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ТОП 

 

Рада відновила покарання за недостовірне 

декларування 

Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому 

законопроєкт, яким поновила відповідальність 

за недостовірне декларування.

 

 

Посольство України надіслало МЗС Польщі 

ноту щодо календаря з «російським» 

Кримом 

Посольство України в Польщі направило ноту 

МЗС РП з проханням посприяти у вирішенні 

ситуації, що склалася навколо напису 

“Російська Федерація” поряд з кримськими 

мечетями в календарі на 2021 р. Релігійного 

Об’єднання мусульман Польщі.
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ВР ухвалила закон про одноразову виплату 

підприємцям через карантин 

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому 

законопроєкт, який передбачає одноразову 

виплату на підтримку підприємцям і найманим 

працівникам на період посилених карантинних 

заходів.

 

Росіяни не змогли надати докази 

перестрілки на кордоні - ДПСУ 

Російська сторона не надала жодних 

підтверджень факту порушення кордону 

групою осіб з України, слідів перетину 

кордону на місцевості українські 

прикордонники також не зафіксували.

 

МОЗ не рекомендуватиме вводити локдаун 

до кінця року - Степанов 

Міністерство охорони здоров'я не 

рекомендуватиме вводити жорсткий локдаун у 

зв'язку з коронавірусом до кінця грудня.

  

 

МОЗ оновило перелік країн «червоної» та 

«зеленої» зон СПИСОК 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

оновлений перелік країн за рівнем поширення 

COVID-19.
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Як зустрічати рік Білого Бика  

За китайським календарем, наступний рік - Рік 

Металевого Білого Бика - сумлінного трударя 

та сім'янина, порядного, терплячого, надійного, 

сильного

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Венеційській комісії передали законопроєкт 

«Про конституційну процедуру» 

Венеційській комісії на погодження передали 

проєкт закону "Про конституційну процедуру".

 

Перенесення Ради асоціації Україна-ЄС 

підтвердили у Кабміні 

В Офісі віцепрем'єрки з питань євроінтеграції 

Ольги Стефанішиної офіційно підтвердили 

перенесення раніше запланованого на 8 грудня 

сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

 

 

Україна розслідує незаконний в'їзд 

австрійських архітекторів до окупованого 

Криму 

Прокуратура АР Крим зареєструвала 

кримінальне провадження за фактом 

порушення представниками австрійського 

архітектурного бюро Coop Himmelblau порядку 

в'їзду на територію окупованого Криму.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3148262-ak-zustricati-rik-bilogo-bika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3148262-ak-zustricati-rik-bilogo-bika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3148722-venecijskij-komisii-peredali-zakonoproekt-pro-konstitucijnu-proceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3148722-venecijskij-komisii-peredali-zakonoproekt-pro-konstitucijnu-proceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3148722-venecijskij-komisii-peredali-zakonoproekt-pro-konstitucijnu-proceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3148716-perenesenna-radi-asociacii-ukrainaes-pidtverdili-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3148716-perenesenna-radi-asociacii-ukrainaes-pidtverdili-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3148716-perenesenna-radi-asociacii-ukrainaes-pidtverdili-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3148759-ukraina-rozslidue-nezakonnij-vizd-avstrijskih-arhitektoriv-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3148759-ukraina-rozslidue-nezakonnij-vizd-avstrijskih-arhitektoriv-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3148759-ukraina-rozslidue-nezakonnij-vizd-avstrijskih-arhitektoriv-do-okupovanogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3148759-ukraina-rozslidue-nezakonnij-vizd-avstrijskih-arhitektoriv-do-okupovanogo-krimu.html


 

Україна обов'язково вступить до НАТО - 

представник фонду Маршалла 

В кінцевому підсумку Україна обов'язково 

отримає статус члена Північноатлантичного 

альянсу.

 

 

Кулеба їде з візитом до ОАЕ, де презентує 

Кримську платформу 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба 6-7 грудня здійснить робочий візит до 

Об’єднаних Арабських Еміратів, під час якого 

презентує ініціативу "Кримська платформа". 

 

ОБСЄ планує поширити на Донбас 

контроль за контрабандою зброї 

ОБСЄ планує поширити на Схід України 

ініціативу щодо контролю за контрабандою 

стрілецької зброї.

