обговорять ―нормандський 

саміт‖ із Гончаруком і Разумковим 

Члени Європарламенту під час візиту до Києва 

обговорять співробітництво між ЄС та 

Україною, імплементацію реформ та безпекову 

ситуацію на Донбасі, включаючи очікувані 

результати норманського саміту 9 грудня.

 

 

Посольство України відреагувало на сюжет 

з "російським" Кримом на угорському ТБ 

Посольство України в Угорщини звернулося 

до центрального угорського телеканалі М1 з 

вимогою виправити напис у відеосюжеті, в 

якому Крим позначено територією Росії.

 

 

У Казахстані художник вийшов до 

посольства України "просити вибачення за 

слова Токаєва" 

Кзахстанський художник Асхат Ахмедьяров 5 

грудня вийшов до будівлі посольства України 

в Нур-Султані з плакатом з написом 

українською мовою: «Вибачте за нього» і 

малюнком із зображенням голови, імовірно, 

віслюка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831997-u-kievi-prezentuvali-proekt-28-muzika-gidnosti-na-pidtrimku-obdarovanih-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831997-u-kievi-prezentuvali-proekt-28-muzika-gidnosti-na-pidtrimku-obdarovanih-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831997-u-kievi-prezentuvali-proekt-28-muzika-gidnosti-na-pidtrimku-obdarovanih-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831997-u-kievi-prezentuvali-proekt-28-muzika-gidnosti-na-pidtrimku-obdarovanih-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831967-evrodeputati-obgovorat-normandskij-samit-iz-goncarukom-i-razumkovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831967-evrodeputati-obgovorat-normandskij-samit-iz-goncarukom-i-razumkovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831967-evrodeputati-obgovorat-normandskij-samit-iz-goncarukom-i-razumkovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831956-posolstvo-ukraini-vidreaguvalo-na-suzet-z-rosijskim-krimom-na-ugorskomu-tb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831956-posolstvo-ukraini-vidreaguvalo-na-suzet-z-rosijskim-krimom-na-ugorskomu-tb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831956-posolstvo-ukraini-vidreaguvalo-na-suzet-z-rosijskim-krimom-na-ugorskomu-tb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831858-u-kazahstani-hudoznik-vijsov-do-posolstva-ukraini-prositi-vibacenna-za-slova-tokaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831858-u-kazahstani-hudoznik-vijsov-do-posolstva-ukraini-prositi-vibacenna-za-slova-tokaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831858-u-kazahstani-hudoznik-vijsov-do-posolstva-ukraini-prositi-vibacenna-za-slova-tokaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2831858-u-kazahstani-hudoznik-vijsov-do-posolstva-ukraini-prositi-vibacenna-za-slova-tokaeva.html


 

Україну підтримують і республіканці, і 

демократи — Гербст 

Попри серйозне політичне протистояння 

республіканців і демократів у процесі 

імпічменту президента США, який прямо 

стосується українського питання, підтримка 

України з боку обох партій залишається 

потужною.

 

 

Зеркаль заявляє, що NYT відмовляється 

виправляти текст її інтерв'ю 

Ексзаступниця глави МЗС України Олена 

Зеркаль повідомила, що редактор газети The 

New York Times відмовився друкувати 

виправлений текст її інтерв'ю Ендрю Крамеру 

від 3 грудня 2019 року.

 

 

Конфлікт на Донбасі поставив під загрозу 

європейську безпеку – президент ПА ОБСЄ 

Найбільш серйозний конфлікт з часу "холодної 

війни" - конфлікт на Донбасі поставив під 

загрозу європейську безпеку.

 

 

