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ТОП 

 

Агресія Росії проти України: Кулеба назвав 

найгірший сценарій 

Росія може спробувати підірвати архітектуру 

безпеки в Європі, що склалася після Холодної 

війни, та силою перекреслити кордони знову, 

як це вона вже робила у 2008 році в Грузії і в 

2014 році у Криму та на сході України.

 

 

Генсек НАТО попередив Москву про 

наслідки у разі вторгнення в Україну 

Москву очікують відчутні наслідки, зокрема в 

економічній та політичній сферах, якщо вона 

наважиться на нові агресивні дії проти 

України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359631-agresia-rosii-proti-ukraini-kuleba-nazvav-najgirsij-scenarij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359631-agresia-rosii-proti-ukraini-kuleba-nazvav-najgirsij-scenarij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359663-gensek-nato-poperediv-moskvu-pro-naslidki-u-razi-vtorgnenna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359663-gensek-nato-poperediv-moskvu-pro-naslidki-u-razi-vtorgnenna-v-ukrainu.html


 

Ердоган хоче стати посередником у 

переговорах між Україною та РФ 

Туреччина готова взяти участь у врегулюванні 
ситуації на сході України в якості посередника 

та сподівається на мирне врегулювання. 

 

 

СБУ заявила про розслідування спроби 

держперевороту ВІДЕО  

Служба безпеки України розслідує підготовку 

окремими громадянами України дій з метою 

захоплення державної влади.  

 

 

Дії Бутусова має оцінити Комісія з 

журналістської етики, тиск держорганів 

неприпустимий – Медіарух ЗАЯВА  

Медіарух заявляє, що для оцінки етичності чи 

неетичності дій головного редактора сайту 
"Цензор.нет" Юрія Бутусова існують 

саморегулівні організації, наприклад Комісія з 

журналістської етики, і 

 

 

Україна посилила вимоги в’їзду із семи 

країн Африки - «ковідний» список можуть 

розширити 

Особи, які прибувають з деяких країн 

Південної Африки і перебували там протягом 

семи з чотирнадцяти останніх днів, 

проходитимуть обов'язкову самоізоляцію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359496-erdogan-hoce-stati-poserednikom-u-peregovorah-miz-ukrainou-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359496-erdogan-hoce-stati-poserednikom-u-peregovorah-miz-ukrainou-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359669-sbu-zaavila-pro-rozsliduvanna-sprobi-derzperevorotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359669-sbu-zaavila-pro-rozsliduvanna-sprobi-derzperevorotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359583-dii-butusova-mae-ociniti-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-tisk-derzorganiv-nepripustimij-mediaruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359583-dii-butusova-mae-ociniti-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-tisk-derzorganiv-nepripustimij-mediaruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359583-dii-butusova-mae-ociniti-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-tisk-derzorganiv-nepripustimij-mediaruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359583-dii-butusova-mae-ociniti-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-tisk-derzorganiv-nepripustimij-mediaruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359485-ukraina-posilila-vimogi-vizdu-iz-semi-krain-afriki-kovidnij-spisok-mozut-rozsiriti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359485-ukraina-posilila-vimogi-vizdu-iz-semi-krain-afriki-kovidnij-spisok-mozut-rozsiriti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359485-ukraina-posilila-vimogi-vizdu-iz-semi-krain-afriki-kovidnij-spisok-mozut-rozsiriti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359485-ukraina-posilila-vimogi-vizdu-iz-semi-krain-afriki-kovidnij-spisok-mozut-rozsiriti.html


 

Скандальна вечірка у річницю Голодомору: 

на блогера склали протокол 

Поліцейські склали протокол за недотримання 
карантинних обмежень на організатора гучної 

вечірки у Львові у Будинку вчених у День 

вшанування пам'яті загиблих внаслідок 

Голодомору 1932-1933 років.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Перемовини з Росією: у МЗС відреагували 

на пропозицію Ердогана 

Україна вітатиме будь-які зусилля партнерів, 
які можуть допомогти у завершенні 

військового конфлікту на сході країни та 

поверненні тимчасово непідконтрольних 

територій.

