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ТОП 

 

У регіонах збирають людей на 

держпереворот і пропонують по тисячі 

гривень за день - Корнієнко 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня 

готуються "підвози" людей до парламенту, які 

планують заблокувати 

 

У Брюсселі відбулося засідання Комітету 

асоціації Україна – ЄС 

У Брюсселі 29-30 листопада відбулося сьоме 

засідання Комітету асоціації між Україною та 

Європейським Союзом, на якому обговорили 

досягнутий прогрес в імплементації Угоди про 

асоціацію та подальші перспективи 

впровадження реформ в Україні. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359974-u-regionah-zbiraut-ludej-na-derzperevorot-i-proponuut-po-tisaci-griven-za-den-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359974-u-regionah-zbiraut-ludej-na-derzperevorot-i-proponuut-po-tisaci-griven-za-den-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359974-u-regionah-zbiraut-ludej-na-derzperevorot-i-proponuut-po-tisaci-griven-za-den-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359974-u-regionah-zbiraut-ludej-na-derzperevorot-i-proponuut-po-tisaci-griven-za-den-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360396-u-brusseli-vidbulosa-zasidanna-komitetu-asociacii-ukraina-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360396-u-brusseli-vidbulosa-zasidanna-komitetu-asociacii-ukraina-es.html


 

Акції 1 грудня у Києві: Монастирський 

звернувся до українців 

Міністр внутрішніх справ Денис 

Монастирський закликав учасників масових 

акцій, які відбудуться у Києві 1 грудня, 

дотримуватися правопорядку.

 

 

У МЗС відреагували на видачу партквитків 

«єдиноросів» на сході України 

Ніякі партійні квитки «Єдиної Росії» або 

обіцянки політичних кар’єр для «чиновників» 

окупаційної адміністрації не компенсують 

мешканцям частини 

 

 

КСУ вирішив, коли приведе до присяги 

суддів за квотою Президента 

Засідання КСУ для складання присяги 

суддями, призначеними Президентом 

Володимиром Зеленським 26 листопада, 

будуть скликані після припинення 

 

 

Єрмак дав свідчення в ДБР у справі 

«вагнерівців» 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

сьогодні дав свідчення в Державному бюро 

розслідувань у справі "вагнерівців". 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3360416-akcii-1-grudna-u-kievi-monastirskij-zvernuvsa-do-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3360416-akcii-1-grudna-u-kievi-monastirskij-zvernuvsa-do-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360161-u-mzs-vidreaguvali-na-vidacu-partkvitkiv-edinorosiv-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360161-u-mzs-vidreaguvali-na-vidacu-partkvitkiv-edinorosiv-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360349-ksu-virisiv-koli-privede-do-prisagi-suddiv-za-kvotou-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360349-ksu-virisiv-koli-privede-do-prisagi-suddiv-za-kvotou-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359987-ermak-dav-svidcenna-v-dbr-u-spravi-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359987-ermak-dav-svidcenna-v-dbr-u-spravi-vagnerivciv.html


 

«Ресурсний» законопроєкт №5600 ухвалено: 

що він передбачає АНАЛІТИКА  

“Гарячим  слідом” аналізуємо документ, який у 

другій половині 2021-го викликав чи не 

найбільше спротиву й суперечок

 

 

Україна проведе перепис населення у 

співпраці з Apple – Зеленський 

В Україні проведуть перепис населення у 

співпраці з американською компанією Apple.

 

 

Смерть дівчини в полтавському СІЗО 

розслідують за статтями про халатність 

медиків і вбивство 

Смерть в Полтавському СІЗО 20-річної 

дівчини, засудженої за вбивство інструктора 

тиру, розслідують за статтями Кримінального 

кодексу про умисне вбивство і неналежне 

ставлення медиків до своїх обов'язків. 

