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ТОП 

 

Виступ Володимира Зеленського у 

Верховній Раді: головні тези 

Президент 1 грудня виступив у парламенті зі 

щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє 

становище України

 

 

Росія відкинула пропозицію Ердогана про 

посередництво між Зеленським і Путіним 

У Міністерстві закордонних справ РФ 

відкинули пропозицію про посередницьку роль 

Туреччини у врегулюванні на сході України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361022-vistup-volodimira-zelenskogo-u-verhovnij-radi-golovni-tezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361022-vistup-volodimira-zelenskogo-u-verhovnij-radi-golovni-tezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361049-rosia-vidkinula-propoziciu-erdogana-pro-poserednictvo-miz-zelenskim-i-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361049-rosia-vidkinula-propoziciu-erdogana-pro-poserednictvo-miz-zelenskim-i-putinim.html


 

РФ готує широкомасштабну військову 

операцію проти України за сценарієм 2014 

року - Блінкен 

Сполучені Штати Америки глибоко 

занепокоєні з огляду на ознаки підготовки 

Росією агресивних дій проти України за 

сценарієм 2014 року. 

 

Путін хоче гарантій від НАТО, що Україна 

не вступить до Альянсу 

Росія пропонує розпочати предметні 

переговори про досягнення юридичних 

гарантій нерозширення НАТО на схід. 

 

 

Подальша агресія Росії поставить на карту 

її відносини зі США – Нуланд 

Росія заплатить за подальшу агресію проти 

України відносинами не лише з США, а й з 

усім демократичним світом.

 

 

Єрмак заявив, що не давав Бурбі жодних 

вказівок 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

заявив, що не давав колишньому начальнику 

Головного управління розвідки Міноборони 
Василю Бурбі жодних вказівок у справі щодо 

бойовиків ПВК Вагнера. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361247-rosia-gotuetsa-do-agresivnih-dij-proti-ukraini-za-scenariem-2014-roku-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361247-rosia-gotuetsa-do-agresivnih-dij-proti-ukraini-za-scenariem-2014-roku-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361247-rosia-gotuetsa-do-agresivnih-dij-proti-ukraini-za-scenariem-2014-roku-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361247-rosia-gotuetsa-do-agresivnih-dij-proti-ukraini-za-scenariem-2014-roku-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361040-putin-hoce-garantij-vid-nato-so-ukraina-ne-vstupit-v-alans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361040-putin-hoce-garantij-vid-nato-so-ukraina-ne-vstupit-v-alans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361239-podalsa-agresia-rosii-postavit-na-kartu-ii-vidnosini-zi-ssa-nuland.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361239-podalsa-agresia-rosii-postavit-na-kartu-ii-vidnosini-zi-ssa-nuland.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360787-ermak-zaaviv-so-ne-davav-burbi-zodnih-vkazivok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360787-ermak-zaaviv-so-ne-davav-burbi-zodnih-vkazivok.html


 

На Майдані розпочалася акція протесту – 

що вимагають 

На столичному Майдані Незалежності 

розпочалася акція протесту.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія розпочала військові навчання поблизу 

кордону з Україною 

У Росії почалися військові навчання в 
Південному військовому окрузі, що межує з 

Україною. 

 

Блінкен зустрінеться з Кулебою та 

Лавровим - Держдеп 

Державний секретар США Ентоні Блінкен 

проведе зустріч із міністрами закордонних 
справ України Дмитром Кулебою та РФ 

Сергієм Лавровим на 

 

 

Штати готові запровадити санкції проти 

Росії, від яких утримувались раніше – 

Держдеп 

олучені Штати рішуче реагуватимуть на 

агресивну поведінку Росії разом із союзниками 
в Європі, в тому числі, шляхом економічного 

тиску, від якого утримувались у минулому.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361266-na-majdani-rozpocalasa-akcia-protestu-so-vimagaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361266-na-majdani-rozpocalasa-akcia-protestu-so-vimagaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361274-rosia-rozpocala-vijskovi-navcanna-poblizu-kordonu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361274-rosia-rozpocala-vijskovi-navcanna-poblizu-kordonu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360828-blinken-zustrinetsa-z-kulebou-ta-lavrovim-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360828-blinken-zustrinetsa-z-kulebou-ta-lavrovim-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361264-stati-gotovi-zaprovaditi-sankcii-proti-rosii-vid-akih-utrimuvalis-ranise-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361264-stati-gotovi-zaprovaditi-sankcii-proti-rosii-vid-akih-utrimuvalis-ranise-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361264-stati-gotovi-zaprovaditi-sankcii-proti-rosii-vid-akih-utrimuvalis-ranise-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361264-stati-gotovi-zaprovaditi-sankcii-proti-rosii-vid-akih-utrimuvalis-ranise-derzdep.html


