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ТОП 

 

Політолог не виключає, що Путін для 

введення військ в Україну чекає на casus 

belli 

Наразі подальше військове вторгнення Росії до 

України малоймовірне, оскільки саме зараз 

вирішується питання сертифікації російського 

проєкту "Північний потік-2". 

 

 

Рада може на рік продовжити закон про 

«особливий статус» ОРДЛО 
ЗАКОНОПРОЄКТ 

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону 

щодо продовження на рік дії статті 1 закону 
«Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької 

та Луганської областей». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356153-politolog-ne-viklucae-so-putin-dla-vvedenna-vijsk-v-ukrainu-cekae-na-casus-belli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356153-politolog-ne-viklucae-so-putin-dla-vvedenna-vijsk-v-ukrainu-cekae-na-casus-belli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356153-politolog-ne-viklucae-so-putin-dla-vvedenna-vijsk-v-ukrainu-cekae-na-casus-belli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356153-politolog-ne-viklucae-so-putin-dla-vvedenna-vijsk-v-ukrainu-cekae-na-casus-belli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356117-rada-moze-na-rik-prodovziti-zakon-pro-osoblivij-status-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356117-rada-moze-na-rik-prodovziti-zakon-pro-osoblivij-status-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356117-rada-moze-na-rik-prodovziti-zakon-pro-osoblivij-status-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356117-rada-moze-na-rik-prodovziti-zakon-pro-osoblivij-status-ordlo.html


 

«М’яч на полі Москви»: Німеччина хоче 

повернути Росію за стіл переговорів у 

«Норманді» 

Передумовою покращення відносин між 

Німеччиною та Росією є, зокрема, 

врегулювання конфлікту РФ з Україною і 

повернення за стіл переговорів у 

«Нормандському форматі».

 

 

На полігоні «Широкий лан» випробували 

безпілотники Bayraktar і комплекси Javelin 
ФОТО 

Збройні сили України на полігоні “Широкий 

лан” на Миколаївщині відпрацювали 

застосування в бойових умовах розвідувально-
ударних комплексів “Байрактар” та 

протитанкових ракетних комплексів 

“Джавелін”. 

 

В Україні запустили мобільну платформу 

для протидії домашньому насильству 

В Україні презентували першу мобільну 

платформу WhiteRibbonUA для захисту жінок 

та дітей від домашнього насильства. 

 

 

І про погоду: в соцмережах кружляє перший 

сніг ОГЛЯД 

У Києві випав перший сніг. Соцмережі 

традиційно розділилися на два табори — одні 

радіють, інші кличуть літо

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3355856-mac-na-poli-moskvi-nimeccina-hoce-povernuti-rosiu-za-stil-peregovoriv-u-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3355856-mac-na-poli-moskvi-nimeccina-hoce-povernuti-rosiu-za-stil-peregovoriv-u-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3355856-mac-na-poli-moskvi-nimeccina-hoce-povernuti-rosiu-za-stil-peregovoriv-u-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3355856-mac-na-poli-moskvi-nimeccina-hoce-povernuti-rosiu-za-stil-peregovoriv-u-normandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356185-na-poligoni-sirokij-lan-viprobuvali-bezpilotniki-bayraktar-i-kompleksi-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356185-na-poligoni-sirokij-lan-viprobuvali-bezpilotniki-bayraktar-i-kompleksi-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356185-na-poligoni-sirokij-lan-viprobuvali-bezpilotniki-bayraktar-i-kompleksi-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356185-na-poligoni-sirokij-lan-viprobuvali-bezpilotniki-bayraktar-i-kompleksi-javelin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355901-v-ukraini-zapustili-mobilnu-platformu-dla-protidii-domasnomu-nasilstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355901-v-ukraini-zapustili-mobilnu-platformu-dla-protidii-domasnomu-nasilstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3356181-i-pro-pogodu-v-socmerezah-kruzlae-persij-snig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3356181-i-pro-pogodu-v-socmerezah-kruzlae-persij-snig.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Військ РФ біля кордонів України до січня 

може стати більше, ніж навесні – експерт 

CIT ВІДЕО 

На кордоні з Україною триває концентрація 

російських збройних сил, і вона вже 

співвідносна з тією, що була у квітні цього 

року. 

