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ТОП 

 

Агресія РФ: Байден готує заходи, аби Путіну 

було «дуже важко просуватися вперед» 

Президент США Джо Байден заявив, що готує 

цілий комплекс ініціатив, спрямованих на 

стримування намірів Росії і президента Путіна 

щодо агресії проти України. 

 

Росія проти посередництва Туреччини. Але 

– нікуди не дінеться… АНАЛІТИКА 

Путін хоче володарювати у Чорному морі. 

Ердоган має на це свій особливий погляд

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362775-agresia-rf-bajden-gotue-zahodi-abi-putinu-bulo-duze-vazko-prosuvatisa-vpered.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362775-agresia-rf-bajden-gotue-zahodi-abi-putinu-bulo-duze-vazko-prosuvatisa-vpered.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362501-rosia-proti-poserednictva-tureccini-ale-nikudi-ne-dinetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362501-rosia-proti-poserednictva-tureccini-ale-nikudi-ne-dinetsa.html


 

Україна готова до нових форматів 

перемовин щодо окупованих територій - 

Кулеба 

Україна залишається відданою 

дипломатичному шляху врегулювання 

конфлікту на сході і готова до нових форматів 

перемовин задля руху вперед у питанні 

деокупації своїх територій. 

 

 

Україна отримає від ЄС €1,4 мільйона на 

облаштування держкордону 

Міністерство внутрішніх справ України 

отримає від Європейського Союзу 1,4 млн євро 

на облаштування державного кордону. 

 

Pandora Papers: у СБУ заявляють, що 

перевірка не виявила порушень у декларації 

Баканова 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції провело повну перевірку декларації 
голови СБУ Івана Баканова за 2020 рік і 

встановило, що оцінка задекларованих активів 

відповідає даним, отриманим із наявних 

джерел. 

 

Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів 

скоротиться до 30 днів з понеділка 

З понеділка термін дії «жовтих» COVID-

сертифікатів становитиме 30 днів, відповідно 

вони не будуть дійсними у людей, які 

отримали за цей час другу дозу вакцини. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362737-ukraina-gotova-do-novih-formativ-peremovin-sodo-okupovanih-teritorij-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362737-ukraina-gotova-do-novih-formativ-peremovin-sodo-okupovanih-teritorij-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362737-ukraina-gotova-do-novih-formativ-peremovin-sodo-okupovanih-teritorij-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362737-ukraina-gotova-do-novih-formativ-peremovin-sodo-okupovanih-teritorij-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362755-ukraina-otrimae-vid-es-14-miljona-na-oblastuvanna-derzkordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362755-ukraina-otrimae-vid-es-14-miljona-na-oblastuvanna-derzkordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362666-pandora-papers-u-sbu-zaavlaut-so-perevirka-ne-viavila-porusen-u-deklaracii-bakanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362666-pandora-papers-u-sbu-zaavlaut-so-perevirka-ne-viavila-porusen-u-deklaracii-bakanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362666-pandora-papers-u-sbu-zaavlaut-so-perevirka-ne-viavila-porusen-u-deklaracii-bakanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362666-pandora-papers-u-sbu-zaavlaut-so-perevirka-ne-viavila-porusen-u-deklaracii-bakanova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362511-termin-dii-zovtih-covidsertifikativ-skorotitsa-do-30-dniv-z-ponedilka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362511-termin-dii-zovtih-covidsertifikativ-skorotitsa-do-30-dniv-z-ponedilka.html


 

На Софійській площі встановлять 

найбільший вертеп у Європі 

У Києві головна святкова локація на 
Софійській площі буде присвячена Різдвяній 

дивоночі.

 

До кінця століття населення України 

скоротиться до 22 мільйонів – НАНУ 

До кінця ХХІ століття населення України 

скоротиться до 22 млн.

