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ТОП 

 

Рада ухвалила державний бюджет на 2022 

рік 

Верховна Рада ухвалила закон "Про 

Державний бюджет України на 2022 рік".

 

Євросоюз виділить Україні €31 мільйон на 

зміцнення оборони 

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення 

надати Україні 31 млн євро на зміцнення 

оборонних спроможностей у рамках 
новоствореного Європейського фонду 

забезпечення миру (EPF). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361615-rada-uhvalila-derzavnij-budzet-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361615-rada-uhvalila-derzavnij-budzet-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361803-evrosouz-vidilit-ukraini-31-miljon-na-zmicnenna-oboroni-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361803-evrosouz-vidilit-ukraini-31-miljon-na-zmicnenna-oboroni-kuleba.html


 

Лавров нагадав про вторгнення Росії в 

Грузію, коли тій пообіцяли членство у 

НАТО 

Глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив, що 

розширення НАТО на схід без урахування 

позиції Москви є "грою з вогнем", нагадавши 

також про російську 

 

 

Україна продовжить співпрацю з НАТО за 

програмою «Партнерство заради миру» 

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження, 
згідно з яким Україна та НАТО продовжать 

співпрацю в рамках програми НАТО 

“Партнерство заради миру”. 

 

 

Прикордонники пояснили, чому Лукашенко 

знову розказує про «зброю з України» 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Cамопроголошений президент Білорусі 
Олександр Лукашенко на тлі міграційної кризи 

намагається відволікти увагу та прикрити свої 

дії, переклавши провину на інших.

 

 

Глава Пентагону «поважає статут» – 

Кислиця про обмовку Остіна щодо РФ 

Міністр оборони США Ллойд Остін, назвавши 

Росію Радянським Союзом, очевидно, 

мимоволі виявив повагу до чинного тексту 
Статуту ООН, іронічно прокоментував 

обмовку глави Пентагону постійний 

представник України при ООН Сергій 

Кислиця. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361942-lavrov-nagadav-pro-vtorgnenna-rosii-v-gruziu-koli-tij-poobicali-clenstvo-u-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361942-lavrov-nagadav-pro-vtorgnenna-rosii-v-gruziu-koli-tij-poobicali-clenstvo-u-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361942-lavrov-nagadav-pro-vtorgnenna-rosii-v-gruziu-koli-tij-poobicali-clenstvo-u-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361942-lavrov-nagadav-pro-vtorgnenna-rosii-v-gruziu-koli-tij-poobicali-clenstvo-u-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361901-ukraina-prodovzit-spivpracu-z-nato-za-programou-partnerstvo-zaradi-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361901-ukraina-prodovzit-spivpracu-z-nato-za-programou-partnerstvo-zaradi-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361671-prikordonniki-poasnili-comu-lukasenko-znovu-rozkazue-pro-zbrou-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361671-prikordonniki-poasnili-comu-lukasenko-znovu-rozkazue-pro-zbrou-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361671-prikordonniki-poasnili-comu-lukasenko-znovu-rozkazue-pro-zbrou-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361671-prikordonniki-poasnili-comu-lukasenko-znovu-rozkazue-pro-zbrou-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3362042-glava-pentagonu-povazae-statut-kislica-pro-obmovku-ostina-sodo-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3362042-glava-pentagonu-povazae-statut-kislica-pro-obmovku-ostina-sodo-rf.html


 

В Україні вже готуються до візиту Папи 

Франциска 

Папа Римський Франциск може найближчим 

часом відвідати Україну з візитом.

 

 

Вбивство Вороненкова: одного 

обвинуваченого виправдали, іншому дали 

12 років тюрми 

Шевченківський райсуд Києва призначив 
покарання у вигляді 12 років позбавлення волі 

Ярославу Тарасенку, якого визнали винними у 

причетності 

 

Україна через штам Омікрон обмежила в'їзд 

із восьми країн Африки 

Україна тимчасово обмежила в’їзд громадян з 

ПАР та семи африканських країн з 3 грудня 

через штам Омікрон.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кулеба у Стокгольмі спростував 

пропагандистські тези Лаврова 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба на неформальній вечері перед початком 

Міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі у 
присутності міністрів країн-учасниць 