Президент Казахстану нагадав, що 

Назарбаєв пропонував Україні ―майданчик‖ 

для переговорів 

Казахстан симпатизує українському народу та 

готовий надати територію для мирних 

переговорів у разі необхідності. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831743-ukrainu-pidtrimuut-i-respublikanci-i-demokrati-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831743-ukrainu-pidtrimuut-i-respublikanci-i-demokrati-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831743-ukrainu-pidtrimuut-i-respublikanci-i-demokrati-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831879-zerkal-zaavlae-so-nyt-vidmovlaetsa-vipravlati-tekst-ii-intervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831879-zerkal-zaavlae-so-nyt-vidmovlaetsa-vipravlati-tekst-ii-intervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831879-zerkal-zaavlae-so-nyt-vidmovlaetsa-vipravlati-tekst-ii-intervu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831928-konflikt-na-donbasi-postaviv-pid-zagrozu-evropejsku-bezpeku-prezident-pa-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831928-konflikt-na-donbasi-postaviv-pid-zagrozu-evropejsku-bezpeku-prezident-pa-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831928-konflikt-na-donbasi-postaviv-pid-zagrozu-evropejsku-bezpeku-prezident-pa-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831985-ukrainskij-narod-zaslugovue-sob-ziti-u-miri-prezident-kazahstanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831985-ukrainskij-narod-zaslugovue-sob-ziti-u-miri-prezident-kazahstanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831985-ukrainskij-narod-zaslugovue-sob-ziti-u-miri-prezident-kazahstanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831985-ukrainskij-narod-zaslugovue-sob-ziti-u-miri-prezident-kazahstanu.html


 

Принципи ОБСЄ не можуть бути предметом 

переговорів або компромісів - Пристайко 

Принципи та зобов'язання ОБСЄ, включаючи 

повагу до суверенітету та територіальної 

цілісності, незастосування сили та мирне 

врегулювання конфліктів, не можуть бути 

предметом переговорів або компромісів.

 

 

Ірландія планує відкрити посольство в 

Україні 

Ірландія планує наступного року відкрити 

дипломатичне представництво в Україні.

УКРАЇНА 

 

На призначення Ясько головою 

"міжнародного" комітету ВР забракло 

голосів 

Верховна Рада не призначила Єлизавету Ясько 

головою парламентського Комітету з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва.

 

 

Рада ліквідувала ―майданчики Яценка‖ 

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в 

цілому закон "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо ліквідації 

корупційної схеми у сфері реєстрації 

інформації зі звітів про оцінку об'єктів 

нерухомості та прозорості реалізації майна" 

(№2047-д).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831844-principi-obse-ne-mozut-buti-predmetom-peregovoriv-abo-kompromisiv-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831844-principi-obse-ne-mozut-buti-predmetom-peregovoriv-abo-kompromisiv-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831844-principi-obse-ne-mozut-buti-predmetom-peregovoriv-abo-kompromisiv-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832017-irlandia-planue-vidkriti-posolstvo-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832017-irlandia-planue-vidkriti-posolstvo-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832017-irlandia-planue-vidkriti-posolstvo-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831926-na-priznacenna-asko-golovou-miznarodnogo-komitetu-vr-zabraklo-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831926-na-priznacenna-asko-golovou-miznarodnogo-komitetu-vr-zabraklo-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831926-na-priznacenna-asko-golovou-miznarodnogo-komitetu-vr-zabraklo-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831926-na-priznacenna-asko-golovou-miznarodnogo-komitetu-vr-zabraklo-golosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832007-rada-likviduvala-majdanciki-acenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832007-rada-likviduvala-majdanciki-acenka.html


 

Зеленський нагородив Притулу, Тополю та 

ще 23 волонтерів 

Президент Володимир Зеленський відзначив 

державними нагородами 25 волонтерів з 

нагоди Міжнародного дня волонтера.

 

Рада підтримала процедуру визнання осіб 

без громадянства 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт #2335 "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

визнання особою без громадянства".

 

 

Рада спростила формування тергромад у 

Криму та областях 

рховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до закону України "Про добровільне 

об'єднання територіальних громад"

 

 

Військовим надаватимуть юридичну 

допомогу за рахунок Міноборони - 

Загороднюк 

В Одеській області стартує пілотний проект, де 

буде відпрацьована система надання 

юридичної допомоги військовослужбовцям за 

рахунок Міністерства оборони.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831963-zelenskij-nagorodiv-pritulu-topolu-ta-se-23-volonteriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831963-zelenskij-nagorodiv-pritulu-topolu-ta-se-23-volonteriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831963-zelenskij-nagorodiv-pritulu-topolu-ta-se-23-volonteriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831906-rada-pidtrimala-proceduru-viznanna-osib-bez-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831906-rada-pidtrimala-proceduru-viznanna-osib-bez-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831906-rada-pidtrimala-proceduru-viznanna-osib-bez-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831881-rada-sprostila-formuvanna-tergromad-u-krimu-ta-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831881-rada-sprostila-formuvanna-tergromad-u-krimu-ta-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831881-rada-sprostila-formuvanna-tergromad-u-krimu-ta-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831774-vijskovosluzbovcam-nadavatimut-uridicnu-dopomogu-za-rahunok-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831774-vijskovosluzbovcam-nadavatimut-uridicnu-dopomogu-za-rahunok-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831774-vijskovosluzbovcam-nadavatimut-uridicnu-dopomogu-za-rahunok-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831774-vijskovosluzbovcam-nadavatimut-uridicnu-dopomogu-za-rahunok-minoboroni.html