 

Кулеба зустрівся з Сійярто: Безпека 

України - це безпека Угорщини і всього 

східного флангу НАТО 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

наголошує, що безпека України - це також 

безпека Угорщини і всього східного флангу 

НАТО.

 

 

Шмигаль пояснив, чим важливе для 

України Асоційоване тріо 

Міждержавне об'єднання "Асоційоване тріо" 

(Україна, Молдова, Грузія) — це чудовий 
майданчик для координації, обміну досвідом та 

єднання перед загрозами Російської Федерації. 

 

Обрання керівника САП завершить 

формування антикорупційної вертикалі – 

Квін 

Обрання керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури (САП) 
завершить формування вертикалі боротьби з 

корупцією в Україні. 

 

Американська експертка назвала три 

кроки, які допоможуть Україні протистояти 

агресії РФ 

Україна має реалізувати три основні напрямки 

у сфері безпекової політики, які посилять її 

спроможність протистояти військовій агресії 

Росії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360887-kuleba-zustrivsa-z-sijarto-bezpeka-ukraini-ce-bezpeka-ugorsini-i-vsogo-shidnogo-flangu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360887-kuleba-zustrivsa-z-sijarto-bezpeka-ukraini-ce-bezpeka-ugorsini-i-vsogo-shidnogo-flangu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360887-kuleba-zustrivsa-z-sijarto-bezpeka-ukraini-ce-bezpeka-ugorsini-i-vsogo-shidnogo-flangu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360887-kuleba-zustrivsa-z-sijarto-bezpeka-ukraini-ce-bezpeka-ugorsini-i-vsogo-shidnogo-flangu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360616-smigal-poasniv-cim-vazlive-dla-ukraini-asocijovane-trio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360616-smigal-poasniv-cim-vazlive-dla-ukraini-asocijovane-trio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361187-obranna-kerivnika-sap-zaversit-formuvanna-antikorupcijnoi-vertikali-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361187-obranna-kerivnika-sap-zaversit-formuvanna-antikorupcijnoi-vertikali-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361187-obranna-kerivnika-sap-zaversit-formuvanna-antikorupcijnoi-vertikali-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361187-obranna-kerivnika-sap-zaversit-formuvanna-antikorupcijnoi-vertikali-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361105-amerikanska-ekspertka-nazvala-tri-kroki-aki-dopomozut-ukraini-protistoati-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361105-amerikanska-ekspertka-nazvala-tri-kroki-aki-dopomozut-ukraini-protistoati-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361105-amerikanska-ekspertka-nazvala-tri-kroki-aki-dopomozut-ukraini-protistoati-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361105-amerikanska-ekspertka-nazvala-tri-kroki-aki-dopomozut-ukraini-protistoati-agresii-rf.html


 

Кулеба домовився з главою МЗС Британії 

про кроки стримування Росії 

Велика Британія обіцяє конкретними діями 
підтримувати суверенітет і територіальну 

цілісність України.

 

 

Наслідки окупації Криму: Джапарова 

очолила українську делегацію в Брюсселі 

Перший заступник міністра закордонних справ 
Еміне Джапарова очолила делегацію України 

для участі в дев’ятому раунді неформальних 

консультацій Україна-ЄС з питань правових 

наслідків тимчасової окупації Криму. 

 

Група «Першого грудня»: цінності трьох 

Майданів стають на заваді кремлівським 

сценаріям 

Цінності Майданів стають на заваді 

кремлівським сценаріям.

 

 

Українська сторона СЦКК показала 

наслідки обстрілу окупантами Мар'їнки 

ФОТО 

Спостережна група української сторони СЦКК 

провела верифікацію, документування 

обстрілу російських найманців, унаслідок 
якого була поранена цивільна особа. Зокрема, 

обстріл було здійснено з напрямку н.п. 