спростував пропагандистські тези глави МЗС 

РФ Сергія Лаврова щодо України.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361489-v-ukraini-vze-gotuutsa-do-vizitu-papi-franciska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361489-v-ukraini-vze-gotuutsa-do-vizitu-papi-franciska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361875-vbivstvo-voronenkova-odnogo-obvinuvacenogo-vipravdali-insomu-dali-12-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361875-vbivstvo-voronenkova-odnogo-obvinuvacenogo-vipravdali-insomu-dali-12-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361875-vbivstvo-voronenkova-odnogo-obvinuvacenogo-vipravdali-insomu-dali-12-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361875-vbivstvo-voronenkova-odnogo-obvinuvacenogo-vipravdali-insomu-dali-12-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361840-ukraina-cerez-stam-omikron-obmezit-vizd-iz-vosmi-krain-afriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361840-ukraina-cerez-stam-omikron-obmezit-vizd-iz-vosmi-krain-afriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361679-kuleba-u-stokgolmi-sprostuvav-propagandistski-tezi-lavrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361679-kuleba-u-stokgolmi-sprostuvav-propagandistski-tezi-lavrova.html


 

Маас нагадав Росії про її підпис під 

Мінськими домовленостями 

Росія підписалась під Мінськими 
домовленостями, тому має зробити внесок у 

мирне завершення конфлікту на сході України. 

 

 

Росія готова до відкриття окремого каналу 

діалогу зі США щодо України — Лавров 

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що 

Москва готова до відкриття каналу діалогу зі 

США щодо України.

 

 

Боррель у Стокгольмі підтвердив підтримку 

України 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 

підтвердив непохитність Європейського Союзу 

у підтримці суверенітету та територіальної 

цілісності 

 

 

Тверда позиція Заходу може змусити 

Кремль відмовитись від вторгнення в 

Україну - МЗС Польщі 

Колективний Захід зараз має надіслати Росії 

переконливі сигнали, аби вона відмовилася від 

можливих агресивних планів щодо України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361822-maas-nagadav-rosii-pro-ii-pidpis-pid-minskimi-domovlenostami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361822-maas-nagadav-rosii-pro-ii-pidpis-pid-minskimi-domovlenostami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361922-rosia-gotova-do-vidkritta-okremogo-kanalu-dialogu-zi-ssa-sodo-ukraini-lavrov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361922-rosia-gotova-do-vidkritta-okremogo-kanalu-dialogu-zi-ssa-sodo-ukraini-lavrov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361763-borrel-u-stokgolmi-pidtverdiv-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361763-borrel-u-stokgolmi-pidtverdiv-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361920-tverda-pozicia-zahodu-moze-zmusiti-kreml-vidmovitis-vid-vtorgnenna-v-ukrainu-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361920-tverda-pozicia-zahodu-moze-zmusiti-kreml-vidmovitis-vid-vtorgnenna-v-ukrainu-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361920-tverda-pozicia-zahodu-moze-zmusiti-kreml-vidmovitis-vid-vtorgnenna-v-ukrainu-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361920-tverda-pozicia-zahodu-moze-zmusiti-kreml-vidmovitis-vid-vtorgnenna-v-ukrainu-mzs-polsi.html


 

Кулеба: Не виключаємо участі білоруських 

військ у вторгненні в Україну 

Україна не виключає участі білоруських 
збройних сил у можливому вторгненні в нашу 

країну разом з Росією і готується до 

запобігання цій загрозі. 

 

 

Блінкен в ОБСЄ звинуватив Росію у 

невиконанні Мінських домовленостей 

Саме Росія, а не Україна не виконує Мінські 

домовленості з мирного врегулювання 
розпочатого Кремлем конфлікту на сході 

України. 

 

Кулеба і Боррель обговорили можливі 

економічні санкції проти Росії 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба і високий представник Європейського 

Союзу із закордонних справ та політики 
безпеки Жозеп Боррель обговорили можливі 

економічні обмеження щодо Росії. 

 

Зеленський провів онлайн-зустріч з 

президентами Польщі й Литви 

Польща і Литва можуть розраховувати на 

підтримку України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361800-kuleba-ne-viklucaemo-ucasti-biloruskih-vijsk-u-vtorgnenni-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361800-kuleba-ne-viklucaemo-ucasti-biloruskih-vijsk-u-vtorgnenni-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361807-blinken-v-obse-zvinuvativ-rosiu-u-nevikonanni-minskih-domovlenostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361807-blinken-v-obse-zvinuvativ-rosiu-u-nevikonanni-minskih-domovlenostej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361638-kuleba-i-borrel-obgovorili-mozlivi-ekonomicni-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361638-kuleba-i-borrel-obgovorili-mozlivi-ekonomicni-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361968-zelenskij-proviv-onlajnzustric-z-prezidentami-polsi-j-litvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361968-zelenskij-proviv-onlajnzustric-z-prezidentami-polsi-j-litvi.html


 

Посли G7 закликають завершити обрання 

керівника САП без подальших зволікань 

Посли країн «Групи семи» закликали комісію, 
що обирає нового керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, завершити 

процес обрання без зволікань та у повній 

прозорості.