 

 

Бюджетні мільярди, гігантські хвилі і суп із 

хвої ФОТ О Т ИЖНЯ  

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Штати фіксують достатньо сигналів щодо 

військ РФ біля кордонів України – генерал 

армії США 

Генерал армії Сполучених Штатів Марк Міллі 

заявив, що активність російських військ біля 

кордонів України викликає серйозну тривогу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3362459-rizdvana-divonic-na-sofijskij-plosi-planuut-vstanoviti-najbilsij-vertep-u-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3362459-rizdvana-divonic-na-sofijskij-plosi-planuut-vstanoviti-najbilsij-vertep-u-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362687-do-kinca-stolitta-naselenna-ukraini-skorotitsa-do-22-miljoniv-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362687-do-kinca-stolitta-naselenna-ukraini-skorotitsa-do-22-miljoniv-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362586-budzetni-milardi-gigantski-hvili-i-sup-iz-hvoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362586-budzetni-milardi-gigantski-hvili-i-sup-iz-hvoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362272-stati-fiksuut-dostatno-signaliv-sodo-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-general-armii-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362272-stati-fiksuut-dostatno-signaliv-sodo-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-general-armii-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362272-stati-fiksuut-dostatno-signaliv-sodo-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-general-armii-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362272-stati-fiksuut-dostatno-signaliv-sodo-vijsk-rf-bila-kordoniv-ukraini-general-armii-ssa.html


 

Посол України закликає майбутнього 

канцлера ФРН виставити Путіну «каталог» 

санкцій 

Посол України в ФРН Андрій Мельник 

звернув увагу майбутнього канцлера 

Німеччини Олафа Шольца на гостру небезпеку 

для України з боку Росії та закликав не 

допустити найгіршого сценарію,  

 

 

Експосол Польщі: Будемо замирювати 

Путіна – побачимо більше «Донбасів» на 

сході ЄС 

Якщо Європа піде на мир із президентом РФ 
Володимиром Путіним, то скоро буде дедалі 

більше таких місць як Донбас на східному 

кордоні Європейського Союзу. 

 

 

Україна має алгоритм дій на випадок атаки 

мігрантів на кордоні з Білоруссю – Резніков 

У разі можливої гібридної атаки мігрантами з 

території Білорусі українська армія буде готова 

виконати свою частину роботи, якщо рівень 

загрози зростатиме.

 

 

Зеленський запросив Орбана відвідати 

Україну 

Президент Володимир Зеленський запросив 
прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 

відвідати Україну з візитом у 2022 році.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362650-posol-ukraini-zaklikae-majbutnogo-kanclera-frn-vistaviti-putinu-katalog-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362650-posol-ukraini-zaklikae-majbutnogo-kanclera-frn-vistaviti-putinu-katalog-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362650-posol-ukraini-zaklikae-majbutnogo-kanclera-frn-vistaviti-putinu-katalog-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362650-posol-ukraini-zaklikae-majbutnogo-kanclera-frn-vistaviti-putinu-katalog-sankcij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362693-eksposol-polsi-budemo-zamiruvati-putina-pobacimo-bilse-donbasiv-na-shodi-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362693-eksposol-polsi-budemo-zamiruvati-putina-pobacimo-bilse-donbasiv-na-shodi-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362693-eksposol-polsi-budemo-zamiruvati-putina-pobacimo-bilse-donbasiv-na-shodi-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362693-eksposol-polsi-budemo-zamiruvati-putina-pobacimo-bilse-donbasiv-na-shodi-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362332-ukraina-mae-algoritm-dij-na-vipadok-ataki-migrantiv-na-kordoni-z-bilorussu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362332-ukraina-mae-algoritm-dij-na-vipadok-ataki-migrantiv-na-kordoni-z-bilorussu-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362758-zelenskij-zaprosiv-orbana-vidvidati-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362758-zelenskij-zaprosiv-orbana-vidvidati-ukrainu.html


 

«Рапіри», міномети та артилерія: окупанти 

на сході України 6 разів порушили «тишу» 

У зоні проведення операції Об’єднаних сил 
станом на 17:00 російсько-окупаційні війська 6 

разів порушили режим припинення вогню, 

поранено одного військовослужбовця.