 

 

У Глазго Україна підтримала низку 

міжнародних ініціатив – Стефанішина 

Під час кліматичного саміту СОР26 у Глазго 
(Велика Британія) Україна підтримала низку 

міжнародних ініціатив, які допоможуть 

реалізувати Другий Національно визначений 

внесок (НВВ2).

 

 

Судно з двома катерами Island 

пришвартувалося в Одесі ФОТО  

Американський суховантажник Осean Grant, 

що прибув 23 листопада з катерами "Фастів" та 

"Суми" на борту, пришвартували до 35 

причалу Одеського порту.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Україна продовжила контракт із Pfizer на 

постачання вакцини від COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я продовжило 

контракт із компанією Pfizer на постачання 

вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з 

чіткими строками поставок вакцин.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356032-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-do-sicna-moze-stati-bilse-niz-navesni-ekspert-cit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356032-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-do-sicna-moze-stati-bilse-niz-navesni-ekspert-cit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356032-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-do-sicna-moze-stati-bilse-niz-navesni-ekspert-cit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356032-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-do-sicna-moze-stati-bilse-niz-navesni-ekspert-cit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356074-u-glazgo-ukraina-pidtrimala-nizku-miznarodnih-iniciativ-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356074-u-glazgo-ukraina-pidtrimala-nizku-miznarodnih-iniciativ-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3355976-sudno-z-dvoma-katerami-island-prisvartuvalosa-v-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3355976-sudno-z-dvoma-katerami-island-prisvartuvalosa-v-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355803-ukraina-prodovzila-kontrakt-iz-pfizer-na-postacanna-vakcini-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355803-ukraina-prodovzila-kontrakt-iz-pfizer-na-postacanna-vakcini-vid-covid19.html


 

У хворих на COVID-19 існує підвищений 

ризик тромбозів – МОЗ 

У хворих на COVID-19 існує підвищений 

ризик розвитку тромбозів.

 

 

Закон про соцзахист постраждалих від 

COVID-19 медиків пішов на підпис 

Президенту 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 

підписав проєкт закону №6192 щодо 

соцзахисту постраждалих від COVID-19 

 

 

На КПВВ біля Криму вакцинуватимуть від 

COVID-19 - Україна запускає пілотний 

проєкт ФОТО 

На Херсонщині, на КПВВ "Чонгар" та 
"Каланчак", проводитимуть вакцинацію від 

коронавірусу - це буде пілотний проєкт.

 

 

У Києві зробили 2,8 мільйона щеплень від 

COVID-19 

У Києві зроблено 2,8 млн щеплень проти 

коронавірусу, і тільки за минулу добу – 31,5 

тисячі доз.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3356017-u-hvorih-na-covid19-isnue-pidvisenij-rizik-tromboziv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3356017-u-hvorih-na-covid19-isnue-pidvisenij-rizik-tromboziv-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355870-zakon-pro-soczahist-postrazdalih-vid-covid19-medikiv-pisov-na-pidpis-prezidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355870-zakon-pro-soczahist-postrazdalih-vid-covid19-medikiv-pisov-na-pidpis-prezidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355870-zakon-pro-soczahist-postrazdalih-vid-covid19-medikiv-pisov-na-pidpis-prezidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355870-zakon-pro-soczahist-postrazdalih-vid-covid19-medikiv-pisov-na-pidpis-prezidentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3355896-na-kpvv-bila-krimu-vakcinuvatimut-vid-covid19-ukraina-zapuskae-pilotnij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3355896-na-kpvv-bila-krimu-vakcinuvatimut-vid-covid19-ukraina-zapuskae-pilotnij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3355896-na-kpvv-bila-krimu-vakcinuvatimut-vid-covid19-ukraina-zapuskae-pilotnij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3355896-na-kpvv-bila-krimu-vakcinuvatimut-vid-covid19-ukraina-zapuskae-pilotnij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3355914-u-kievi-zrobili-28-miljona-seplen-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3355914-u-kievi-zrobili-28-miljona-seplen-vid-covid19.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив Єрмаку заступника з 

економічних питань 

Президент Володимир Зеленський призначив 
Ростислава Шурму заступником керівника 

свого Офісу. 