 

 

Україна представила в ОБСЄ подальші 

кроки у межах Кримської платформи 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба провів окремий захід “Кримська 

платформа: Рух вперед” на полях 28-го 

засідання Ради міністрів закордонних справ 

ОБСЄ.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Київ і 18 областей - «червоні», рівень 

госпіталізацій перевищений у 10 регіонах 
ТАБЛИЦЯ 

Станом на 2 грудня в червоній зоні 

епіднебезпеки знаходяться столиця та 18 

областей. 

 

Вакцина для українського Криму 

Прищепитися від коронавірусу можна на 

адмінмежі

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361474-posli-g7-zaklikaut-zaversiti-obranna-kerivnika-sap-bez-podalsih-zvolikan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361474-posli-g7-zaklikaut-zaversiti-obranna-kerivnika-sap-bez-podalsih-zvolikan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3362026-ukraina-predstavila-v-obse-podalsi-kroki-u-mezah-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3362026-ukraina-predstavila-v-obse-podalsi-kroki-u-mezah-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361476-kiiv-i-18-oblastej-lisautsa-cervonimi-riven-gospitalizacij-perevisenij-u-10-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361476-kiiv-i-18-oblastej-lisautsa-cervonimi-riven-gospitalizacij-perevisenij-u-10-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361476-kiiv-i-18-oblastej-lisautsa-cervonimi-riven-gospitalizacij-perevisenij-u-10-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361476-kiiv-i-18-oblastej-lisautsa-cervonimi-riven-gospitalizacij-perevisenij-u-10-regionah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361569-vakcina-dla-ukrainskogo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361569-vakcina-dla-ukrainskogo-krimu.html


 

Українські лабораторії можуть виявляти 

штам Омікрон – Радуцький 

Українські лабораторії можуть визначати 

новий штам коронавірусу Омікрон.

  

 

Дуже часто постковідний синдром 

спостерігаємо у дітей до трьох років - Ольга 

Урбась, дитяча лікарка-імунологиня 

ІНТЕРВ'Ю 

Івано-Франківська обласна дитяча клінічна 
лікарня приймає хворих на коронавірус дітей 
другий рік поспіль. 

 

«Тисячу для вакцинованих» можна буде 

витратити на купівлю книг 

У межах програми "єПідтримка" з підтримки 
бізнесу і громадян у період пандемії COVID-19 

кошти у розмірі 1000 грн, які надаватимуться 

вакцинованим від коронавірусу українцям, 

можна буде витратити і на придбання книг.

 

УКРАЇНА 

 

Рада продовжила на рік дію закону про 

«особливий порядок» в ОРДЛО 

Верховна Рада продовжила до 31 грудня 2022 
року дію статті 1 закону «Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей».

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361777-ukrainski-laboratorii-mozut-viavlati-stam-omikron-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361777-ukrainski-laboratorii-mozut-viavlati-stam-omikron-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361100-olga-urbas-ditaca-likarkaimunologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361100-olga-urbas-ditaca-likarkaimunologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361100-olga-urbas-ditaca-likarkaimunologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361100-olga-urbas-ditaca-likarkaimunologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361689-tisacu-dla-vakcinovanih-mozna-bude-vitratiti-na-kupivlu-knig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361689-tisacu-dla-vakcinovanih-mozna-bude-vitratiti-na-kupivlu-knig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361692-rada-prodovzila-na-rik-diu-zakonu-pro-osoblivij-status-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361692-rada-prodovzila-na-rik-diu-zakonu-pro-osoblivij-status-ordlo.html


 

Подвійне громадянство: Зеленський 

прокоментував подані ним законопроєкти 

Ухвалення низки внесених у ВР Президентом 
Володимиром Зеленським законопроєктів, 

спрямованих на протидію загрозам нацбезпеці 

у сфері громадянства, дозволить врегулювати 

питання, які стосуються подвійного 

 

 

Рада затвердила свій кошторис на 

наступний рік 

Народні депутати ухвалили постанову "Про 

кошторис Верховної Ради України на 2022 рік" 

(№6367). 

 

Заступник глави МЗС Божок подав у 

відставку ДОКУМЕНТ  

Заступник міністра закордонних справ Єгор 

Божок подав у відставку.