 

 

Тисяча для вакцинованих: скористатися 

коштами можна буде протягом чотирьох 

місяців 

Скористатися коштами в рамках програми з 

підтримки громадян і бізнесу в умовах 

пандемії «єПідтримка» можна буде упродовж 

чотирьох місяців після дня надходження 

коштів.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360140-resursnij-zakonoproekt-5600-uhvaleno-so-vin-peredbacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360140-resursnij-zakonoproekt-5600-uhvaleno-so-vin-peredbacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360058-ukraina-provede-perepis-naselenna-u-spivpraci-z-apple-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360058-ukraina-provede-perepis-naselenna-u-spivpraci-z-apple-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360201-smert-divcini-v-poltavskomu-sizo-rozsliduut-za-stattami-pro-halatnist-medikiv-i-vbivstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360201-smert-divcini-v-poltavskomu-sizo-rozsliduut-za-stattami-pro-halatnist-medikiv-i-vbivstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360201-smert-divcini-v-poltavskomu-sizo-rozsliduut-za-stattami-pro-halatnist-medikiv-i-vbivstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360201-smert-divcini-v-poltavskomu-sizo-rozsliduut-za-stattami-pro-halatnist-medikiv-i-vbivstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360242-tisaca-dla-vakcinovanih-skoristatisa-kostami-mozna-bude-protagom-cotiroh-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360242-tisaca-dla-vakcinovanih-skoristatisa-kostami-mozna-bude-protagom-cotiroh-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360242-tisaca-dla-vakcinovanih-skoristatisa-kostami-mozna-bude-protagom-cotiroh-misaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360242-tisaca-dla-vakcinovanih-skoristatisa-kostami-mozna-bude-protagom-cotiroh-misaciv.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Столтенберг: НАТО збільшило військову 

присутність у Чорному морі – і це не межа 

Регіон Чорного моря має для НАТО велику 

стратегічну вагу, тож, виходячи з агресивної 

поведінки та риторики Росії у цьому регіоні, 

Північноатлантичний 

 

Шмигаль провів зустрічі з керівництвом ЄС 

– про що говорили 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у 

рамках візиту до Брюсселя провів зустрічі з 

високим представником ЄС Жозепом 

Боррелем, главою Єврокомісії Урсулою фон 

дер Ляєн та президентом Європарламенту 

Давідом Сассолі. 

 

Кулеба їде у Ригу на засідання глав МЗС 

держав-членів НАТО 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба 30 листопада - 1 грудня візьме участь в 

засіданні глав МЗС держав-членів НАТО в Ризі 

на запрошення генерального секретаря Єнса 

Столтенберга. 

 

Нові українські катери Island випробували 

в Чорному морі 

Катери українських Військово-морських сил 

«Суми» і «Фастів», передані урядом США 

Збройним силам України, провели 30 

листопада ходові випробування в Чорному 

морі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360412-stoltenberg-nato-zbilsilo-vijskovu-prisutnist-u-cornomu-mori-i-ce-ne-meza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360412-stoltenberg-nato-zbilsilo-vijskovu-prisutnist-u-cornomu-mori-i-ce-ne-meza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360378-smigal-proviv-zustrici-z-kerivnictvom-es-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360378-smigal-proviv-zustrici-z-kerivnictvom-es-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360081-kuleba-ide-u-rigu-na-zasidanna-glav-mzs-derzavcleniv-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360081-kuleba-ide-u-rigu-na-zasidanna-glav-mzs-derzavcleniv-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360097-novi-ukrainski-kateri-island-viprobuvali-v-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360097-novi-ukrainski-kateri-island-viprobuvali-v-cornomu-mori.html


 

Якщо мігранти прорвуться з Білорусі, 

підкріплення за пів години буде на кордоні - 

МВС 

Міністерство внутрішніх справ у разі прориву 

мігрантів за 30 хвилин доправить на кордон усі 

доступні сили та засоби.

 

 

Окупанти приховано завозять в ОРДЛО 

бойову техніку, озброєння і пальне - 

розвідка 

Окупанти в листопаді приховано завозили на 

тимчасово окуповані території в Донецькій та 

Луганській областях бойову техніку, озброєння 

і пальне. 

 

Зеленська розповіла, що має зробити 

Україна у межах «Партнерства Біарріц» 

Набуття Україною офіційного статусу учасниці 

«Партнерства Біарріц» – міжнародної 

ініціативи рівних прав і можливостей для всіх 

– дає шанс спільно ефективно боротися з 

проблемами, актуальними для багатьох країн 

світу.