 

Стефанчук підписав закон, що розширює 

коло посадовців, які повинні подавати 

декларації 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
підписав закон,що розширює коло посадовців, 

які повинні подавати декларації.   

 

Корнієнко пояснив, чому не відсторонили 

Трухіна після ДТП під Києвом 

Перший заступник Голови Верховної Ради, 

колишній керівник партії “Слуга народу” 

Олександр Корнієнко заявив, що очільник 

партійного осередку “СН” на 

 

Скандал у Харкові: депутата Куницького за 

порушення ПДР просять виключити з 

комітету Ради 

Керівник Управління СБУ в Харківській 

області Роман Дудін пропонує виключити 

нардепа Олександра Куницького …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356079-zelenskij-priznaciv-ermaku-zastupnika-z-ekonomicnih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356079-zelenskij-priznaciv-ermaku-zastupnika-z-ekonomicnih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355903-stefancuk-pidpisav-zakon-so-rozsirue-kolo-posadovciv-aki-povinni-podavati-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355903-stefancuk-pidpisav-zakon-so-rozsirue-kolo-posadovciv-aki-povinni-podavati-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355903-stefancuk-pidpisav-zakon-so-rozsirue-kolo-posadovciv-aki-povinni-podavati-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355903-stefancuk-pidpisav-zakon-so-rozsirue-kolo-posadovciv-aki-povinni-podavati-deklaracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356125-kornienko-poasniv-comu-ne-vidstoronili-truhina-pisla-dtp-pid-kievom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356125-kornienko-poasniv-comu-ne-vidstoronili-truhina-pisla-dtp-pid-kievom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356030-skandal-u-harkovi-deputata-kunickogo-za-porusenna-pdr-prosat-vikluciti-z-komitetu-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356030-skandal-u-harkovi-deputata-kunickogo-za-porusenna-pdr-prosat-vikluciti-z-komitetu-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356030-skandal-u-harkovi-deputata-kunickogo-za-porusenna-pdr-prosat-vikluciti-z-komitetu-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356030-skandal-u-harkovi-deputata-kunickogo-za-porusenna-pdr-prosat-vikluciti-z-komitetu-radi.html


 

Зеленський звернеться до Ради зі щорічним 

посланням 1 грудня 

Президент Володимир Зеленський на 
пленарному засіданні 1 грудня звернеться до 

Верховної Ради зі щорічним посланням про 

внутрішнє і зовнішнє становище України.

 

 

У Красногорівці снаряд окупантів пробив 

дах і влетів у будинок  ФОТО  

Прокуратура розпочала кримінальне 
провадження за фактом обстрілу російськими 

окупаційними військами селища Красногорівка 

Покровського району Донецької області

 

 

На Вінниччині попрощалися з бійцем ООС, 

який помер у лікарні ВІДЕО 

На Вінниччині у селищі Літин у вівторок, 23 

листопада, поховали учасника ООС майора 

Руслана Абразовського, який помер у шпиталі 

в м. Дніпро.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Нафтогаз вітає розширення США санкцій 

проти учасників проєкту «Північний потік-

2» 

НАК "Нафтогаз України" вітає рішення США 

про включення в санкційний список двох суден 
і пов’язаної з Росією компанії Transadria Ltd., 

які є учасникми проєкту газогону "Північний 

потік-2". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3355931-zelenskij-zvernetsa-do-radi-zi-soricnim-poslannam-1-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3355931-zelenskij-zvernetsa-do-radi-zi-soricnim-poslannam-1-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356066-u-krasnogorivci-snarad-okupantiv-probiv-dah-i-vletiv-u-budinok-obstril-rozslidue-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3356066-u-krasnogorivci-snarad-okupantiv-probiv-dah-i-vletiv-u-budinok-obstril-rozslidue-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355889-na-vinnici-poprosalisa-z-bijcem-oos-akij-pomer-u-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355889-na-vinnici-poprosalisa-z-bijcem-oos-akij-pomer-u-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355847-naftogaz-vitae-rozsirenna-ssa-sankcij-proti-ucasnikiv-proektu-pivnicnij-potik2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355847-naftogaz-vitae-rozsirenna-ssa-sankcij-proti-ucasnikiv-proektu-pivnicnij-potik2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355847-naftogaz-vitae-rozsirenna-ssa-sankcij-proti-ucasnikiv-proektu-pivnicnij-potik2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355847-naftogaz-vitae-rozsirenna-ssa-sankcij-proti-ucasnikiv-proektu-pivnicnij-potik2.html