 

Польща попередила Україну про високу 

ймовірність гібридних атак з боку Білорусі 

Міністри внутрішніх справ України та Польщі 

Денис Монастирський і Маріуш Камінський 

обговорили актуальну ситуацію на 

міжкордонні з Республікою 

 

 

Кулеба пояснив, чому прямі переговори з 

Лукашенком недоречні 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба не вважає за доцільне проведення 

прямих переговорів із Олександром 

Лукашенком. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359661-skandalna-vecirka-u-ricnicu-golodomoru-na-blogera-sklali-protokol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359661-skandalna-vecirka-u-ricnicu-golodomoru-na-blogera-sklali-protokol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359595-kuleba-vitaemo-budaki-zusilla-partneriv-dla-zaversenna-vijni-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359595-kuleba-vitaemo-budaki-zusilla-partneriv-dla-zaversenna-vijni-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359617-polsa-poperedila-ukrainu-pro-visoku-jmovirnist-gibridnih-atak-z-boku-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359617-polsa-poperedila-ukrainu-pro-visoku-jmovirnist-gibridnih-atak-z-boku-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359411-kuleba-poasniv-comu-prami-peregovori-z-lukasenkom-nedorecni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359411-kuleba-poasniv-comu-prami-peregovori-z-lukasenkom-nedorecni.html


 

США підтвердили підтримку членства в 

НАТО для України і Грузії 

Офіційний Вашингтон підтвердив, що зберігає 
тверду підтримку рішенням НАТО в Бухаресті 

у 2008 році, а також останнього саміту 

Альянсу в Брюсселі, 

 

Міністри закордонних справ НАТО і ОБСЄ 

обговорять ситуацію на кордонах України 

Ситуація на сході України і зосередження 

російських військ на її кордонах стануть темою 
обговорення цього тижня відразу на двох 

міністерських зустрічах - НАТО і ОБСЄ. 

 

Українські піхотинці з новітніми БТРами 

прибули на навчання у Німеччину 

Збройні сили України на багатонаціональних 

навчаннях Combined Resolve у Німеччині 

вперше представляє підрозділ, що має на 
озброєнні новітні зразки бронетехніки 

вітчизняного виробництва.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Кількість COVID-випадків в Україні за 

тиждень зменшилася на 22% – Ляшко 

В Україні вже третій тиждень спостерігається 

спад захворюваності на коронавірус, протягом 

минулого тижня кількість випадків 

зменшилася на 22%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359561-ssa-pidtverdili-pidtrimku-clenstva-v-nato-dla-ukraini-i-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359561-ssa-pidtverdili-pidtrimku-clenstva-v-nato-dla-ukraini-i-gruzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359363-ministri-zakordonnih-sprav-nato-i-obse-obgovorat-situaciu-na-kordonah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359363-ministri-zakordonnih-sprav-nato-i-obse-obgovorat-situaciu-na-kordonah-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359645-ukrainski-pihotinci-z-novitnimi-btrami-pribuli-na-navcanna-u-nimeccinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359645-ukrainski-pihotinci-z-novitnimi-btrami-pribuli-na-navcanna-u-nimeccinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359244-kilkist-covidvipadkiv-v-ukraini-za-tizden-zmensilasa-na-22-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359244-kilkist-covidvipadkiv-v-ukraini-za-tizden-zmensilasa-na-22-lasko.html


 

«Омікрон»: Найгірше – це паніка, а факти 

однозначних підстав для неї не дають 

Ушестеро заразніший за Дельту? Вакцини 
проти нього безсилі? Протікає важче? Все це 

треба підтверджувати фактами. Спеціалісти 

радять: почекайте спокійно тижнів зо два

 

 

В Україні штам Omicron не виявлений – 

Ляшко 

Новий штам коронавірусу “Омікрон” на 

сьогодні не виявлено на території України.  

 

Україна посилює захист від штаму Omicron 

– що готує МОЗ 

Українці, що перебували у країнах, де 

виявлено штам Omicron, мають пройти 

самоізоляцію після повернення додому.