Трудівське.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361089-kuleba-domovivsa-z-glavou-mzs-britanii-pro-kroki-strimuvanna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361089-kuleba-domovivsa-z-glavou-mzs-britanii-pro-kroki-strimuvanna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3361251-naslidki-okupacii-krimu-dzaparova-ocolila-ukrainsku-delegaciu-v-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3361251-naslidki-okupacii-krimu-dzaparova-ocolila-ukrainsku-delegaciu-v-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360867-grupa-persogo-grudna-cinnosti-troh-majdaniv-staut-na-zavadi-kremlivskim-scenariam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360867-grupa-persogo-grudna-cinnosti-troh-majdaniv-staut-na-zavadi-kremlivskim-scenariam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360867-grupa-persogo-grudna-cinnosti-troh-majdaniv-staut-na-zavadi-kremlivskim-scenariam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360867-grupa-persogo-grudna-cinnosti-troh-majdaniv-staut-na-zavadi-kremlivskim-scenariam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361205-ukrainska-storona-sckk-pokazala-naslidki-obstrilu-okupantami-marinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361205-ukrainska-storona-sckk-pokazala-naslidki-obstrilu-okupantami-marinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361205-ukrainska-storona-sckk-pokazala-naslidki-obstrilu-okupantami-marinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361205-ukrainska-storona-sckk-pokazala-naslidki-obstrilu-okupantami-marinki.html


КОРОНАВІРУС 

 

У «Дії» з’явилися нові «ковідні» 

сертифікати - про одужання і ПЛР-тест 

Міністерство цифрової трансформації наразі 
завершує тестування генерування COVID-

сертифікатів за допомогою порталу «Дія» на 

основі ПЛР-тестів.

 

 

Ляшко: Темпи вакцинації вийшли на 

позначку 230-250 тисяч щеплень на добу 

Протягом листопада в Україні проведено 

понад 7 млн щеплень проти COVID-19. 

 

 

Як отримати COVID-сертифікат, коли він 

не генерується - поради МОЗ 

У Міністерстві охорони здоров’я описали 

алгоритм дій, який допоможе усунути 

проблеми з генерацією COVID-сертифіката.

 

УКРАЇНА 

 

Арахамія – про «держпереворот»: Думаю, 

нас усіх чекають цікаві новини 

Голова парламентської фракції партії "Слуга 

народу" Давид Арахамія висловив думку, що 

за декілька тижнів будуть "цікаві новини" від 
Служби безпеки України щодо розслідування 

справи про можливу організацію державного 

перевороту. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361112-u-dii-zavilisa-novi-kovidni-sertifikati-pro-oduzanna-i-plrtest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361112-u-dii-zavilisa-novi-kovidni-sertifikati-pro-oduzanna-i-plrtest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360942-lasko-tempi-vakcinacii-vijsli-na-poznacku-230250-tisac-seplen-na-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360942-lasko-tempi-vakcinacii-vijsli-na-poznacku-230250-tisac-seplen-na-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360847-ak-otrimati-covidsertifikat-koli-vin-ne-generuetsa-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360847-ak-otrimati-covidsertifikat-koli-vin-ne-generuetsa-poradi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360836-arahamia-pro-derzperevorot-dumau-nas-usih-cekaut-cikavi-novini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360836-arahamia-pro-derzperevorot-dumau-nas-usih-cekaut-cikavi-novini.html


 

Справа про держпереворот: Венедіктова 

пояснила, чому СБУ чекала кілька днів 

після заяви Зеленського 

Служба безпеки України порушила справу за 

фактом підготовки протиправних дій, 

направлених на захоплення державної влади, 

за декілька днів після відповідної заяви 
Президента, оскільки розвідувальні органи 

перевіряли інформацію.

 

 

Для запуску закону про олігархів потрібні 

ще два підзаконні акти — Малюська 

Для повноцінного функціонування закону про 
олігархів необхідно ухвалити два підзаконні 

акти - затвердити критерії перевірки 

доброчесності набувача медіа та положення 

про реєстр олігархів. 

 

В Україні потрібно створити «золотий 

фонд» з колишніх фахових міністрів – 

Юхновський 

Україні потрібно багато що зробити, щоб стати 
врівень із сильними світу. І Україна неодмінно 

це зробить з поколінням, яке народилось у 

незалежній Україні.  