 

 

В Україні створюють Центр розбудови миру 

- уряд дав «зелене світло» 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення для 

забезпечення початку роботи Українського 

національного центру розбудови миру. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361775-podvijne-gromadanstvo-zelenskij-prokomentuvav-podani-nim-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361775-podvijne-gromadanstvo-zelenskij-prokomentuvav-podani-nim-zakonoproekti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361675-rada-zatverdila-svij-kostoris-na-nastupnij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361675-rada-zatverdila-svij-kostoris-na-nastupnij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361591-zastupnik-glavi-mzs-bozok-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361591-zastupnik-glavi-mzs-bozok-podav-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361854-v-ukraini-stvoruut-centr-rozbudovi-miru-urad-dav-zelene-svitlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361854-v-ukraini-stvoruut-centr-rozbudovi-miru-urad-dav-zelene-svitlo.html


 

У «Слузі народу» не ведуть розмов про 

створення коаліції – Шуляк 

У фракції «Слуга народу» наразі не 
обговорюють питання створення 

парламентської коаліції з іншими фракціями 

чи депутатськими групами.

 

 

Корнієнко оголосив про вихід депутата Сохи 

із фракції «Слуга народу» 

Перший заступник Голови Верховної Ради 
Олександр Корнієнко оголосив про вихід 

народного депутата Романа Сохи зі складу 

парламентської фракції «Слуга народу».

 

 

Уряд знову призначив Івана Рудого головою 

Комісії з регулювання азартних ігор 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

призначення Івана Рудого головою Комісії з 

регулювання азартних ігор та лотерей.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Видатки на Офіс Президента в 2022 році 

зменшили майже до 1 мільярда 

Ухвалений Державний бюджет на 2022 рік 

передбачає 1 мільярд та 93 мільйони гривень 

на фінансування діяльності Президента 

Володимира Зеленського та Офісу Президента. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361836-u-sluzi-narodu-ne-vedut-rozmov-pro-stvorenna-koalicii-sulak.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361760-na-dialnist-prezidenta-j-op-u-2022-roci-vidilili-ponad-milard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361760-na-dialnist-prezidenta-j-op-u-2022-roci-vidilili-ponad-milard.html


 

«єПідтримка»: на виплати вакцинованим 

від коронавірусу цьогоріч виділять 8 

мільярдів 

На виплати вакцинованим від коронавірусу 

цього року з держбюджету виділять 8 млрд 

грн, замість 3 млрд грн, як планували раніше. 

 

Призначили головного виконавчого 

директора Нафтогазу 

Головним виконавчим директором Групи 

Нафтогаз призначено Маврікія Калугіна, 
директором зі стратегії та розвитку бізнесу 

групи - Сергія Боєва.  

 

Рада ратифікувала Нагойський протокол 

про доступ до генетичних ресурсів 

Верховна Рада ратифікувала Нагойський 

протокол про доступ до генетичних ресурсів та 

справедливий і рівноправний розподіл вигод 
від їхнього використання до Конвенції про 

біологічне різноманіття. 

 

 

Баканов: Економічний ефект від роботи 

СБУ цьогоріч - майже 2 мільярди митних 

платежів 

Вплив на економіку України – один із 

напрямів, який країна-агресор намагається 

використовувати в гібридній війні проти нашої 

держави. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361831-na-viplati-vakcinovanim-vid-koronavirusu-cogoric-vidilat-8-milardiv-smigal.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361831-na-viplati-vakcinovanim-vid-koronavirusu-cogoric-vidilat-8-milardiv-smigal.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361828-priznacili-golovnogo-vikonavcogo-direktora-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361550-rada-ratifikuvala-nagojskij-protokol-pro-dostup-do-geneticnih-resursiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361550-rada-ratifikuvala-nagojskij-protokol-pro-dostup-do-geneticnih-resursiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361907-bakanov-ekonomicnij-efekt-vid-roboti-sbu-cogoric-majze-2-milardi-mitnih-plateziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361907-bakanov-ekonomicnij-efekt-vid-roboti-sbu-cogoric-majze-2-milardi-mitnih-plateziv.html


 

Україна та Ісландія підписали угоду про 

повітряне сполучення 

Міністри закордонних справ України Дмитро 
Кулеба та Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал 

Гилфадоттір підписали угоду про повітряне 

сполучення між країнами. 

 

Кабмін пропонує розширити економічні 

можливості жінок 

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт 

щодо удосконалення правового регулювання 
та заборони дискримінації працюючих жінок 

під час вагітності, пологів та вигодовування 

дитини. 

