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ТОП 

 

Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про 

політ до Криму з Путіним 

Визнання Білоруссю незаконної окупації 

півострову завдасть непоправного удару по 

українсько-білоруським стосункам. 

 

Росія нарощує війська біля України: 

Столтенберг заявив про рішучість НАТО 

Міністри закордонних справ НАТО 
обговорили поточне російське військове 

нарощування навколо кордонів України та на 

тимчасово окупованих 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3360459-kuleba-vidreaguvav-na-zaavu-lukasenko-pro-polit-do-krimu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3360459-kuleba-vidreaguvav-na-zaavu-lukasenko-pro-polit-do-krimu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360428-rosia-narosue-vijska-bila-ukraini-stoltenberg-zaaviv-pro-risucist-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360428-rosia-narosue-vijska-bila-ukraini-stoltenberg-zaaviv-pro-risucist-nato.html


 

Кулеба розповів про ключові потреби 

України в оборонній сфері 

Голова МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що 
Україна має повне право на отримання 

військових технологій та зброї та назвав 

ключові поточні потреби України в оборонній 

сфері - системи протиракетного і 

протиповітряного захисту. 

 

ЗСУ наступного року візьмуть участь у 26 

багатонаціональних навчаннях - 

Міноборони 

У 2022 році підрозділи Збройних сил України 
візьмуть участь у 26 багатонаціональних 

навчаннях - як на території України, так і поза 

її межами.

 

 

Україна розпочала головування в 

Енергетичному Співтоваристві 

Заступник міністра енергетики з питань 

європейської інтеграції Ярослав Демченков на 
19-му засіданні Ради Міністрів Енергетичного 

Співтовариства 30 листопада прийняв 

президентство України 

 

 

Експрем'єра африканського королівства 

Лесото обвинувачують у вбивстві дружини 

Колишнього прем’єр-міністра Королівства 
Лесото Томаса Табане обвинувачують у 

вбивстві дружини Ліполело Табане, скоєному в 

2017 році. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360475-kuleba-rozpoviv-pro-klucovi-potrebi-ukraini-v-oboronnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360475-kuleba-rozpoviv-pro-klucovi-potrebi-ukraini-v-oboronnij-sferi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360457-zsu-nastupnogo-roku-vizmut-ucast-u-26-bagatonacionalnih-navcannah-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360457-zsu-nastupnogo-roku-vizmut-ucast-u-26-bagatonacionalnih-navcannah-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360457-zsu-nastupnogo-roku-vizmut-ucast-u-26-bagatonacionalnih-navcannah-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360457-zsu-nastupnogo-roku-vizmut-ucast-u-26-bagatonacionalnih-navcannah-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360438-ukraina-rozpocala-golovuvanna-v-energeticnomu-spivtovaristvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360438-ukraina-rozpocala-golovuvanna-v-energeticnomu-spivtovaristvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360489-ekspremera-afrikanskogo-korolivstva-lesoto-obvinuvacuut-u-vbivstvi-druzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360489-ekspremera-afrikanskogo-korolivstva-lesoto-obvinuvacuut-u-vbivstvi-druzini.html


 

У США підліток влаштував стрілянину в 

коледжі: троє вбитих, восьмеро поранені 

У Сполучених Штатах 15-річний хлопець 
застрелив із напівавтоматичної гвинтівки трьох 

інших студентів та поранив ще сім студентів та 

викладача. 

 

«Голодна туса» у День національної 

скорботи - це гидко, але скандал свідчить 

про появу інституту репутації 

Цинічне гуляння з нагоди дня народження 
Instagram-блогера Олександра Заліска нині 

обговорює вся Україна. І тут дуже важливі 

правильні висновки

 

 

У МОЗ Ізраїлю кажуть, що наявні вакцини 

захищають від штаму Omicron 

Міністр охорони здоров’я Ізраїлю Ніцан 

Горовіц заявив, що повний курс вакцинації та 
бустерна доза захищають від нового варіанту 

коронавірусу. 

 

Кількість COVID-випадків у світі 

перевищила 263 мільйони 

У світі станом на ранок 1 грудня зафіксовано 

понад 263 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужало понад 237,5 млн осіб.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360558-u-ssa-pidlitok-vlastuvav-strilaninu-v-koledzi-troe-vbitih-vosmero-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360558-u-ssa-pidlitok-vlastuvav-strilaninu-v-koledzi-troe-vbitih-vosmero-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360455-golodna-tusa-u-den-nacionalnoi-skorboti-gidko-ale-u-nas-narodzuetsa-institut-reputacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360455-golodna-tusa-u-den-nacionalnoi-skorboti-gidko-ale-u-nas-narodzuetsa-institut-reputacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360455-golodna-tusa-u-den-nacionalnoi-skorboti-gidko-ale-u-nas-narodzuetsa-institut-reputacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360455-golodna-tusa-u-den-nacionalnoi-skorboti-gidko-ale-u-nas-narodzuetsa-institut-reputacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360467-u-moz-izrailu-kazut-so-naavni-vakcini-zahisaut-vid-stamu-omicron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360467-u-moz-izrailu-kazut-so-naavni-vakcini-zahisaut-vid-stamu-omicron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360549-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-263-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360549-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-263-miljoni.html