 

Співпраця з МВФ забезпечує майже 

половину потреби у зовнішнїх фінансах на 

2022 рік - Марченко 

Продовження програми співробітництва з 

Міжнародним валютним фондом є можливістю 

отримати в бюджет всю суму коштів, 

передбачених чинною програмою - 5 млрд дол. 

США. 

 

 

Укртрансгаз вивів програмний комплекс 

для обліку газу на європейський ринок 

АТ "Укртрансгаз" вивело програмний 

комплекс Ask-2, розроблений компанією для 

обліку газу, на європейський ринок. 

 

 

Оператор ГТС створить гарантовані 

потужності для імпорту газу з Угорщини 

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) планує 

створити гарантовані потужності для імпорту 

газу з Угорщини.

 

 

У Раді пропонують заборонити імпорт 

товарів із Білорусі ЗАКОНОПРОЄКТ  

Народний депутат із парламентської фракції 

“Слуга народу” Олександр Дануца 

зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону 

№6329 “Про ембарго на імпорт товарів,  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356015-spivpraca-z-mvf-zabezpecue-majze-polovinu-potrebi-u-zovnisnomu-finansuvanni-na-2022-rik-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356015-spivpraca-z-mvf-zabezpecue-majze-polovinu-potrebi-u-zovnisnomu-finansuvanni-na-2022-rik-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356015-spivpraca-z-mvf-zabezpecue-majze-polovinu-potrebi-u-zovnisnomu-finansuvanni-na-2022-rik-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356015-spivpraca-z-mvf-zabezpecue-majze-polovinu-potrebi-u-zovnisnomu-finansuvanni-na-2022-rik-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355805-ukrtransgaz-viviv-programnij-kompleks-dla-obliku-gazu-na-evropejskij-rinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355805-ukrtransgaz-viviv-programnij-kompleks-dla-obliku-gazu-na-evropejskij-rinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355679-operator-gts-stvorit-garantovani-potuznosti-dla-importu-gazu-z-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355679-operator-gts-stvorit-garantovani-potuznosti-dla-importu-gazu-z-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355732-u-radi-proponuut-zaboroniti-import-tovariv-iz-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355732-u-radi-proponuut-zaboroniti-import-tovariv-iz-bilorusi.html


 

Україна пропонує розширити підтримку 

ЄБРР проєктів зеленої трансформації - 

Стефанішина 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 

обговорила з делегацією Європейського банку 

реконструкції та розвитку розширення  

 

Шевченко назвав пріоритети НБУ в межах 

співпраці з МВФ 

Національний банк у межах співпраці з 

Міжнародним валютним фондом і надалі 
продовжуватиме фокусуватися на важливих 

для України напрямах. 

 

 

«Турбоатом» та «Електроважмаш» із грудня 

працюватимуть як єдине підприємство – 

директор 

Два харківських промислових гіганти 

«Українські енергетичні машини» (колишній 
«Турбоатом») та «Електроважмаш», об’єднані 

за рішенням Кабміну, 

 

МАГАТЕ проводить інспекцію на сховищі 

відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС 

На сховищі відпрацьованого ядерного палива 
«сухого» типу (СВЯП-2) Чорнобильської АЕС 