 

Глава Moderna обіцяє оновлену вакцину 

проти Omicron на початку року 

Генеральний директор Moderna Пол Бертон 

заявив, що компанія може випустити оновлену 

COVID-вакцину для протидії поширенню 
нового штаму коронавірусу «Омікрон» на вже 

початку наступного року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359393-omikron-najgirse-ce-panika-a-fakti-odnoznacnih-pidstav-dla-nei-ne-svidcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359393-omikron-najgirse-ce-panika-a-fakti-odnoznacnih-pidstav-dla-nei-ne-svidcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359268-v-ukraini-stam-omicron-ne-viavlenij-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359268-v-ukraini-stam-omicron-ne-viavlenij-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359407-ukraina-posilit-zahist-vid-stamu-omicron-so-gotue-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359407-ukraina-posilit-zahist-vid-stamu-omicron-so-gotue-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359475-glava-moderna-obicae-onovlenu-vakcinu-proti-omicron-na-pocatku-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359475-glava-moderna-obicae-onovlenu-vakcinu-proti-omicron-na-pocatku-roku.html


 

У лікарнях Донеччини у важкому стані - 

майже 86% COVID-хворих 

У Донецькій області з 1 980 госпіталізованих 
хворих у COVID-лікарнях у важкому стані 

наразі перебувають 85,9% від усіх пацієнтів.

 

 

У Львові розробили інноваційний 

антисептик для протидії COVID-19 

Молоді дослідники НУ «Львівська 
політехніки» розробили інноваційний 

антисептик для протидії поширенню 

коронавірусу на основі рослинного екстракту 

та наночастинок срібла.

 

 

Повністю вакциновані від коронавірусу 

35% українців – Ляшко 

За листопад в Україні вже зробили 6,5 млн 

щеплень проти коронавірусу. 

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив низку суддів 

Президент Володимир Зеленський здійснив 
низку призначень на посади суддів місцевих і 

господарського судів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3359675-u-likarnah-doneccini-u-vazkomu-stani-majze-86-covidhvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3359675-u-likarnah-doneccini-u-vazkomu-stani-majze-86-covidhvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3359199-u-lvovi-rozrobili-innovacijnij-antiseptik-dla-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3359199-u-lvovi-rozrobili-innovacijnij-antiseptik-dla-protidii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359321-povnistu-vakcinovani-vid-koronavirusu-35-ukrainciv-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359321-povnistu-vakcinovani-vid-koronavirusu-35-ukrainciv-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359656-zelenskij-priznaciv-nizku-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359656-zelenskij-priznaciv-nizku-suddiv.html


 

Стефанчук заявив, що не підпише подання 

до КСУ про перенесення виборів Ради 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
заявив, що не підписуватиме подання до 

Конституційного Суду України щодо 

можливого перенесення парламентських 

виборів. 

 

У «Слузі народу» не можуть знайти заяву 

Разумкова на вступ до партії 

У політичній партії “Слуза народу” досі не 

можуть знайти заяву колишнього Голови 
Верховної Ради, народного депутата Дмитра 

Разумкова на вступ до “СН”. 

 

Рада не збере 300 голосів на імперативний 

мандат – Шуляк 

Голова партії “Слуга народу”, заступниця 

голови однойменної парламентської фракції 

вважає, що за впровадження імперативного 
мандату у Верховній Раді не проголосує 

конституційна парламентська більшість, тобто 

300 народних депутатів. 

 

 

Зеленська пояснила мету безбар’єрності 

Усунення бар’єрів у бізнесі, створення умов 

для працевлаштування й комфортної роботи 
людей із інвалідністю, громадян різного віку та 

статі є важливим завданням, адже відкриває 

рівні можливості перед кожним українцем. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359305-stefancuk-zaaviv-so-ne-pidpise-podanna-do-ksu-pro-perenesenna-viboriv-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359305-stefancuk-zaaviv-so-ne-pidpise-podanna-do-ksu-pro-perenesenna-viboriv-u-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359171-u-sluzi-narodu-ne-mozut-znajti-zaavu-razumkova-na-vstup-do-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359171-u-sluzi-narodu-ne-mozut-znajti-zaavu-razumkova-na-vstup-do-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359233-rada-ne-zbere-300-golosiv-na-imperativnij-mandat-sulak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359233-rada-ne-zbere-300-golosiv-na-imperativnij-mandat-sulak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359389-zelenska-poasnila-metu-bezbarernosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359389-zelenska-poasnila-metu-bezbarernosti.html