  

 

Голова Харківської облради проти участі 

Росії у виробництві літаків 

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-

Луценко у відповідь на промову президента 

АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва щодо 

відновлення

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360151-akso-migranti-prorvutsa-z-bilorusi-pidkriplenna-za-piv-godini-bude-na-kordoni-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360151-akso-migranti-prorvutsa-z-bilorusi-pidkriplenna-za-piv-godini-bude-na-kordoni-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360151-akso-migranti-prorvutsa-z-bilorusi-pidkriplenna-za-piv-godini-bude-na-kordoni-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360151-akso-migranti-prorvutsa-z-bilorusi-pidkriplenna-za-piv-godini-bude-na-kordoni-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360092-okupanti-prihovano-zavozat-v-ordlo-bojovu-tehniku-ozbroenna-i-palne-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360092-okupanti-prihovano-zavozat-v-ordlo-bojovu-tehniku-ozbroenna-i-palne-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360092-okupanti-prihovano-zavozat-v-ordlo-bojovu-tehniku-ozbroenna-i-palne-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360092-okupanti-prihovano-zavozat-v-ordlo-bojovu-tehniku-ozbroenna-i-palne-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360035-zelenska-rozpovila-so-mae-zrobiti-ukraina-u-mezah-partnerstva-biarric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360035-zelenska-rozpovila-so-mae-zrobiti-ukraina-u-mezah-partnerstva-biarric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360127-golova-harkivskoi-oblradi-proti-ucasti-rosii-u-virobnictvi-litakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360127-golova-harkivskoi-oblradi-proti-ucasti-rosii-u-virobnictvi-litakiv.html


 

МІОК анонсував презентацію дослідження 

про українців у Туреччині 

Міжнародний інститут освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою НУ «Львівська 

політехніка» (МІОК) 17 грудня, напередодні 

Міжнародного дня мігранта,

 

КОРОНАВІРУС 

 

Київ і 18 областей залишаються 

«червоними» - де захворюваність найбільша 
ТАБЛИЦЯ  

Станом на 30 листопада в червоній зоні 

епіднебезпеки знаходяться столиця та 18 

областей. 

 

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу 

можна очікувати з січня – Ляшко 

Отримати бустерну дозу вакцини проти 

коронавірусу можна буде з січня-лютого 

наступного року.

 

 

В Україні з 6 грудня посилюють карантин у 

«жовтих зонах» 

З 6 грудня в Україні посилять правила 

карантину в жовтих зонах.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3359915-miok-anonsuvav-prezentaciu-doslidzenna-pro-ukrainciv-u-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3359915-miok-anonsuvav-prezentaciu-doslidzenna-pro-ukrainciv-u-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3359893-kiiv-i-18-oblastej-zalisautsa-cervonimi-de-zahvoruvanist-najbilsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3359893-kiiv-i-18-oblastej-zalisautsa-cervonimi-de-zahvoruvanist-najbilsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3359893-kiiv-i-18-oblastej-zalisautsa-cervonimi-de-zahvoruvanist-najbilsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3359893-kiiv-i-18-oblastej-zalisautsa-cervonimi-de-zahvoruvanist-najbilsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360307-busternu-dozu-vakcini-proti-koronavirusu-mozna-ocikuvati-z-sicna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360307-busternu-dozu-vakcini-proti-koronavirusu-mozna-ocikuvati-z-sicna-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359911-v-ukraini-z-6-grudna-posiluut-karantin-u-zovtih-zonah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359911-v-ukraini-z-6-grudna-posiluut-karantin-u-zovtih-zonah.html


 

Споживання кисню у лікарнях Києва за 

осінню COVID-хвилю зросло втричі – 

Кличко 

У Києві в осінню хвилю пандемії 

коронавірусної хвороби COVID-19 споживання 

кисню в лікарнях зросло втричі. 

 

 

У трьох областях забруднювали землі 

медичними відходами з COVID-лікарень 

У Київській області правоохоронці викрили 

злочинне угруповання, яке забруднювало землі 

медичними відходами з відділень лікарень для 

хворих на COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив нового начальника 

Департаменту контррозвідки СБУ 

Президент Володимир Зеленський призначив 

новим начальником Департаменту 

контррозвідки Служби безпеки України 

Олександра Поклада. 