представники Міжнародного агентства з 

атомної енергії проводять перевірку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356143-ukraina-proponue-rozsiriti-pidtrimku-ebrr-proektiv-zelenoi-transformacii-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356143-ukraina-proponue-rozsiriti-pidtrimku-ebrr-proektiv-zelenoi-transformacii-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356143-ukraina-proponue-rozsiriti-pidtrimku-ebrr-proektiv-zelenoi-transformacii-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356143-ukraina-proponue-rozsiriti-pidtrimku-ebrr-proektiv-zelenoi-transformacii-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355779-sevcenko-nazvav-prioriteti-nbu-v-mezah-spivpraci-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355779-sevcenko-nazvav-prioriteti-nbu-v-mezah-spivpraci-z-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355704-turboatom-ta-elektrovazmas-iz-grudna-pracuvatimut-ak-edine-pidpriemstvo-direktor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355704-turboatom-ta-elektrovazmas-iz-grudna-pracuvatimut-ak-edine-pidpriemstvo-direktor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355704-turboatom-ta-elektrovazmas-iz-grudna-pracuvatimut-ak-edine-pidpriemstvo-direktor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355704-turboatom-ta-elektrovazmas-iz-grudna-pracuvatimut-ak-edine-pidpriemstvo-direktor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356034-magate-provodit-inspekciu-na-shovisi-vidpracovanogo-adernogo-paliva-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356034-magate-provodit-inspekciu-na-shovisi-vidpracovanogo-adernogo-paliva-caes.html


 

Таджикистан поглиблюватиме економічну 

співпрацю з Україною - посол 

Республіка Таджикистан розраховує на значне 
поглиблення взаємовигідного співробітництва 

з українською державою та бізнесом. 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ЄСПЛ прийняв позов від СКУ про 

порушення в Росії прав української 

діаспори 

Позов Світового конґресу українців (СКУ) зі 
скаргами на порушення Росією Конвенції про 

захист прав людини й основоположних свобод 

був прийнятий до розгляду Секретаріатом 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). 

 

Засуджений у справі «білогірської групи» 

Омеров потребує операції – консул 

Політв'язень з Криму 60-річний Енвер Омеров, 

який утримується в СІЗО-3 Новочеркаська в 

Ростовській області (РФ), потребує операції.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

У Києві знайшли мертвим колишнього 

суддю - розслідують самогубство 

У Шевченківському районі Києва знайшли тіло 

колишнього судді Солом’янського райсуду 

столиці Сергія Зінченка.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355948-tadzikistan-poglibluvatime-ekonomicnu-spivpracu-z-ukrainou-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355948-tadzikistan-poglibluvatime-ekonomicnu-spivpracu-z-ukrainou-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3355844-espl-prijnav-pozov-vid-sku-pro-porusenna-v-rosii-prav-ukrainskoi-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3355844-espl-prijnav-pozov-vid-sku-pro-porusenna-v-rosii-prav-ukrainskoi-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3355844-espl-prijnav-pozov-vid-sku-pro-porusenna-v-rosii-prav-ukrainskoi-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3355844-espl-prijnav-pozov-vid-sku-pro-porusenna-v-rosii-prav-ukrainskoi-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3356127-zasudzenij-u-spravi-bilogirskoi-grupi-omerov-potrebue-operacii-konsul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3356127-zasudzenij-u-spravi-bilogirskoi-grupi-omerov-potrebue-operacii-konsul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356149-u-kievi-znajsli-mertvim-kolisnogo-suddu-rozsliduut-samogubstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356149-u-kievi-znajsli-mertvim-kolisnogo-suddu-rozsliduut-samogubstvo.html


 

Адвокат заявив, що востаннє бачив 

Януковича ще до карантину 

Адвокати колишнього президента Віктора 
Януковича востаннє особисто бачилися з ним 

до запровадження карантинних обмежень 

через пандемію коронавірусу.

 

 

З оточення Януковича під санкціями ЄС 

залишилися семеро з 22 осіб - Венедіктова 

Під санкціями Європейського Союзу 
залишаються семеро із 22-ох українських 

експосадовців, щодо яких були запроваджені 

обмеження у 2014 році.

 

СБУ запобігла незаконній приватизації 

держмайна на понад 4,2 мільярда ФОТО 

Служба безпеки України запобігла масштабній 

схемі з незаконного заволодіння 
гідротехнічними спорудами (ГТС) та 

земельними ділянками державної і 

комунальної форми власності у Києві та 

Київській області. 

 

 

«Родичка працівника САП» пропонувала за 

$40 тисяч закрити справу – прокуратура 
ФОТО 

Правоохоронці затримали жительку 

Хмельницької області, яка за 40 тис. дол. 