СВІТ 

 

США і Латвія спільно реагуватимуть на 

міграційну кризу на кордоні з Білоруссю - 

Держдеп 

Сполучені Штати і Латвія обговорили шляхи 

взаємодії та спільної відповіді у реагуванні на 

гуманітарну кризу в регіоні, яка виникла через 

спроби режиму в Білорусі спрямувати потоки 

мігрантів через свій кордон до країн ЄС. 

 

У президенти Франції балотуватиметься 

колишній ультраправий телеведучий 

У Франції колишній телеведучий ультраправих 

поглядів Ерік Земмур офіційно подав свою 
кандидатуру на президентські вибори, які 

відбудуться наступного року.

 

 

Шеф британської розвідки MI6 назвав 

Росію однією з головних загроз 

Шеф британської зовнішньої розвідки MI6 

Річард Мур заявив, що Китай, Росія, Іран та 
міжнародний тероризм є головними загрозами 

для Сполученого Королівства.

 

 

З колишнього президента Мальдів зняли 

обвинувачення у відмиванні коштів 

Верховний суд Мальдів виправдав колишнього 
президента країни Абдулу Ямена Абдулу 

Гаюма у справі про відмивання ним коштів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360509-ssa-i-latvia-spilno-reaguvatimut-na-migracijnu-krizu-na-kordoni-z-bilorussu-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360509-ssa-i-latvia-spilno-reaguvatimut-na-migracijnu-krizu-na-kordoni-z-bilorussu-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360509-ssa-i-latvia-spilno-reaguvatimut-na-migracijnu-krizu-na-kordoni-z-bilorussu-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360509-ssa-i-latvia-spilno-reaguvatimut-na-migracijnu-krizu-na-kordoni-z-bilorussu-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360461-u-prezidenti-francii-balotuvatimetsa-kolisnij-ultrapravij-televeducij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360461-u-prezidenti-francii-balotuvatimetsa-kolisnij-ultrapravij-televeducij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360436-sef-britanskoi-rozvidki-mi6-nazvav-rosiu-odnieu-z-golovnih-zagroz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360436-sef-britanskoi-rozvidki-mi6-nazvav-rosiu-odnieu-z-golovnih-zagroz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360531-z-kolisnogo-prezidenta-maldiv-znali-obvinuvacenna-u-vidmivanni-kostiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360531-z-kolisnogo-prezidenta-maldiv-znali-obvinuvacenna-u-vidmivanni-kostiv.html


 

Журналіста «Радыё Свабода» відправили на 

10 діб до мінського ізолятора 

Суд у Мінську заарештував на 10 діб «за 
дрібне хуліганство» позаштатного журналіста 

Андрія Кузнєчика, який співпрацює з 

білоруською службою "Радыё Свабода". 

 

 

Amnesty International звернулася до 

спецдоповідача ООН у справі «шамана» 

Габишева 

Amnesty International звернулася до 

спецдоповідача ООН з питань прав корінних 

народів з проханням прийняти до розгляду 

справу якутського

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Генсек НАТО прокоментував намір 

Білорусі провести спільні навчання з РФ на 

кордонах з Україною 

Росія і Білорусь мають право проводити 

тренування своїх військ на власних територіях, 

але при цьому вони зобов’язані дотримуватися 

принципів 

 

 