 

КОРОНАВІРУС 

 

«Червона» зона не змінилася, рівень 

госпіталізацій перевищений у 9 областях – 

МОЗ ТАБЛИЦЯ  

Станом на 3 грудня в червоній зоні 

епіднебезпеки знаходяться столиця та 18 

областей. 

 

 

Для «жовтої» зони з 6 грудня набувають 

чинності нові правила карантину – МОЗ 

Із понеділка, 6 грудня, в Україні набувають 
чинності нові обмеження для жовтої зони 

епідемічної небезпеки. 

 

 

Дев'ять областей можуть вийти з «червоної» 

зони наступного тижня – МОЗ 

Наступного тижня в Україні потенційно 

дев‘ять областей можуть вийти з червоної зони 
карантинних обмежень у зв’язку з поширенням 

COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3362707-rapiri-minometi-ta-artileria-okupanti-na-shodi-ukraini-6-raziv-porusili-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3362707-rapiri-minometi-ta-artileria-okupanti-na-shodi-ukraini-6-raziv-porusili-tisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362338-cervona-zona-ne-zminilasa-riven-gospitalizacij-perevisenij-u-devati-oblastah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362338-cervona-zona-ne-zminilasa-riven-gospitalizacij-perevisenij-u-devati-oblastah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362338-cervona-zona-ne-zminilasa-riven-gospitalizacij-perevisenij-u-devati-oblastah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362338-cervona-zona-ne-zminilasa-riven-gospitalizacij-perevisenij-u-devati-oblastah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362402-dla-zovtoi-zoni-z-6-grudna-vstupaut-v-silu-novi-pravila-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362402-dla-zovtoi-zoni-z-6-grudna-vstupaut-v-silu-novi-pravila-karantinu-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362455-devat-oblastej-mozut-vijti-z-cervonoi-zoni-nastupnogo-tizna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362455-devat-oblastej-mozut-vijti-z-cervonoi-zoni-nastupnogo-tizna-moz.html


 

В Україні запрацювали нові правила 

перетину кордону через штам Омікрон 

Сьогодні набувають чинності зміни до 
Постанови «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з 

 

 

Україна може зберігати в ультрахолоді до 6 

мільйонів доз вакцин - МОЗ 

Спроможність національного логістичного 

провайдера МОЗ України “Укрмедпостач” для 
зберігання вакцини Comirnaty від Pfizer-

BioNTech, що потребує наднизьких 

температур, збільшилася з 200 тис. до 2,3 млн 

доз, країни загалом – до 6 млн. 

 

Тисяча для вакцинованих: у Зеленського 

пояснили, чому не буде виплат «живими» 

грошима 

Вакцинованим українцям не 

виплачуватиметься "живими" грошима 1000 
гривень, оскільки є ризик виведення цих 

коштів з економіки, а також зростання 

інфляції.

 

 

Експерти назвали фактори, які призводять 

до COVID-ускладнень 

Ризик інфікуватися і серйозно захворіти 

коронавірусом підвищений для людей, що 

належать до певних етнічних груп.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362208-v-ukraini-zapracuvali-novi-pravila-peretinu-kordonu-cerez-stam-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362208-v-ukraini-zapracuvali-novi-pravila-peretinu-kordonu-cerez-stam-omikron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362539-ukraina-moze-zberigati-v-ultraholodi-do-6-miljoniv-doz-vakcin-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362539-ukraina-moze-zberigati-v-ultraholodi-do-6-miljoniv-doz-vakcin-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362188-tisaca-dla-vakcinovanih-u-zelenskogo-poasnili-comu-ne-bude-viplat-zivimi-grosima.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362188-tisaca-dla-vakcinovanih-u-zelenskogo-poasnili-comu-ne-bude-viplat-zivimi-grosima.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362188-tisaca-dla-vakcinovanih-u-zelenskogo-poasnili-comu-ne-bude-viplat-zivimi-grosima.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362188-tisaca-dla-vakcinovanih-u-zelenskogo-poasnili-comu-ne-bude-viplat-zivimi-grosima.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362199-eksperti-nazvali-faktori-aki-prizvodat-do-coviduskladnen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362199-eksperti-nazvali-faktori-aki-prizvodat-do-coviduskladnen.html