 

 

Зміни до Податкового кодексу: Рада 

ухвалила резонансний «антиолігархічний» 

закон 

Верховна Рада проголосувала у другому 

читанні та в цілому за внесення змін до 

Податкового кодексу задля забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3360404-spozivanna-kisnu-u-likarnah-kieva-za-osinnu-covidhvilu-zroslo-vtrici-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3360404-spozivanna-kisnu-u-likarnah-kieva-za-osinnu-covidhvilu-zroslo-vtrici-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3360404-spozivanna-kisnu-u-likarnah-kieva-za-osinnu-covidhvilu-zroslo-vtrici-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3360404-spozivanna-kisnu-u-likarnah-kieva-za-osinnu-covidhvilu-zroslo-vtrici-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360044-u-troh-oblastah-zabrudnuvali-zemli-medicnimi-vidhodami-z-covidlikaren.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360044-u-troh-oblastah-zabrudnuvali-zemli-medicnimi-vidhodami-z-covidlikaren.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360144-zelenskij-priznaciv-novogo-nacalnika-departamentu-kontrrozvidki-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360144-zelenskij-priznaciv-novogo-nacalnika-departamentu-kontrrozvidki-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360122-rada-uhvalila-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360122-rada-uhvalila-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360122-rada-uhvalila-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360122-rada-uhvalila-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html


 

Із фракції «Слуга народу» виходить депутат 

Народний депутат Роман Соха оголосив про 

вихід із парламентської фракції «Слуга 

народу» через призначення Ростислава Шурми 

заступником керівника Офісу Президента. 

 

«Затягування часу»: у Зеленського 

відреагували на відмову КСУ приймати 

присягу суддів 

Президент Володимир Зеленський засмучений 

відмовою у приведенні до присяги Оксани 

Грищук і Олександра Петришина, яких він 26 

листопада призначив суддями 

Конституційного Суду.

 

 

Суддю Верховного Суду Данішевську 

відправили у відставку 

Вища рада правосуддя звільнила у відставку 

суддю Касаційного господарського суду у 

складі Верховного Суду Валентину 

Данішевську. 

 

Рада схвалила проміжний звіт ТСК щодо 

«вагнерівців» ФОТО 

ВР ухвалила постанову про проміжний звіт 

ТСК з питань розслідування можливих 

протиправних дій представників органів 

держвлади та інших осіб, 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359937-iz-frakcii-sluga-narodu-vihodit-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359937-iz-frakcii-sluga-narodu-vihodit-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360334-zataguvanna-casu-u-zelenskogo-vidreaguvali-na-vidmovu-ksu-prijmati-prisagu-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360334-zataguvanna-casu-u-zelenskogo-vidreaguvali-na-vidmovu-ksu-prijmati-prisagu-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360334-zataguvanna-casu-u-zelenskogo-vidreaguvali-na-vidmovu-ksu-prijmati-prisagu-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360334-zataguvanna-casu-u-zelenskogo-vidreaguvali-na-vidmovu-ksu-prijmati-prisagu-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359944-suddu-verhovnogo-sudu-danisevsku-vidpravili-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359944-suddu-verhovnogo-sudu-danisevsku-vidpravili-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359940-rada-shvalila-promiznij-zvit-tsk-sodo-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359940-rada-shvalila-promiznij-zvit-tsk-sodo-vagnerivciv.html


 

Раді не вдалося відсторонити Стефанчука 

від ведення засідання 

Верховна Рада не змогла відсторонити Голову 

ВР Руслана Стефанчука від ведення 

пленарного засідання парламенту. 

 

Якби в неділю були вибори: які партії 

мають шанс пройти в Раду ОПИТУВАННЯ  

Якби вибори до парламенту відбулися 

найближчої неділі, то за партію «Європейська 

солідарність» проголосували б 17,1% 

респондентів, що визначилися з вибором, а за 

партію «Слуга народу» - 15%. 

 

Рада ухвалила закон про капеланів 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про Службу 

військового капеланства". 

 

 

Кремінь розкритикував законопроєкт про 

звільнення мовного омбудсмена 

Законопроєкт про спрощення процедури 

звільнення мовного омбудсмена є 

необґрунтованою ініціативою народних 

депутатів та взагалі суперечить філософії 

мовного закону. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360141-radi-ne-vdalosa-vidstoroniti-stefancuka-vid-vedenna-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360141-radi-ne-vdalosa-vidstoroniti-stefancuka-vid-vedenna-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360316-akbi-v-nedilu-buli-vibori-aki-partii-maut-sans-projti-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360316-akbi-v-nedilu-buli-vibori-aki-partii-maut-sans-projti-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360159-rada-uhvalila-zakon-pro-kapelaniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360159-rada-uhvalila-zakon-pro-kapelaniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360094-kremin-rozkritikuvav-zakonoproekt-pro-zvilnenna-movnogo-ombudsmena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360094-kremin-rozkritikuvav-zakonoproekt-pro-zvilnenna-movnogo-ombudsmena.html


ЕКОНОМІКА 

 

Транзит газу до ЄС: Шмигаль у Брюсселі 

провів переговори з Шефчовичем 

Україна прагне сприяти підвищенню 

енергетичної безпеки та залишатися надійним 

транзитером газу до Європи.