Латвія закликала ЄС і НАТО дати чіткий 

сигнал Росії про готовність захищати 

Україну 

Євросоюз і НАТО мають надіслати чіткий 

сигнал Кремлю про те, що посилення загрози 

РФ для суверенітету й цілісності України 

спричинить військову відповідь країн Заходу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360502-zurnalista-radye-svaboda-vidpravili-na-10-dib-do-minskogo-izolatora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360502-zurnalista-radye-svaboda-vidpravili-na-10-dib-do-minskogo-izolatora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360513-amnesty-international-zvernulasa-do-specdopovidaca-oon-u-spravi-samana-gabiseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360513-amnesty-international-zvernulasa-do-specdopovidaca-oon-u-spravi-samana-gabiseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360513-amnesty-international-zvernulasa-do-specdopovidaca-oon-u-spravi-samana-gabiseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360513-amnesty-international-zvernulasa-do-specdopovidaca-oon-u-spravi-samana-gabiseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360449-gensek-nato-vidreaguvav-na-zaavu-bilorusi-provesti-spilni-z-rf-navcanna-na-kordonah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360449-gensek-nato-vidreaguvav-na-zaavu-bilorusi-provesti-spilni-z-rf-navcanna-na-kordonah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360449-gensek-nato-vidreaguvav-na-zaavu-bilorusi-provesti-spilni-z-rf-navcanna-na-kordonah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360449-gensek-nato-vidreaguvav-na-zaavu-bilorusi-provesti-spilni-z-rf-navcanna-na-kordonah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360500-latvia-zaklikala-es-i-nato-dati-citkij-signal-rosii-pro-gotovnist-zahisati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360500-latvia-zaklikala-es-i-nato-dati-citkij-signal-rosii-pro-gotovnist-zahisati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360500-latvia-zaklikala-es-i-nato-dati-citkij-signal-rosii-pro-gotovnist-zahisati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360500-latvia-zaklikala-es-i-nato-dati-citkij-signal-rosii-pro-gotovnist-zahisati-ukrainu.html


 

НАТО допомагає Україні реалізувати право 

на самооборону – Столтенберг 

Україна, як суверенна держава, має право на 
самооборону, і НАТО допомагає Україні 

реалізувати це право, зміцнюючи та 

підвищуючи спроможності її Збройних Сил. 

 

Вершбоу: Погрози Путіна Україні – це війна 

проти всього Заходу 

Зосередження військ РФ навколо України та 

створення потенційних можливостей для 
нового масштабного вторгнення є складовою 

широкої війни, яку Путін веде проти всього 

цивілізованого Заходу.

 

 

Україна та Франція підписали контракт на 

будівництво п'яти кораблів у Миколаєві 

Україна та Франція підписали контракт на 

будівництво п'яти кораблів для потреб 
Держприкордонслужби, виробництво яких 

буде зосереджено у Миколаєві. 

 

Декларація саміту Східного партнерства 

має показати кооперацію ЄС з 

Асоційованим тріо - Шмигаль 

Посилення кооперації країн Асоційованого 

тріо з Європейським Союзом має бути 
відображено в декларації саміту Східного 

партнерства. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360479-nato-dopomagae-ukraini-realizuvati-pravo-na-samooboronu-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360479-nato-dopomagae-ukraini-realizuvati-pravo-na-samooboronu-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360445-versbou-pogrozi-putina-ukraini-ce-vijna-proti-vsogo-zahodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360445-versbou-pogrozi-putina-ukraini-ce-vijna-proti-vsogo-zahodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360485-ukraina-ta-francia-pidpisali-kontrakt-na-budivnictvo-pati-korabliv-u-mikolaevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360485-ukraina-ta-francia-pidpisali-kontrakt-na-budivnictvo-pati-korabliv-u-mikolaevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360465-deklaracia-samitu-shidnogo-partnerstva-mae-pokazati-kooperaciu-es-z-asocijovanim-trio-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360465-deklaracia-samitu-shidnogo-partnerstva-mae-pokazati-kooperaciu-es-z-asocijovanim-trio-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360465-deklaracia-samitu-shidnogo-partnerstva-mae-pokazati-kooperaciu-es-z-asocijovanim-trio-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360465-deklaracia-samitu-shidnogo-partnerstva-mae-pokazati-kooperaciu-es-z-asocijovanim-trio-smigal.html


 

Україна має збільшити кількість 

альтернативних енергоджерел – 

конгресвумен Каптур 

Впливова американська конгресвумен Марсі 

Каптур, авторка поправки про обов’язкові 

санкції проти Nord Stream 2, наголосила на 

необхідності для України посилити її 
енергетичну незалежність шляхом широкої 

диверсифікації енергоджерел. 

 

 

Україна отримала статус спостерігача в 

AQUAPOL – МВС 

Україна отримала статус спостерігача в 
Асоціації Міжнародного поліцейського 

співробітництва на воді AQUAPOL - 

платформі, створеній у 2002 році. 

 

Донеччина отримала гуманітарну допомогу 

від Латвії 

У Донецьку область доставили з Латвії 

гуманітарну допомогу - сезонний одяг для 
дорослих і дітей, взуття та медичні витратні 

матеріали.