 

 

Запорізька АЕС вперше працює на 100% 

потужності - Енергоатом 

Запорізька атомна електростанція вперше в 

історії вітчизняної атомної галузі працює на 

100% встановленої потужності- 6 040 МВт. 

 

 

На Харківщині відкрили нове родовище 

газу 

АТ "Укргазвидобування" відкрило нове 

родовище природного газу у Харківській 

області із перспективними ресурсами до 5 

млрд кубометрів "блакитного палива".  

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361868-ukraina-ta-islandia-pidpisali-ugodu-pro-povitrane-spolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361868-ukraina-ta-islandia-pidpisali-ugodu-pro-povitrane-spolucenna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361979-kabmin-proponue-rozsiriti-ekonomicni-mozlivosti-zinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362002-zaporizka-aes-vperse-pracue-na-100-potuznosti-energoatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362002-zaporizka-aes-vperse-pracue-na-100-potuznosti-energoatom.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361948-ukrgazvidobuvanna-vidkrilo-nove-rodovise-gazu-na-harkivsini.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Прокуратура оскаржить виправдання 

одного з фігурантів у справі Вороненкова 

Київська міська прокуратура оскаржить вирок 
у справі вбивства ексдепутата Держдуми РФ 

Дениса Вороненкова в частині виправдання 

одного з 

 

Завтра планується брифінг за результатами 

засідання ТСК у справі «вагнерівців» - 

Безугла 

У п‘ятницю о 19:00 планується брифінг за 
результатами засідання ТСК з питань 

розслідування можливих протиправних дій 

представників органів

 

СБУ спростувала черговий фейк ФСБ про 

«українських шпигунів» 

Служба безпеки України називає фейком 

інформацію ФСБ РФ про затримання агентів 

українських спецслужб. 

 

Під час обшуків у Киви знайшли мільйони 

гривень готівки та злитки золота - ЗМІ 

Правоохоронці під час обшуку в будинку 
депутата «Опозиційної платформи — За 

життя» знайшли мільйони гривень готівки та 

злитки золота.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361934-prokuratura-oskarzit-vipravdanna-odnogo-z-figurantiv-u-spravi-voronenkova.html
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Cуд відмовився повертати проспекту 

Григоренка ім'я Жукова, міськрада 

Харкова подаватиме касацію 

У Харкові Другий апеляційний адмінсуд 

відмовив Харківській міськраді у 

перейменуванні проспекту Петра Григоренка, 

що у Немишлянському районі міста, на 

маршала Жукова.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Міняємо фокус: мета – не вакцинація, а 

зберегти життя людей - Світлана Чуніхіна, 

соціальний та політичний психолог 

ІНТЕРВ'Ю 

Словом 2021 року Оксфордський словник 
назвав слово «вакс», вакцина. Аналогічним 
словом-2021 в українській мові має бути 
слово «антивакс». 

 

Тисяча назв виданих книг – і за жодну з них 

не соромно 

Видавництву Старого Лева – 20 років

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Проти подвійного громадянства - 48% 

українців, 24% підтримують ОПИТУВАННЯ  

48% опитаних українців не підтримують ідею 

запровадження подвійного або множинного 

громадянства в Україні, водночас 24% 

підтримують таку можливість.
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В Україні навесні повноцінно запрацює 

єдиний реєстр зброї - Монастирський 

У березні-квітні наступного року в Україні 

повноцінно запрацює єдиний реєстр зброї.

 

Португалія змінила правила в’їзду для 

туристів з України 

Громадяни України під час в’їзду до 
Португалії відтепер мають надавати довідки 

про негативний результат тесту на COVID-19 

та сертифікат про повний курс вакцинації. 

 

 

Українці стали менше їздити на заробітки в 

Росію ДОСЛІДЖЕННЯ 

Привабливість РФ як країни для можливої 

міграції в Україні знижується з кожним роком, 

серед топ-4 країн для бажаної міграції для 

українців знаходяться держави Євросоюзу.

 

 

В Україні вперше проходять кібернавчання 

Grid NetWars 

Національний координаційний центр 

кібербезпеки при РНБО за підтримки проєкту 

USAID «Кібербезпека критично важливої 
інфраструктури» проводить перші в Україні 

кібернавчання «National Cybersecurity 

Preparedness: Grid NetWars». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361814-v-ukraini-navesni-povnocinno-zapracue-edinij-reestr-zbroi-monastirskij.html
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Україна і Словенія спільно знімуть 

містичний трилер 

Режисерський дебют Даші Трегубової "Її б 
звали Марта" був підтриманий із боку 

Словенського урядового центру кіно та 

приватної кінокомпанії Viba Film.  
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