 

 

Світовий банк розпочав місію в Україні з 

відновлення східних маршрутів 

Світовий банк з 29 листопада по 8 грудня 

цього року проведе місію з підтримки 

впровадження проєкту «Східна Україна: 

Возз’єднання, відновлення та відродження 

(Проєкт 3В)», мета якого оновлення 183 км 

доріг Луганщини.

  

 

У МЗС обговорили сприяння виходу 

українських компаній на австралійський 

ринок 

Заступник міністра закордонних справ України 

Дмитро Сенік обговорив з послом Австралії в 

Україні Брюсом Едвардсом сприяння виходу 

українських

 

 

Створять прозорі правила для всіх 

платників: Марченко про ухвалені зміни в 

Податковий кодекс 

Ухвалений 30 листопада закон про зміни в 

Податковому кодексі (законопроєкт 5600) 

створить єдині та прозорі правила для всіх 

платників податків.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360091-tranzit-gazu-do-es-smigal-u-brusseli-proviv-peregovori-z-sefcovicem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360091-tranzit-gazu-do-es-smigal-u-brusseli-proviv-peregovori-z-sefcovicem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359899-svitovij-bank-rozpocav-misiu-v-ukraini-z-vidnovlenna-shidnih-marsrutiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359899-svitovij-bank-rozpocav-misiu-v-ukraini-z-vidnovlenna-shidnih-marsrutiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360325-u-mzs-obgovorili-sprianna-vihodu-ukrainskih-kompanij-na-avstralijskij-rinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360325-u-mzs-obgovorili-sprianna-vihodu-ukrainskih-kompanij-na-avstralijskij-rinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360325-u-mzs-obgovorili-sprianna-vihodu-ukrainskih-kompanij-na-avstralijskij-rinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360325-u-mzs-obgovorili-sprianna-vihodu-ukrainskih-kompanij-na-avstralijskij-rinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360304-stvorit-prozori-pravila-dla-vsih-platnikiv-marcenko-pro-uhvaleni-zmini-v-podatkovij-kodeks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360304-stvorit-prozori-pravila-dla-vsih-platnikiv-marcenko-pro-uhvaleni-zmini-v-podatkovij-kodeks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360304-stvorit-prozori-pravila-dla-vsih-platnikiv-marcenko-pro-uhvaleni-zmini-v-podatkovij-kodeks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360304-stvorit-prozori-pravila-dla-vsih-platnikiv-marcenko-pro-uhvaleni-zmini-v-podatkovij-kodeks.html


 

Республіка Корея визначила Україну як 

пріоритетну у наданні технічної допомоги 

Республіка Корея визначила Україну 

пріоритетною країною у наданні технічної 

допомоги впродовж наступних п’яти років.

 

 

В Україні розпочав роботу Market Research 

Tool для учасників держзакупівель 

Портал Market Research Tool – MRT дозволяє 

максимально швидко та просто вибирати 

найкращі цінові пропозиції на ринку 

державних закупівель в Україні. 

 

Енергоатом проти підвищення тарифу 

Укренерго на передачу електроенергії 

НАЕК "Енергоатом" вважає загрозою 

механізму покладання спецобов'язків на ринку 

електроенергії (ПСО) плани Національної 

комісії, що здійснює державне

 