 

УКРАЇНА 

 

Депутати заслухають послання Зеленського 

до Верховної Ради 

Народні депутати на пленарному засіданні в 
середу, 1 грудня, заслухають щорічне 

звернення Президента Володимира 

Зеленського з посланням до Верховної Ради 

про внутрішнє і зовнішнє становище України.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360535-ukraina-mae-zbilsiti-kilkist-alternativnih-energodzerel-kongresvumen-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360535-ukraina-mae-zbilsiti-kilkist-alternativnih-energodzerel-kongresvumen-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360535-ukraina-mae-zbilsiti-kilkist-alternativnih-energodzerel-kongresvumen-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360535-ukraina-mae-zbilsiti-kilkist-alternativnih-energodzerel-kongresvumen-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360537-ukraina-otrimala-status-sposterigaca-v-aquapol-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360537-ukraina-otrimala-status-sposterigaca-v-aquapol-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360441-doneccina-otrimala-gumanitarnu-dopomogu-vid-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3360441-doneccina-otrimala-gumanitarnu-dopomogu-vid-latvii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360554-deputati-zasluhaut-poslanna-zelenskogo-do-verhovnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360554-deputati-zasluhaut-poslanna-zelenskogo-do-verhovnoi-radi.html


 

У «Слузі народу» розповіли про підготовку 

масових акцій біля стін Ради 

З регіонів надходить інформація про 
підвезення людей до Києва для організації 

протестних акцій.

 

 

Шкарлет: «Нова українська школа» є 

майданчиком подальших успіхів кожної 

особистості 

Реформа «Нова українська школа», разом із 

дошкіллям, є стартовим майданчиком 

подальших успіхів кожної особистості та 

стартом змін на краще в країні.

 

 

З 1 грудня в Україні зростуть деякі види 

виплат 

У Пенсійному фонді України розповіли, які 

види виплат зростуть з 1 грудня у зв’язку зі 

зміною прожиткового мінімуму.

 

 

В Україні виявили майже 12 тисяч нових 

випадків коронавірусу 

За минулу добу, 30 листопада, в Україні 

виявили 11 960 випадки коронавірусної 

хвороби COVID-19.
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Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на середу, 1 

грудня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 4 копійки - до 27,2142 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти стріляли біля Південного та 

Шумів із 82-мм мінометів 

Упродовж минулої доби, 30 листопада, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 

порушення режиму припинення вогню, два з 

яких із застосуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.   

 

ОБСЄ за добу зафіксувала понад 300 

порушень «тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала упродовж минулої 

доби 139 порушень режиму припинення вогню 
у Донецькій області та 163 таких порушення на 

Луганщині.

 

 

ОБСЄ виявила 28 танків окупаційних 

військ поза місцями зберігання 

СММ ОБСЄ зафіксувала 28 танків російських 

окупаційних військ на території одного об’єкту 
в непідконтрольному урядові районі 

Луганської області, які були розміщені поза 

виділеними місцями зберігання озброєння.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360552-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360552-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360547-okupanti-strilali-bila-pivdennogo-ta-sumiv-iz-82mm-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360547-okupanti-strilali-bila-pivdennogo-ta-sumiv-iz-82mm-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360505-obse-za-dobu-zafiksuvala-ponad-300-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360505-obse-za-dobu-zafiksuvala-ponad-300-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360519-obse-viavila-28-tankiv-okupacijnih-vijsk-poza-miscami-zberiganna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3360519-obse-viavila-28-tankiv-okupacijnih-vijsk-poza-miscami-zberiganna.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

1 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогоднішній день варто присвятити творчості

 

 

Фільм «Дім Ґуччі» обурив родичів 

модельєра 

Спадкоємці Мауріціо Ґуччі, колишнього 
керівника будинку моди Gucci, обурилися 

виходом фільму «Дім Ґуччі» (House of Gucci). 

 

 

Мандрівний кінофестиваль Docudays UA 

приїхав на Чернігівщину 

На Чернігівщині стартує XVIII Мандрівний 

міжнародний фестиваль документального кіно 

про права людини Docudays UA. 

 

 

Twitter видалятиме фото і відео, 

опубліковані без дозволу зображених на них 

людей 

Соціальна мережа Twitter видалятиме 

фотографії та відеозаписи, якщо отримає 
повідомлення, що їх було опубліковано без 

згоди людини, яка на них зображена. 
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Британський регулятор наказав Meta 

продати Giphy 

Управління з питань конкуренції та ринку 
Великої Британії (СМА) зобов’язало компанію 

Meta, яка раніше називалася Facebook, продати 

Giphy, онлайн-бази

 

 

Британія через штам Omicron 

ревакцинуватиме дорослих через 3 місяці 

після щеплення 

У Великій Британії вирішили скоротити 

інтервал між введенням повторної дози 

вакцини від коронавірусу через появу нового 

штаму Omicron. 

 

 

Словенія відмовилася від вакцини Janssen 

через побічні ефекти 

Словенія відмовилася від використання 

COVID-вакцини Johnson & Johnson через 

можливі фатальні побічні наслідки. 

 

1 грудня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 1991 році відбувся Всеукраїнський 

референдум щодо незалежності України
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