 

 

Наслідки аварії на ЧАЕС: донори Рахунку 

ядерної безпеки продовжать співпрацю з 

Україною 

Учасники Асамблеї донорів Рахунку ядерної 

безпеки підтримують продовження 

міжнародного співробітництва з питань 

подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи.
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КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зафіксували 15 131 новий 

випадок коронавірусу 

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні 

зафіксовано 15 131 новий випадок 

коронавірусної хвороби COVID-19.  

 

Області з найвищим показником 

захворюваності на COVID-19 

Станом на 4 грудня найвищий показник 

захворюваності на COVID-19 зафіксовано в 

Сумській, Черкаській, Запорізькій та Київській 

областях.

 

Шмигаль - про трагедію в Жовківській 

лікарні: Це урок для інших медзакладів 

Ситуація в Жовківській ЦРЛ на Львівщині з 

відключенням електроенергії, внаслідок якого 

померли дві людини, має бути уроком для 

інших медичних закладів та органів влади.

 

В Україні термін реєстрації вакцин 

скоротили до п’яти днів - ВР ухвалила закон 

Верховна Рада ухвалила в цілому проект 

закону № 4314 щодо забезпечення 

профілактики коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 
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Карантин в Україні можуть посилити на 

початку січня – Прем’єр 

Уряд може поставити питання щодо посилення 

карантину на початку січня 2021 року, якщо 

ситуація із розповсюдження на території 

України коронавірусної інфекції погіршиться.

 

 

Ідею масового тестування на COVID-19 

підтримують майже 80% українців 

Майже 80% українців підтримують ідею 

масового тестування населення.

 

 

Новорічні свята під час карантину: від чого 

відмовиться Київ 

У Києві цьогоріч намагатимуться убезпечувати 

новорічно-різдвяні локації від скупчення 

людей.

УКРАЇНА 

 

Соцпідтримка на карантині: Рада схвалила 

один із законопроєктів Зеленського 

Рада схвалила за основу та в цілому внесений 

Президентом Володимиром Зеленським проєкт 

закону про соцпідтримку застрахованих осіб та 

суб'єктів господарювання на період карантину, 

запровадженого з метою запобігання 

поширенню на території України COVID-19. 
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Разумков заявляє, що МОЗ не може 

лишитись без голови під час пандемії 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

вважає передчасним оцінювати діяльність 

міністра охорони здоров’я Максима Степанова 

і наголошує, що під час пандемії COVID-19 

МОЗ не може залишитися без очільника. 

 

 

Чи довіряють українці Степанову та МОЗ 

— опитування «Рейтингу» ІНФОГРАФІКА 

Міністру охорони здоров'я Максиму 

Степанову довіряють лише 19% українців, 37% 

його не знають.

 

 

Росія нарощує військову присутність на 

кордонах України і в окупованому Криму - 

адмірал ВМС 

Росія нарощує військову присутність не тільки 

на кордонах з Чорноморським та Азовським 

регіонами України, а й в окупованому Криму.

 

 

Головою Херсонської облради став 

Олександр Самойленко 

Головою Херсонської облради на I сесії 

обласної ради VIII скликання обрано 

представника партії «Слуга народу» 

Олександра Самойленка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3148791-razumkov-zaavlae-so-moz-ne-moze-lisitis-bez-golovi-pid-cas-pandemii.html
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Апарат РНБО починає співпрацю з 

Червоним Хрестом України 

Апарат Ради національної безпеки і оборони 

України разом з уповноваженою Президента 

України з питань волонтерської діяльності 

Наталією Пушкарьовою розпочинають спільну 

координацію діяльності з Товариством 

Червоного Хреста України. 

 

 

Заблокована трибуна та зірвані двері: 

одеська облрада від ранку «воює» 

У сесійній залі Одеської облради 9-у годину 

триває блокування трибуни: представники 

партій «Опозіційна платформа - За життя», «За 

майбутнє!» і Партії Шарія не дають 

можливості відкрити роботу першої сесії. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

У ЄС розчаровані відсутністю фінансування 

Фонду енергоефективності у проєкті 

бюджету-21 

Голова Представництва ЄС в Україні Матті 

Маасікас розчарований відсутністю 

фінансування Фонду енергоефективності 

України у поточному році і проєкті 

Держбюджету на 2021 рік.  

 

Для людей та бізнесу: Шмигаль назвав 

програми підтримки бізнесу на випадок 

локдауну 

Верховна Рада схвалила пакет законопроєктів, 

які передбачають підтримку з боку держави 

людям та бізнесу, якщо карантинні обмеження 

будуть посилені. 
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Україна цьогоріч збільшила 

транспортування газу з Європи на 11% 

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) за 

січень-листопад 2020 року протранспортувало 

15,6 млрд кубометрів газу з Європи в Україну, 

що на 11% (1,6 млрд кубометрів) більше, ніж 

за аналогічний період минулого року. 