 

 

Присяга суддів КСУ: у Верховному Суді 

відреагували на слова речника Президента 

про «затягування» 

У Верховному Суді застерегли прессекретаря 

Президента Сергія Никифорова щодо 
непроцесуальних висловлювань стосовно 

справи суддів Конституційного Суду. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361127-sprava-pro-derzperevorot-venediktova-poasnila-comu-sbu-cekala-kilka-dniv-pisla-zaavi-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361127-sprava-pro-derzperevorot-venediktova-poasnila-comu-sbu-cekala-kilka-dniv-pisla-zaavi-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361127-sprava-pro-derzperevorot-venediktova-poasnila-comu-sbu-cekala-kilka-dniv-pisla-zaavi-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361127-sprava-pro-derzperevorot-venediktova-poasnila-comu-sbu-cekala-kilka-dniv-pisla-zaavi-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361227-dla-zapusku-zakonu-pro-oligarhiv-potribni-se-dva-pidzakonni-akti-maluska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361227-dla-zapusku-zakonu-pro-oligarhiv-potribni-se-dva-pidzakonni-akti-maluska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360908-v-ukraini-potribno-stvoriti-zolotij-fond-z-kolisnih-fahovih-ministriv-uhnovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360908-v-ukraini-potribno-stvoriti-zolotij-fond-z-kolisnih-fahovih-ministriv-uhnovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360908-v-ukraini-potribno-stvoriti-zolotij-fond-z-kolisnih-fahovih-ministriv-uhnovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360908-v-ukraini-potribno-stvoriti-zolotij-fond-z-kolisnih-fahovih-ministriv-uhnovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360960-prisaga-suddiv-ksu-u-verhovnomu-sudi-vidreaguvali-na-slova-recnika-prezidenta-pro-zataguvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360960-prisaga-suddiv-ksu-u-verhovnomu-sudi-vidreaguvali-na-slova-recnika-prezidenta-pro-zataguvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360960-prisaga-suddiv-ksu-u-verhovnomu-sudi-vidreaguvali-na-slova-recnika-prezidenta-pro-zataguvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360960-prisaga-suddiv-ksu-u-verhovnomu-sudi-vidreaguvali-na-slova-recnika-prezidenta-pro-zataguvanna.html


 

Майже 66% українців вважають, що справи 

в країні йдуть в неправильному напрямку 
ОПИТУВАННЯ 

За останній місяць з 61,7% до 65,9% зросла 

частка українців, які вважають, що справи в 

країні рухаються в неправильному напрямку.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Боротьба зі «скрутками» та контрабандою: 

де планують брати гроші на «економічний 

паспорт» 

На сьогодні розглядається можливість 

накопичення на рахунках дітей коштів не 

тільки від плати за використання українських 
надр, а й від процесу приватизації, боротьби з 

контрабандою та скрутками. Також можливе їх 

подальше інвестування. 

 

Зеленський анонсував програму 

«Українська мрія» 

У країні незабаром запрацює програма 

“Українська мрія”, завдяки якій громадяни, які 

сплачують податки, зможуть взяти кредит на 

вигідних умовах задля придбання собі 

нерухомості, авто або ж на освіту. 

 

 

В Укренерго прокоментували інформацію 

про імпорт електроенергії з Білорусі 

НЕК «Укренерго» спростувало інформацію, 

поширену деякими ЗМІ, про те, що компанія 
займається імпортом електроенергії або ж 

ухвалює рішення щодо початку/заборони 

такого імпорту в Україну. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360924-majze-66-ukrainciv-vvazaut-so-spravi-v-kraini-jdut-v-nepravilnomu-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360924-majze-66-ukrainciv-vvazaut-so-spravi-v-kraini-jdut-v-nepravilnomu-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360924-majze-66-ukrainciv-vvazaut-so-spravi-v-kraini-jdut-v-nepravilnomu-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3360924-majze-66-ukrainciv-vvazaut-so-spravi-v-kraini-jdut-v-nepravilnomu-napramku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361259-borotba-zi-skrutkami-ta-kontrabandou-de-planuut-brati-grosi-na-ekonomicnij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361259-borotba-zi-skrutkami-ta-kontrabandou-de-planuut-brati-grosi-na-ekonomicnij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361259-borotba-zi-skrutkami-ta-kontrabandou-de-planuut-brati-grosi-na-ekonomicnij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361259-borotba-zi-skrutkami-ta-kontrabandou-de-planuut-brati-grosi-na-ekonomicnij-pasport.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360686-zelenskij-anonsuvav-programu-ukrainska-mria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360686-zelenskij-anonsuvav-programu-ukrainska-mria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361289-v-ukrenergo-prokomentuvali-informaciu-pro-import-elektroenergii-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361289-v-ukrenergo-prokomentuvali-informaciu-pro-import-elektroenergii-z-bilorusi.html