пропонувала закрити провадження щодо 
експрокурора через нібито зв'язки у 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3355837-advokat-zaaviv-so-vostanne-baciv-anukovica-se-do-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3355837-advokat-zaaviv-so-vostanne-baciv-anukovica-se-do-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356055-z-otocenna-anukovica-pid-sankciami-es-zalisilisa-semero-z-22-osib-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3356055-z-otocenna-anukovica-pid-sankciami-es-zalisilisa-semero-z-22-osib-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356151-sbu-zapobigla-nezakonnij-privatizacii-derzmajna-na-ponad-42-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3356151-sbu-zapobigla-nezakonnij-privatizacii-derzmajna-na-ponad-42-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355854-rodicka-pracivnika-sap-proponuvala-za-40-tisac-zakriti-spravu-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355854-rodicka-pracivnika-sap-proponuvala-za-40-tisac-zakriti-spravu-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355854-rodicka-pracivnika-sap-proponuvala-za-40-tisac-zakriti-spravu-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355854-rodicka-pracivnika-sap-proponuvala-za-40-tisac-zakriti-spravu-prokuratura.html


 

У «Київкомунсервіс» прийшли з обшуками - 

вилучають документи 

На підприємстві «Київкомунсервіс» проводять 

черговий обшук та вилучення документів.  

 

У Києві порушник ПДР побив 

поліцейського і тікав від патрульних на 

мопеді 

У Києві слідчі поліції повідомили про підозру 
чоловіку, який завдав правоохоронцю тілесних 

ушкоджень після того, як порушив ПДР та 

тікав від патрульних, які все ж наздогнали 

його.

 

 

Раді пропонують збільшити штрафи й 

тюремні строки за «п’яні» ДТП 
ЗАКОНОПРОЄКТ  

Група народних депутатів, серед яких члени 

Комітету Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності, зареєстрували в 
парламенті законопроєкт про посилення 

кримінальної відповідальності за  «п’яні» ДТП.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Українській митниці потрібна 

«синхронізація у розвитку» з Євросоюзом - 

Юргіта Домейкієне, керівниця Програми 

ЄС з підтримки управління державними 

фінансами в Україні (EU4PFM) ІНТЕРВ'Ю 

Угода про Асоціацію з ЄС, підписана 

Україною у 2014 році, стала кроком на шляху її 

європейської інтеграції.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3355894-u-kiivkomunservis-prijsli-z-obsukami-vilucaut-dokumenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3355894-u-kiivkomunservis-prijsli-z-obsukami-vilucaut-dokumenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356132-u-kievi-porusnik-pdr-pobiv-policejskogo-i-tikav-vid-patrulnih-na-mopedi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356132-u-kievi-porusnik-pdr-pobiv-policejskogo-i-tikav-vid-patrulnih-na-mopedi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356132-u-kievi-porusnik-pdr-pobiv-policejskogo-i-tikav-vid-patrulnih-na-mopedi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356132-u-kievi-porusnik-pdr-pobiv-policejskogo-i-tikav-vid-patrulnih-na-mopedi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355982-radi-proponuut-zbilsiti-strafi-j-turemni-stroki-za-pani-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355982-radi-proponuut-zbilsiti-strafi-j-turemni-stroki-za-pani-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355982-radi-proponuut-zbilsiti-strafi-j-turemni-stroki-za-pani-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3355982-radi-proponuut-zbilsiti-strafi-j-turemni-stroki-za-pani-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355742-urgita-domejkiene-kerivnica-programi-es-z-pidtrimki-upravlinna-derzavnimi-finansami-v-ukraini-eu4pfm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355742-urgita-domejkiene-kerivnica-programi-es-z-pidtrimki-upravlinna-derzavnimi-finansami-v-ukraini-eu4pfm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355742-urgita-domejkiene-kerivnica-programi-es-z-pidtrimki-upravlinna-derzavnimi-finansami-v-ukraini-eu4pfm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355742-urgita-domejkiene-kerivnica-programi-es-z-pidtrimki-upravlinna-derzavnimi-finansami-v-ukraini-eu4pfm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355742-urgita-domejkiene-kerivnica-programi-es-z-pidtrimki-upravlinna-derzavnimi-finansami-v-ukraini-eu4pfm.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3355742-urgita-domejkiene-kerivnica-programi-es-z-pidtrimki-upravlinna-derzavnimi-finansami-v-ukraini-eu4pfm.html


 

«Сонячна кухня» та інші еколайфхаки від 

житомирських школярів 

Юні винахідники пропонують добувати 
електроенергію з дверей, а утеплюватися – 

брикетами з вапна

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Тисяча для вакцинованих: уряд хоче 

долучити до програми авіаквитки 

Міністерство інфраструктури веде переговори 
з українськими авіакомпаніями про участь у 

програмі виплат у розмірі 1 тис. грн для 

вакцинованих проти COVID-19. 