Україна завершує рік із найвищим 

доларовим ВВП за всю історію незалежності 

- Мінекономіки 

2021 рік Україна завершує із найвищим 

доларовим валовим внутрішнім продуктом 

(ВВП) за всю свою історію. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360229-respublika-korea-viznacila-ukrainu-ak-prioritetnu-u-nadanni-tehnicnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360229-respublika-korea-viznacila-ukrainu-ak-prioritetnu-u-nadanni-tehnicnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360133-v-ukraini-rozpocav-robotu-market-research-tool-dla-ucasnikiv-derzzakupivel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360133-v-ukraini-rozpocav-robotu-market-research-tool-dla-ucasnikiv-derzzakupivel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360194-energoatom-proti-pidvisenna-tarifu-ukrenergo-na-peredacu-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360194-energoatom-proti-pidvisenna-tarifu-ukrenergo-na-peredacu-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360070-ukraina-zaversue-2021-rik-iz-najvisim-dolarovim-vvp-za-vsu-istoriu-nezaleznosti-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360070-ukraina-zaversue-2021-rik-iz-najvisim-dolarovim-vvp-za-vsu-istoriu-nezaleznosti-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360070-ukraina-zaversue-2021-rik-iz-najvisim-dolarovim-vvp-za-vsu-istoriu-nezaleznosti-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360070-ukraina-zaversue-2021-rik-iz-najvisim-dolarovim-vvp-za-vsu-istoriu-nezaleznosti-minekonomiki.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кулеба розповів, як далі просуватимуть 

Кримську платформу 

Міністр закордонних справ Україні Дмитро 

Кулеба розказав про системні зусилля 

української дипломатії з розвитку "Кримської 

платформи", зокрема по лінії ОБСЄ та ООН.  

 

Україна спростила видачу документів 

людям, зареєстрованим на окупованих 

територіях ЗАКОН  

Верховна Рада ухвалила закон, що сприятиме 

особам, які проживають на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях, АР Крим

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Ексголову правління банку «Аркада» 

судитимуть за розкрадання 72 мільйонів 

Перед судом постануть колишній голова 

правління банку «Аркада» та 8 співучасників 

за розкрадання 72 млн грн з фондів 

фінансування будівництва житлових 

комплексів «Еврика» та «Патріотика».

 

 

Київський суд дозволив затримати «главу» 

окупованого Криму Аксьонова 

Київський апеляційний суд надав дозвіл на 

затримання так званого голови тимчасово 

окупованого Росією Криму Сергія Аксьонова.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3360414-kuleba-rozpoviv-ak-dali-prosuvatimut-krimsku-platformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3360414-kuleba-rozpoviv-ak-dali-prosuvatimut-krimsku-platformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360189-ukraina-sprostila-otrimanna-dokumentiv-ludam-zareestrovanim-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360189-ukraina-sprostila-otrimanna-dokumentiv-ludam-zareestrovanim-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360189-ukraina-sprostila-otrimanna-dokumentiv-ludam-zareestrovanim-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360189-ukraina-sprostila-otrimanna-dokumentiv-ludam-zareestrovanim-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360083-eksgolovu-pravlinna-banku-arkada-suditimut-za-rozkradanna-72-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360083-eksgolovu-pravlinna-banku-arkada-suditimut-za-rozkradanna-72-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3360267-kiivskij-sud-dozvoliv-zatrimati-glavu-okupovanogo-krimu-aksonova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3360267-kiivskij-sud-dozvoliv-zatrimati-glavu-okupovanogo-krimu-aksonova.html


 

Суд дав шість років тюрми бойовику 

«ДНР», який вбивав українських 

військових ФОТО 

Викритого контррозвідкою СБУ бойовика 

«ДНР», який у 2014 році ліквідовував 

поранених у бою українських військових, 

засуджено до шести років позбавлення волі.

 

 

«Тарифна» комісія незаконно нарахувала 

собі 2,2 мільйона премій - ДБР 

Державне бюро розслідувань викрило 

керівництво Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, у протиправному 

нарахуванні собі премій на 2,2 млн грн.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Дуже хочу зрозуміти, де межа людських 

можливостей, межа людського організму - 

Олег Клочок, триатлоніст ІНТЕРВ'Ю 

Ironman – це спеціальний старт у триатлоні з 
дистанцією в 226 кілометрів. Як і прийнято в 
триатлоні, відстань розділено на три етапи: 
плавання, велосипед, біг.  

 

Звичні ґаджети зникнуть через 10 років: 

буде те, що нині видається фантастикою 

Після 2030-го ері “блакитних екранів” прийде 

кінець. Звичний для нас світ, переконують 

експерти, зміниться до непізнаваності

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359954-sud-dav-sist-rokiv-turmi-bojoviku-dnr-akij-vbivav-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359954-sud-dav-sist-rokiv-turmi-bojoviku-dnr-akij-vbivav-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359954-sud-dav-sist-rokiv-turmi-bojoviku-dnr-akij-vbivav-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359954-sud-dav-sist-rokiv-turmi-bojoviku-dnr-akij-vbivav-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360051-tarifna-komisia-nezakonno-narahuvala-sobi-22-miljona-premij-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360051-tarifna-komisia-nezakonno-narahuvala-sobi-22-miljona-premij-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3360033-oleg-klocok-triatlonist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3360033-oleg-klocok-triatlonist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3360033-oleg-klocok-triatlonist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3360033-oleg-klocok-triatlonist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3360026-zvicni-gadzeti-zniknut-cerez-10-rokiv-bude-te-so-nini-vidaetsa-fantastikou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3360026-zvicni-gadzeti-zniknut-cerez-10-rokiv-bude-te-so-nini-vidaetsa-fantastikou.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Киві відмовили у присудженні наукового 