 

Укргазвидобування відновило свердловину 

на Улянівському родовищі 

АТ "Укргазвидобування" відновило 
експлуатацію свердловини на Улянівському 

родовищі газу. 

 

Оподаткування селян в “ресурсному” 

законі: податкова справедливість чи 

порпання в кишенях? 

Аналізуємо, чого чекати від впровадження 
мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) 

для власників земельних наділів площею понад 

0,5 га

 

 

Майно кіностудії «Національна кінематека» 

повернуть у власність держави 

Майно кіностудії «Національна кінематека» 

повернуть у власність держави.

 

 

1 грудня зростають прожитковий мінімум, 

мінімальна зарплата, пенсії і виплати на 

дітей ІНФОГРАФІКА 

Усі перерахунки здійснюються автоматично

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361219-ukrgazvidobuvanna-vidnovilo-sverdlovinu-na-ulanivskomu-rodovisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361219-ukrgazvidobuvanna-vidnovilo-sverdlovinu-na-ulanivskomu-rodovisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361177-opodatkuvanna-selan-v-resursnomu-zakoni-podatkova-spravedlivist-ci-porpanna-v-kisenah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361177-opodatkuvanna-selan-v-resursnomu-zakoni-podatkova-spravedlivist-ci-porpanna-v-kisenah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361177-opodatkuvanna-selan-v-resursnomu-zakoni-podatkova-spravedlivist-ci-porpanna-v-kisenah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361177-opodatkuvanna-selan-v-resursnomu-zakoni-podatkova-spravedlivist-ci-porpanna-v-kisenah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361137-majno-kinostudii-nacionalna-kinemateka-povernut-u-vlasnist-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361137-majno-kinostudii-nacionalna-kinemateka-povernut-u-vlasnist-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360515-sogodni-zrostut-prozitkovij-minimum-ta-minimalna-zarplata-zbilsatsa-pensii-i-viplati-na-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360515-sogodni-zrostut-prozitkovij-minimum-ta-minimalna-zarplata-zbilsatsa-pensii-i-viplati-na-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360515-sogodni-zrostut-prozitkovij-minimum-ta-minimalna-zarplata-zbilsatsa-pensii-i-viplati-na-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3360515-sogodni-zrostut-prozitkovij-minimum-ta-minimalna-zarplata-zbilsatsa-pensii-i-viplati-na-ditej.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд у РФ продовжив арешт фігурантам 

«другої сімферопольської групи» 

Південний окружний військовий суд РФ 
продовжив на три місяці арешт п'ятьом 

схопленим в окупованому Криму фігурантам 

"другої Сімферопольської групи" так званої 

справи Хізб ут-Тахрір. 

 

Частиною стратегії деокупації Криму має 

бути законодавче вирішення проблеми 

«колоністів» - Чубаров 

Розробляючи стратегію деокупації Криму, 
необхідно законодавчо закріпити питання про 

негайне виселення громадян, завезених на 

півострів Росією всупереч українським 

законам.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

НАБУ звернулося до восьми країн у справі 

про банду, яку очолював ексдепутат - 

Ситник 

Національне антикорупційне бюро України 
направило за майже 7 років своєї роботи у 80 

іноземних країн більше 1000 міжнародно-

правових доручень у тих справах, які розслідує 

відомство.  