 

 

Фільм «Хід Короля» вийде в український 

прокат на тиждень раніше 

Німецький фільм «Хід короля», знятий за 

мотивами світового бестселера Стефана 
Цвейга, вийде у прокат в Україні на тиждень 

раніше, ніж планувалося. 

 

 

Домагання до студенток: викладач Талашко 

звільнився з університету 

Викладач Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені 

Карпенка-Карого Володимир Талашко, на 

адресу якого лунали

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3355935-sonacna-kuhna-ta-insi-ekolajfhaki-vid-zitomirskih-skolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3355935-sonacna-kuhna-ta-insi-ekolajfhaki-vid-zitomirskih-skolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3356051-tisaca-dla-vakcinovanih-urad-hoce-doluciti-do-programi-aviakvitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3356051-tisaca-dla-vakcinovanih-urad-hoce-doluciti-do-programi-aviakvitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3356112-film-hid-korola-vijde-v-ukrainskij-prokat-na-tizden-ranise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3356112-film-hid-korola-vijde-v-ukrainskij-prokat-na-tizden-ranise.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356161-domaganna-do-studentok-vikladac-talasko-zvilnivsa-z-universitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356161-domaganna-do-studentok-vikladac-talasko-zvilnivsa-z-universitetu.html


 

У Чернігові запустили першу в місті 

станцію знезалізнення води 

У Чернігові запрацювала перша в місті станція 
доочистки та знезалізненя питної води, яка 

обслуговуватиме один із житлових масивів. 

 

 

У Коломиї сім’я, яка взяла на виховання 

сімох дітей, отримала житловий будинок 

В Івано-Франківській області для сім’ї 

Угорських, яка взяла на виховання сімох дітей, 
позбавлених батьківського піклування, коштом 

бюджету придбали житловий будинок. 

 

У центрі Києва – виставка «Мальована 

історія Майдану» ФОТО 

У Києві на Майдані Незалежності  відкрили 

вуличну виставку "Мальована історія 

Майдану", яка створена на основі графічного 

роману Олександра Ком’яхова “ТАТО”.

 

 

У Канаді проводять Тиждень обізнаності 

про Голодомор ВІДЕО 

Конгрес українців Канади оголосив про 

початок Національного тижня обізнаності про 

Голодомор.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3355867-u-cernigovi-zapustili-persu-v-misti-stanciu-znezaliznenna-vodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3355867-u-cernigovi-zapustili-persu-v-misti-stanciu-znezaliznenna-vodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3355414-u-kolomii-sima-aka-vzala-na-vihovanna-simoh-ditej-otrimala-zitlovij-budinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3355414-u-kolomii-sima-aka-vzala-na-vihovanna-simoh-ditej-otrimala-zitlovij-budinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356023-u-centri-kieva-vistavka-malovana-istoria-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3356023-u-centri-kieva-vistavka-malovana-istoria-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3356072-u-kanadi-provodat-tizden-obiznanosti-pro-golodomor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3356072-u-kanadi-provodat-tizden-obiznanosti-pro-golodomor.html


 

Українські полярники долучилися до 

«Марафону, який ніхто не хоче бігти» ФОТО  

Учасники 26-ї Української антарктичної 
експедиції взяли участь в акції “Марафон, який 

ніхто не хоче бігти”, щоб привернути увагу 

міжнародної спільноти до російської агресії на 

сході України. 

 

Пішов з життя диригент Національної опери 

Аллін Власенко 

На 83-му році життя помер професор Музичної 

академії імені Петра Чайковського, диригент 

Національної опери України Аллін Власенко.
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