ступеня 

Міністерство освіти і науки відмовило 

народному депутату від ОПЗЖ Іллі Киві у 

присуджені наукового ступеня кандидата наук 

із державного управління.

 

В Україні з 10 грудня не буде безплатних 

пластикових пакетів 

В Україні із 10 грудня цього року діятиме 

перший етап обмежень на обіг пластикових 

пакетів. 

 

В Україні хочуть скасувати перенесення 

вихідних через два свята 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики заявляють, що в Україні хочуть 

скасувати перенесення вихідних з нагоди 1 

травня та 8 березня.

 

 

Підвищення заробітної плати освітян у 

школах. Інфографіка 

Як повідомляють на сайті МОН, з 1 грудня 

відбудеться підвищення заробітної плати 

освітян у школах на 8,4%.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360320-kivi-vidmovili-u-prisudzenni-naukovogo-stupena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360320-kivi-vidmovili-u-prisudzenni-naukovogo-stupena.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360410-v-ukraini-z-10-grudna-ne-bude-bezplatnih-plastikovih-paketiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360346-v-ukraini-hocut-skasuvati-perenesenna-vihidnih-cerez-dva-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360346-v-ukraini-hocut-skasuvati-perenesenna-vihidnih-cerez-dva-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3360314-pidvisenna-zarobitnoi-plati-osvitan-u-skolah-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3360314-pidvisenna-zarobitnoi-plati-osvitan-u-skolah-infografika.html


 

Мультимедійний проєкт, фільм і не тільки: 

як відзначають 70-річчя Назарія Яремчука 

До 70-річчя від дня народження Назарія 

Яремчука запланували провести ряд заходів.

 

 

Депутати пропонують встановити День 

українського борщу 

Група народних депутатів пропонує 

встановити День українського борщу. 

 

Вступна кампанія-2022 пройде у липні — 

Міносвіти 

Умови прийому у закладі вищої освіти 

зареєстровано в Міністерстві юстиції, вступна 

кампанія у 2022 році пройде у звичні для 

вступників терміни - у липні. 

 

 

Команда з Донеччини увійшла до ТОП-5 

переможців Всесвітньої олімпіади з 

робототехніки 

На Всесвітній олімпіаді з робототехніки 

команда школярів з Донеччини увійшла до 

ТОП-5 переможців. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360227-multimedijnij-proekt-film-i-ne-tilki-ak-vidznacaut-70ricca-nazaria-aremcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360227-multimedijnij-proekt-film-i-ne-tilki-ak-vidznacaut-70ricca-nazaria-aremcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360073-deputati-proponuut-vstanoviti-den-ukrainskogo-borsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360073-deputati-proponuut-vstanoviti-den-ukrainskogo-borsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359972-vstupna-kampania2022-projde-u-lipni-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359972-vstupna-kampania2022-projde-u-lipni-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3360153-komanda-z-doneccini-uvijsla-do-top5-peremozciv-vsesvitnoi-olimpiadi-z-robototehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3360153-komanda-z-doneccini-uvijsla-do-top5-peremozciv-vsesvitnoi-olimpiadi-z-robototehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3360153-komanda-z-doneccini-uvijsla-do-top5-peremozciv-vsesvitnoi-olimpiadi-z-robototehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3360153-komanda-z-doneccini-uvijsla-do-top5-peremozciv-vsesvitnoi-olimpiadi-z-robototehniki.html


 

Львівська опера готує три прем’єри в один 

день 

Львівська національна опера 8 грудня 

представить три прем’єри камерних опер від 

молодих українських композиторів та 

режисерів.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3359920-lvivska-opera-gotue-tri-premeri-v-odin-den.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3359920-lvivska-opera-gotue-tri-premeri-v-odin-den.html