 

Прикордонники спростували фейк про 

«розстріл мігрантів» у Чорнобильській зоні 

Державна прикордонна служба України 

назвала фейком повідомлення про розстріл 

мігрантів у Чорнобильській зоні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3361268-sud-u-rf-prodovziv-arest-figurantam-drugoi-simferopolskoi-grupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3361268-sud-u-rf-prodovziv-arest-figurantam-drugoi-simferopolskoi-grupi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3361272-castinou-strategii-deokupacii-krimu-mae-buti-zakonodavce-virisenna-problemi-kolonistiv-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3361272-castinou-strategii-deokupacii-krimu-mae-buti-zakonodavce-virisenna-problemi-kolonistiv-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3361272-castinou-strategii-deokupacii-krimu-mae-buti-zakonodavce-virisenna-problemi-kolonistiv-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3361272-castinou-strategii-deokupacii-krimu-mae-buti-zakonodavce-virisenna-problemi-kolonistiv-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361121-nabu-zvernulosa-do-vosmi-krain-u-spravi-pro-bandu-aku-ocoluvav-eksdeputat-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361121-nabu-zvernulosa-do-vosmi-krain-u-spravi-pro-bandu-aku-ocoluvav-eksdeputat-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361121-nabu-zvernulosa-do-vosmi-krain-u-spravi-pro-bandu-aku-ocoluvav-eksdeputat-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361121-nabu-zvernulosa-do-vosmi-krain-u-spravi-pro-bandu-aku-ocoluvav-eksdeputat-sitnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361147-prikordonniki-sprostuvali-fejk-pro-rozstril-migrantiv-u-cornobilskij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361147-prikordonniki-sprostuvali-fejk-pro-rozstril-migrantiv-u-cornobilskij-zoni.html


 

Справа на 50 мільйонів: НАБУ підозрює 

ексчиновника судової адміністрації у 

махінаціях 

Колишнього посадовця Державної судової 

адміністрації підозрюють у привласненні 

понад 50 млн грн на закупівлі обладнання для 

ведення протоколу судових засідань і 

відеоконференцій.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Останні тенденції гібридної агресії РФ 

проти України 

Наскільки обґрунтованими є сигнали про 
можливу ескалацію збройного конфлікту з 

боку РФ 

 

 

Ближче до людей, або Як державні органи 

України представлені у соцмережах 

Ведення офіційних сторінок у соцмережах 

давно стало стандартом медіаактивності 

органів державної влади 

 

Україна вже у 1968 році була ахіллесовою 

п’ятою в складі Радянського Союзу - 

Ярослав Грицак, історик, професор 
ІНТЕРВ'Ю 

Ярослав Грицак, публічний інтелектуал, 
історик, публіцист – на різних етапах свого 
спілкування знаходив для читачів різні 
поради. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361046-sprava-na-50-miljoniv-nabu-pidozrue-ekscinovnika-sudovoi-administracii-u-mahanaciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361046-sprava-na-50-miljoniv-nabu-pidozrue-ekscinovnika-sudovoi-administracii-u-mahanaciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361046-sprava-na-50-miljoniv-nabu-pidozrue-ekscinovnika-sudovoi-administracii-u-mahanaciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361046-sprava-na-50-miljoniv-nabu-pidozrue-ekscinovnika-sudovoi-administracii-u-mahanaciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360940-ostanni-tendencii-gibridnoi-agresii-rf-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3360940-ostanni-tendencii-gibridnoi-agresii-rf-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360371-blizce-do-ludej-abo-ak-derzavni-organi-ukraini-predstavleni-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360371-blizce-do-ludej-abo-ak-derzavni-organi-ukraini-predstavleni-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359995-aroslav-gricak-istorik-profesor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359995-aroslav-gricak-istorik-profesor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359995-aroslav-gricak-istorik-profesor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359995-aroslav-gricak-istorik-profesor.html


 

Україна буде безпосереднім учасником 

процесу повернення людини на Місяць - 

Володимир Тафтай, голова Державного 

космічного агентства України  ІНТЕРВ'Ю 

Наприкінці минулого місяця у канадському 
Галіфаксі пройшла церемонія закладення 
“першого каменя” майбутнього космодрому, з 
якого незабаром здійснюватимуть

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна відзначає 30-ту річницю 

референдуму за незалежність 

Сьогодні в Україні відзначають 30-ту річницю 

Всеукраїнського референдуму щодо 
незалежності України, на якому 

волевиявленням народу було підтверджено 

Акт проголошення незалежності України, 
ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною 

Радою. 