 

Поради лікаря: «Не бігти, але і не лежати» 
АНАЛІТИКА 

Так загалом можна охарактеризувати 

принципи життя відразу після перенесеної 

«корони». Укрінформ зібрав поради 

досвідчених лікарів

 

 

У «Дії» згенерували вже 11 мільйонів 

COVID-сертифікатів 

У "Дії" на сьогодні згенерували вже 11 млн 
міжнародних та внутрішніх COVID-

сертифікатів.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський перепризначив керівника ДУС 

Президент Володимир Зеленський 
перепризначив Ігоря Лисого керівником 

Державного управління справами. 

 

 

Комісія з журналістської етики не 

розглядатиме дії Бутусова, доки відкрите 

провадження ДБР ЗАЯВА  

Комісія з журналістської етики заявляє, що не 

розглядатиме дії журналіста головного 

редактора видання "Цензор.Нет" Юрія 

Бутусова до закриття кримінального 
провадження, відкритого Державним бюро 

розслідувань. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362361-poradi-likara-ne-bigti-ale-i-ne-lezati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362361-poradi-likara-ne-bigti-ale-i-ne-lezati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362384-u-dii-zgeneruvali-vze-11-miljoniv-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362384-u-dii-zgeneruvali-vze-11-miljoniv-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362373-zelenskij-perepriznaciv-kerivnika-dus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362373-zelenskij-perepriznaciv-kerivnika-dus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362371-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-ne-rozgladatime-dii-butusova-doki-vidkrite-provadzenna-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362371-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-ne-rozgladatime-dii-butusova-doki-vidkrite-provadzenna-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362371-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-ne-rozgladatime-dii-butusova-doki-vidkrite-provadzenna-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362371-komisia-z-zurnalistskoi-etiki-ne-rozgladatime-dii-butusova-doki-vidkrite-provadzenna-dbr.html


 

Арахамія відхрестився від громадянства 

США: У мене залізобетонна відповідь і є 

доказ 

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній 

Раді Давид Арахамія запевняє, що не має 

громадянства Сполучених Штатів Америки.

 

 

І майно, і кадри: Резніков анонсував 

інвентаризацію всього оборонного сектору 

У Міністерстві оборони планується 
запровадити електронну систему управління 

ресурсами та процесами, а також протягом 

2022 року провести інвентаризацію всього 

оборонного сектору.

 

 

Резніков назвав створення кібервійськ 

одним з пріоритетів Міноборони 

Міністерство оборони спільно Генштабом 

Збройних сил відпрацьовують структуру 

кібервійськ і підготують відповідний 

законопроєкт. 

 