 

 

Шмигаль запропонував Великій Британії 

переговори щодо квотування у вільній 

торгівлі 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

запропонував Великій Британії провести 

переговори щодо механізмів квотування у 

сфері вільної торгівлі між країнами, яка почне 

діяти з наступного року.

 

 

Донеччина стала лідером у реалізації 

проєктів - голова ОДА 

У реалізації проєктів програми «Велике 

будівництво» Донеччина сьогодні стала 

лідером за темпом виконання та за якістю 

зданих об’єктів.

 

 

Економічних наслідків коронакризи боїться 

половина українців 

П’ятдесят відсотків українців бояться 

економічних наслідків коронакризи
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Розстріл Майдану: суд переніс розгляд 

справи Януковича 

Суд переніс розгляд питання щодо 

запобіжного заходу експрезиденту Віктору 

Януковичу в справі про організацію 

насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 

року на 9 грудня. 

 

Жорстоке побиття директора стадіону в 

Чернігові: поліція встановила 80 причетних 

ФОТО, ВІДЕО 

Чернігівська поліція встановила особи майже 

80-ти причетних до побиття директора 

стадіону ім. Ю.Гагаріна, а найактивнішим 

учасникам хуліганських дій оголосила про 

підозру. 

 

Вбивство Окуєвої: суд переніс розгляд 

запобіжного заходу для підозрюваного 

Суд переніс розгляд питання щодо 

запобіжного заходу одному з підозрюваних у 

причетності до вбивства добровольця Аміни 

Окуєвої, Ігорю Редькіну, на 9 грудня. 

 

В Одесі згорів магазин депутатки міськради 

від Партії Шарія 

В Одесі згорів магазин на вулиці Івана і Юрія 

Лип, який належить депутату Одеської міської 

ради від Партії Шарія Ганні Шабановій. 

Частину товарів пожежникам вдалося 

врятувати від знищення вогнем. 
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Суд скасував надання російській мові 

статусу «регіональної» на Одещині 

Одеський окружний адміністративний суд 

розглянув і задовольнив позов громадського 

діяча Святослава Літинського стосовно 

скасування рішення Одеської облради про 

надання …

  

 

Блогерці Лоран повідомили про підозру: 

тиснула на поліцію та залякувала «магією» 

Поліція Київської області повідомила про 

підозру відомій блогерці за втручання в 

діяльність працівника правоохоронного 

органу.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Чи здатне українське мистецтво об’єднати 

суспільство? 

У Полтаві відбувся фінальний круглий стіл 

Національного діалогу, присвячений культурі.

 

 

Безопасность в Черном море и новые базы 

ВМС: подробности сотрудничества с НАТО 

В результате оккупации Крыма в 2014 году 

около 80% военного флота Украины были 

захвачены
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Вчені назвали продукти, які знижують 

активність коронавірусу в організмі 

Вчені з Університету Північної Кароліни 

перерахували продукти, які можуть знижувати 

активність ферментів коронавірусу.

 

 

Лауреатом Премії Малевича став художник 

і фотограф Саша Курмаз 

Лауреатом Премії імені Каземира Малевича 

став художник і фотограф Саша Курмаз.

 

Штучний інтелект в Україні розвиватимуть 

у восьми сферах 

Розроблена Міністерством цифрової 

трансформації Концепція розвитку штучного 

інтелекту охоплює 8 різних сфер державної 

діяльності та індустрій. 

 

 

Для випускників-2021 можуть розділити 

підсумкову атестацію і ЗНО 

Зважаючи на епідемічну ситуацію, 

випускників, які 2021 року завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти, 

можуть звільнити від обов'язкової державної 

підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. 
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У Дністровському каньйоні хочуть створити 

гламурні кемпінги 

В Івано-Франківській, Закарпатській та 

Львівській областях незабаром може з’явитися 

мережа глемпінгів для туристів.

 

Вийшла друком книга мемуарів українки з 

Нової Зеландії про війну, Голодомор і 

поселення за океаном 

Спогади полтавки з Нової Зеландії Марії 

Креховець «Через вогонь над водою» про 

життя початку ХХ століття в Україні, 

громадянську війну, Голодомор та поселення 

за тисячі кілометрів від Батьківщини вийшли 

друком українською мовою.

 

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