ЕКОНОМІКА 

 

Росія стала "качати" більше газу через 

Україну 

Добовий транзит природного газу з РФ 

територією України 4 грудня 2019 року 

перевищив 307,4 млн кубометрів.

 

 

Укргазбанк збільшив ліміт торговельного 

фінансування від ЄБРР 

Укргазбанк вдвічі збільшив ліміт 

торговельного фінансування від 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР).

 

 

Гончарук каже, що 30% ліцензій на 

нафтогазоносні надра - "сплять" 

Кабінет міністрів розробив законопроєкт, що 

встановлює щомісячну рентну плату за ділянки 

землі, на які видано дозвіл на видобуток нафти 

і газу понад три роки тому. Після тривалої 

несплати ліцензії зможуть анулювати.

 

 

Німеччина збільшила квоту дозволів для 

українських перевізників 

Федеративна Республіка Німеччина виділила 

українським автомобільним перевізникам 90 

тисяч дозволів на 2020 рік, що на 9 800 

дозволів більше, ніж у 2019 році.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831973-rosia-stala-kacati-bilse-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831973-rosia-stala-kacati-bilse-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831973-rosia-stala-kacati-bilse-gazu-cerez-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831884-ukrgazbank-zbilsiv-limit-torgovelnogo-finansuvanna-vid-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831884-ukrgazbank-zbilsiv-limit-torgovelnogo-finansuvanna-vid-ebrr.html
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У службі зайнятості розповіли, які пільги 

передбачені роботодавцям 

За 11 місяців 2019 року на нові робочі місця за 

направленнями Київського міського центру 

зайнятості працевлаштовано 222 безробітних з 

компенсацією роботодавцю витрат у розмірі 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

 

Уряд розподілив кошти Держфонду 

регіонального розвитку між 116 проєктами 

Кабінет міністрів розподілив кошти 

Державного фонду регіонального розвитку 

(ДФРР) між 116 проєктами, які будуть 

завершені у 2019 році.

 

 

Рада ратифікувала угоду з ЄС про 

збільшення квот на експорт м’яса птиці 

Верховна Рада ратифікувала Угоду між 

Україною та Європейським Союзом щодо 

збільшення квот на експорт м’яса птиці.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Гандзюк нагородили посмертно на конкурсі 

журналістських розслідувань 

Громадську активістку Катерину Гандзюк 

нагородили посмертно на конкурсі 

журналістських розслідувань імені героя 

Небесної сотні В.Сергієнка.
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В Україні досі немає обліку переселенців, 

яким потрібне житло — Денісова 

Питання забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб залишається невирішеним, в 

Україні немає такого обліку. 

 

«Тюльпан прав людини» для «залізної Лілі» 

АНАЛІТИКА 

Пишаюся, що мені випала честь стояти на 

захисті свого народу – Гемеджі

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд арештував колишнього колегу Труби, 

застава - понад 2 мільйони 

Апеляційний суд узяв під варту колишнього 

начальника Головного слідчого управління 

ГПУ Ігоря Щербину.

 

 

Пожежа в Одесі: директор коледжу 

заперечує версію про займання подовжувача 

Директор Одеського коледжу економіки, права 

та готельно-ресторанного бізнесу Любов 

Кочерга спростувала версію про займання 

подовжувача, що спричинив пожежу через 

перенапруження електромережі.
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СБУ з початку року викрила понад 100 

копів-корупціонерів 

Служба безпеки України упродовж року 

викрила на корупції 112 поліцейських, серед 

них 18 керівників різних рівнів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Росія створює ілюзію неефективності 

санкцій, готуючи плацдарм для агресії в 

Чорноморському регіоні - Василь Боднар, 

заступник міністра закордонних справ 

України ІНТЕРВ'Ю 

Минулий тиждень для України в Туреччині пройшов під 
гаслом «уперше»: у Стамбулі вперше відбулися Дні 
українського кіно, в палаці Топкапи запустили аудіогід 
українською, вперше за історію Вселенського 
патріархату богослужіння провели українською мовою. 