 

Зеленський внесе у Раду законопроєкт про 

подвійне громадянство для українців за 

кордоном 

Президент Володимир Зеленський внесе 
сьогодні до Верховної Ради законопроєкт про 

подвійне громадянство для українців, які 

проживають за кордоном. 

 

Люди дізнаються про нашу країну і тому, 

що купують пальто чи сукню з биркою 

«Made in Ukraine» - Ірина Данилевська, 

співзасновниця та голова оргкомітету 

Ukrainian Fashion Week  ІНТЕРВ'Ю 

Мода – термін, настільки простий і звичний 
кожному, що ми навіть не замислюємося про 
його історичну глибину. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3360768-volodimir-taftaj-golova-derzavnogo-kosmicnogo-agentstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3360768-volodimir-taftaj-golova-derzavnogo-kosmicnogo-agentstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3360768-volodimir-taftaj-golova-derzavnogo-kosmicnogo-agentstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3360768-volodimir-taftaj-golova-derzavnogo-kosmicnogo-agentstva-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360571-ukraina-vidznacae-30tu-ricnicu-referendumu-za-nezaleznist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360571-ukraina-vidznacae-30tu-ricnicu-referendumu-za-nezaleznist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360724-zelenskij-vnese-u-radu-zakonoproekt-pro-podvijne-gromadanstvo-dla-ukrainciv-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360724-zelenskij-vnese-u-radu-zakonoproekt-pro-podvijne-gromadanstvo-dla-ukrainciv-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360724-zelenskij-vnese-u-radu-zakonoproekt-pro-podvijne-gromadanstvo-dla-ukrainciv-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360724-zelenskij-vnese-u-radu-zakonoproekt-pro-podvijne-gromadanstvo-dla-ukrainciv-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360637-irina-danilevska-spivzasnovnica-ta-golova-orgkomitetu-ukrainian-fashion-week.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360637-irina-danilevska-spivzasnovnica-ta-golova-orgkomitetu-ukrainian-fashion-week.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360637-irina-danilevska-spivzasnovnica-ta-golova-orgkomitetu-ukrainian-fashion-week.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360637-irina-danilevska-spivzasnovnica-ta-golova-orgkomitetu-ukrainian-fashion-week.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360637-irina-danilevska-spivzasnovnica-ta-golova-orgkomitetu-ukrainian-fashion-week.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360637-irina-danilevska-spivzasnovnica-ta-golova-orgkomitetu-ukrainian-fashion-week.html


 

На Донеччині презентували туристичний 

маршрут «Феєрія солі» 

На Донеччині державне підприємство 
«Артемсіль» презентувало свій другий 

туристичний маршрут. Він отримав назву 

«Феєрія солі».

 

Українська акторка зіграє в серіалі «Зоряні 

війни: Асока» 

Українська актриса Іванна Сахно приєднається 

до акторського складу серіалу "Зоряні війни: 

Асока"

 

 

Політ людини на Місяць: Україна планує 

долучитися до програми NASA 

Україна має твердий намір долучитися до 

проєкту з відправлення людей на Місяць. 

 

Як створити надійний пароль для захисту 

даних – поради кіберполіції 

У кіберполіції порадили, як створити надійний 

пароль для захисту конфіденційних даних.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3360392-na-doneccini-prezentuvali-turisticnij-marsrut-feeria-soli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3360392-na-doneccini-prezentuvali-turisticnij-marsrut-feeria-soli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360904-ukrainska-aktorka-zigrae-v-seriali-zorani-vijni-asoka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3360904-ukrainska-aktorka-zigrae-v-seriali-zorani-vijni-asoka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3361241-polit-ludini-na-misac-ukraina-planue-dolucitisa-do-programi-nasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3361241-polit-ludini-na-misac-ukraina-planue-dolucitisa-do-programi-nasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360935-ak-stvoriti-nadijnij-parol-dla-zahistu-danih-poradi-kiberpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3360935-ak-stvoriti-nadijnij-parol-dla-zahistu-danih-poradi-kiberpolicii.html


 

У курортному Яремче встановлюють 30-

метрову ялинку 

На Прикарпатті в курортному місті Яремче 

встановлюють 30-метрову ялинку.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3361203-u-kurortnomu-aremce-vstanovluut-30metrovu-alinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3361203-u-kurortnomu-aremce-vstanovluut-30metrovu-alinku.html