 

Раді пропонують посилити соцзахист 

ветеранів війни ЗАКОНОПРОЄКТ 

У Верховній Раді зареєстровано урядовий 
проєкт закону №6350 «Про внесення змін до 

деяких законів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових гарантій соціального 

захисту ветеранів війни». 

 

У районі ООС поранений український 

військовий 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 

29 листопада шість разів відкривали вогонь по 
позиціях Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів 

один український захисник дістав поранення.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна не змерзне: 6 років без російського 

газу 

Що відбувається на «газовому фронті» між 

Росією та Україною

 

 

Нафтогаз продаватиме компаніям газ для 

потреб населення до травня 2022 року 

Кабінет Міністрів зобов'язав Групу Нафтогаз 
продавати "блакитне паливо" для потреб 

населення газопостачальним компаніям, які є 

учасниками балансуючої групи Нафтогазу, до 

30 квітня 2022 року включно. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359461-radi-proponuut-posiliti-soczahist-veteraniv-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359461-radi-proponuut-posiliti-soczahist-veteraniv-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359566-u-rajoni-oos-poranenij-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359566-u-rajoni-oos-poranenij-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359429-ukraina-ne-zmerzne-6-rokiv-bez-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359429-ukraina-ne-zmerzne-6-rokiv-bez-rosijskogo-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359574-naftogaz-prodavatime-kompaniam-gaz-dla-potreb-naselenna-do-travna-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359574-naftogaz-prodavatime-kompaniam-gaz-dla-potreb-naselenna-do-travna-2022-roku.html


 

Кабмін призначив тимчасового керівника 

Держрезерву 

Кабінет Міністрів звільнив Микиту Барабаша з 
посади заступника голови Державного 

агентства резерву у зв’язку з переходом на 

іншу роботу. 

 

 

На порталі Дія.Бізнес тепер можна дізнатися 

все про земельну реформу 

На національному порталі з розвитку 

підприємництва Дія.Бізнес доступний новий 
розділ — «Земельна реформа», з якої 

підприємці отримуватимуть усю 

 

 

В Україні через пандемію 80 тисяч сімей 

опинилися у скруті – екперти 

У складних життєвих обставинах внаслідок 

пандемії COVID-19 опинилися 80 тисяч сімей, 

а через смертність опікунів зростає кількість 

дітей-сиріт. 

 

Малозабезпечені зможуть започаткувати 

власну справу: Лазебна повідомила про 

нову програму ВІДЕО 

В Україні з 2022 року запровадять програму, 

яка допоможе безробітним із числа 

малозабезпечених отримати кошти на 

започаткування власної справи. 
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Україна отримає €200 мільйонів на 

оновлення громадського транспорту - 

Мінфін 

Україна отримає 200 млн євро кредитних 

коштів від міжнародних фінансових 

організацій у межах реалізації проєкту 

«Міський громадський транспорт України ІІ».  

 

Хліб в Україні до кінця року може 

здорожчати на 10-15% 

До кінця року слід очікувати здорожчання 

хліба та виробів із борошна на 10-15%, 

незважаючи на рекордний врожай зерна.

 

 

Тиск на гривню збережеться: аналітики 

прогнозують курс 27,2 за долар 

Найближчим часом тиск на гривню 

збережеться; рух курсу очікується у діапазоні 
27,1-27,2 грн/дол. Цільовим рівнем 

залишається 27,5 грн/дол.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Конгрес мусульман України створив 

платформу спільнодії 

Громадські організації ініціювали створення 
платформи для спільнодії мусульманських 

спільнот – Конгрес мусульман України.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справа про держзраду: захист просить про 

участь Януковича в суді онлайн 

Верховний Суд оголосив перерву до 6 грудня у 
розгляді касаційних скарг захисту колишнього 

президента Віктора Януковича на рішення 

судів двох інстанцій у справі про державну 

зрад. 