 

 

«На той войне незнаменитой»… 

АНАЛІТИКА 

Нагадуємо рядок з вірша Олександра 

Твардовського, бо злочинам сталінізму немає 

терміну давності. У ганебної Зимової війни – 

«ювілей»

 

 

Реформаторів "йдуть", а "доступні" ліки 

залишаються недоступними 

Вітчизняна медицина балансує на межі, де 

цивілізоване майбутнє бореться з мафіозним 

минулим. Не хочеться вірити, що останнє 

перемагає

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831768-sbu-z-pocatku-roku-vikrila-ponad-100-kopivkorupcioneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831768-sbu-z-pocatku-roku-vikrila-ponad-100-kopivkorupcioneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831768-sbu-z-pocatku-roku-vikrila-ponad-100-kopivkorupcioneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831665-vasil-bodnar-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831665-vasil-bodnar-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831665-vasil-bodnar-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831665-vasil-bodnar-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831665-vasil-bodnar-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831665-vasil-bodnar-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831652-na-toj-vojne-neznamenitoj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831652-na-toj-vojne-neznamenitoj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831652-na-toj-vojne-neznamenitoj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831996-reformatoriv-jdut-a-dostupni-liki-zalisautsa-nedostupnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831996-reformatoriv-jdut-a-dostupni-liki-zalisautsa-nedostupnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831996-reformatoriv-jdut-a-dostupni-liki-zalisautsa-nedostupnimi.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Прикордонники не пустять гурт 

"Воровайки" в Україну, якщо буде рішення 

СБУ 

Заступник міністра внутрішніх справ Антон 

Геращенко впевнений, що якщо у репертуарі 

російського гурту "Воровайки" є 

антиукраїнські пісні, то СБУ і Державна 

прикордонна служба не пропустять їх на 

територію України.

 

 

Киянам "допишуть" у платіжки ремонт і 

повірку будинкових лічильників 

«Київводоканал» запроваджує внески для 

мешканців, що спрямують на ремонт і повірку 

будинкових лічильників води.

 

 

Укрзалізниця шукає компанію для 

страхування пасажирів 

АТ "Укрзалізниця" розпочала конкурс з 

відбору страхової компанії для надання послуг 

обов’язкового страхування пасажирів від 

нещасних випадків на залізничному 

транспорті.

 

 

В Україні запрацювала гаряча лінія для 

людей з інвалідністю 

Телефонна гаряча лінія для осіб з інвалідністю 

за номером 1539 вже запрацювала в Україні.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831593-prikordonniki-ne-pustat-gurt-vorovajki-v-ukrainu-akso-bude-risenna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831593-prikordonniki-ne-pustat-gurt-vorovajki-v-ukrainu-akso-bude-risenna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831593-prikordonniki-ne-pustat-gurt-vorovajki-v-ukrainu-akso-bude-risenna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2831593-prikordonniki-ne-pustat-gurt-vorovajki-v-ukrainu-akso-bude-risenna-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2831934-kianam-dopisut-u-platizki-remont-i-povirku-budinkovih-licilnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2831934-kianam-dopisut-u-platizki-remont-i-povirku-budinkovih-licilnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2831934-kianam-dopisut-u-platizki-remont-i-povirku-budinkovih-licilnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832014-ukrzaliznica-ogolosila-konkurs-z-vidboru-kompanii-dla-strahuvanna-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832014-ukrzaliznica-ogolosila-konkurs-z-vidboru-kompanii-dla-strahuvanna-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832014-ukrzaliznica-ogolosila-konkurs-z-vidboru-kompanii-dla-strahuvanna-pasaziriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831982-v-ukraini-zapracuvala-garaca-linia-dla-ludej-z-invalidnistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831982-v-ukraini-zapracuvala-garaca-linia-dla-ludej-z-invalidnistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831982-v-ukraini-zapracuvala-garaca-linia-dla-ludej-z-invalidnistu.html