 

 

Вбивство Вороненкова: суд оголосить вирок 

1 грудня 

Шевченківський районний суд Києва завершив 
розгляд справи щодо вбивства ексдепутата 

Держдуми РФ Дениса Вороненкова і пішов до 

нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна в центрі уваги, німецький 

«Світлофор» та білоруські паралелі ТРИ 
ПОДІЇ СВІТУ 

Останні заяви Володимира Зеленського 

спричинили підвищення уваги до ситуації в 

Україні. 

 

У Києві атошники-ампутанти займаються 

серфінгом і незабаром отримають джипи - 

Георгій Кунах, директор Київського 

міського центру допомоги учасникам АТО 

ІНТЕРВ'Ю 

Якби такого не було, його треба було б 
створити. Такий центр. І такого керівника.
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До волонтерського проєкту Семенівська 

громада залучила вразливу молодь - Василь 

Невмержицький, керівник Житомирського 

регіонального офісу Програми «U-LEAD з 

Європою» ІНТЕРВ'Ю 

Семенівська громада, що на Житомирщині, 
стала однією з переможців всеукраїнського 
конкурсу «Волонтерство в громаді», 
оголошеного Програмою «U-LEAD з 
Європою». 

 

Петро Липовенко, президент Асоціації 

“Аеропорти України” цивільної авіації: 

Конкуренція посилюватиметься, вартість 

авіаперевезень падатиме ІНТЕРВ'Ю 

Однією з найважливіших для нашої країни 

міжнародних подій цієї осені стало підписання 

12 жовтня (у межах 23-го Саміту Україна-ЄС) 
Угоди про Спільний авіаційний простір (САП) 

з ЄС.

 

Колективні позови дозволяють громадам 

ефективно захищати свої екологічні права - 

Тетяна Тимочко, голова ГО «Всеукраїнська 

екологічна ліга» ІНТЕРВ'Ю 

У Миколаєві апеляційний суд продовжує 
розгляд апеляції власників Миколаївського 
глиноземного заводу на рішення  
Заводського районного суду Миколаєва, який 
задовольнив

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Свободу Почайні та Хрещатику! 

Чи можна відродити закуті в колектори річки 

Києва? Укрінформ розповідає про фантастичні 

та реальні проєкти ревіталізації річок 
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Субсидії, пенсії і не тільки: у «Дії» 

запускають сім нових соцпослуг 

Міністерство цифрової трансформації 

запустило на порталі державних послуг "Дія" 

сім нових соціальних послуг, серед яких: 

оформлення субсидії,

 

Тімоті Снайдер побачив спільне у Василеві 

Вишиваному і Джеймсі Бонді - Алла 

Загайкевич, композиторка ІНТЕРВ'Ю 

Сучасна опера «Вишиваний. Король 
України», два осінні покази якої нещодавно у 
Харкові стали топподією не лише нинішнього 
року, а й усього 30-ліття відновлення 
Незалежності Української 

 

 

У Вінниці заснували музей міста 

У Вінниці міськрада заснувала музей міста, 
який представлятиме громаду як єдиний 

організм у історичному, урбаністичному, 

культурному та соціально-економічному 

вимірах. 

 

Стало відомо, хто з митців отримає грант 

Президента у 2022 році 

Державне агентство України з питань мистецтв 
та мистецької освіти визначило імена митців, 

які у 2022 році отримають грант Президента 

України на реалізацію свого творчого проєкту.
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Львів’яни створили онлайн-гру для 

школярів про участь в житті міста 

У Львові презентували онлайн-гру «Я — 
країна» - симулятор для учнів, який допоможе 

краще зрозуміти про те, як влаштоване місцеве 

самоврядування. 

 

Тернопіль на вихідні прийматиме 

міжнародний фестиваль Jazz Bez 

У Тернополі у наступні вихідні, 4-5 грудня, 

пройде ХХІ Міжнародний джазовий фестиваль 

Jazz Bez.
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