До законопроєктів про держадміністрації та 

столицю подали близько 150 поправок – 

Корнієнко 

У парламентській фракції "Слуга народу" ще 

обговорюють, коли виносити на голосування у 

другому читанні законопроєкт №2143-3 "Про 

місто Київ – столицю України".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362547-arahamia-vidhrestivsa-vid-gromadanstva-ssa-u-mene-zalizobetonna-vidpovid-i-e-dokaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362547-arahamia-vidhrestivsa-vid-gromadanstva-ssa-u-mene-zalizobetonna-vidpovid-i-e-dokaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362547-arahamia-vidhrestivsa-vid-gromadanstva-ssa-u-mene-zalizobetonna-vidpovid-i-e-dokaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362547-arahamia-vidhrestivsa-vid-gromadanstva-ssa-u-mene-zalizobetonna-vidpovid-i-e-dokaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362453-i-majno-i-kadri-reznikov-anonsuvav-inventarizaciu-vsogo-oboronnogo-sektoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362453-i-majno-i-kadri-reznikov-anonsuvav-inventarizaciu-vsogo-oboronnogo-sektoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362407-reznikov-nazvav-stvorenna-kibervijsk-odnim-z-prioritetiv-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362407-reznikov-nazvav-stvorenna-kibervijsk-odnim-z-prioritetiv-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362466-do-zakonoproektiv-pro-derzadministracii-ta-stolicu-podali-blizko-150-popravok-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362466-do-zakonoproektiv-pro-derzadministracii-ta-stolicu-podali-blizko-150-popravok-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362466-do-zakonoproektiv-pro-derzadministracii-ta-stolicu-podali-blizko-150-popravok-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362466-do-zakonoproektiv-pro-derzadministracii-ta-stolicu-podali-blizko-150-popravok-kornienko.html


 

Вибух на Бурштинській ТЕС: Шмигаль 

розповів про аварію і постраждалих 

Стан двох із чотирьох постраждалих від 
вибуху на Бурштинській ТЕС (Івано-

Франківська область) є тяжким, але 

стабільним.

 

 

Стало відомо, хто очолить Український 

ветеранський фонд 

За результатами конкурсу та співбесіди з 
міністром у справах ветеранів України 

визначено переможця на посаду виконавчого 

директора Українського ветеранського фонду. 

Ним стала Наталія Калмикова. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Міноборони матиме найбільший бюджет за 

всю історію незалежної України - Резніков 

У 2022 році бюджет Міноборони буде 

найбільшим всю історію незалежної України.

 

 

На укріплення кордону з РФ і Білоруссю в 

бюджеті передбачили 17 мільярдів – 

Шмигаль 

У держбюджеті на 2022 рік передбачено 17 

мільярдів гривень на облаштування 

державного кордону - це, фактично, 

фінансуватиметься інженерне облаштування 

кордону із РФ і Білоруссю.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362308-vibuh-na-burstinskij-tes-smigal-rozpoviv-pro-avariu-i-postrazdalih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362308-vibuh-na-burstinskij-tes-smigal-rozpoviv-pro-avariu-i-postrazdalih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362705-stalo-vidomo-hto-ocolit-ukrainskij-veteranskij-fond.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362705-stalo-vidomo-hto-ocolit-ukrainskij-veteranskij-fond.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362409-minoboroni-matime-najbilsij-budzet-za-vsu-istoriu-nezaleznoi-ukraini-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362409-minoboroni-matime-najbilsij-budzet-za-vsu-istoriu-nezaleznoi-ukraini-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362351-na-ukriplenna-kordonu-z-rf-i-bilorussu-v-budzeti-peredbacili-17-milardiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362351-na-ukriplenna-kordonu-z-rf-i-bilorussu-v-budzeti-peredbacili-17-milardiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362351-na-ukriplenna-kordonu-z-rf-i-bilorussu-v-budzeti-peredbacili-17-milardiv-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362351-na-ukriplenna-kordonu-z-rf-i-bilorussu-v-budzeti-peredbacili-17-milardiv-smigal.html


 

Кабмін погодив призначення чотирьох 

незалежних членів наглядової ради 

Укренерго 

Кабінет Міністрів погодив кандидатури 

чотирьох незалежних членів наглядової ради 

НЕК "Укренерго".  

 

 

Зеленський підписав указ про відновлення 

морських наукових досліджень 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав Указ “Про деякі заходи щодо 
відновлення та розвитку морських наукових 

досліджень і науково-дослідного флоту”. 

 

Перепис населення дозволить перерахувати 

ВВП на душу - Федоров 

Перепис населення 2023 року дозволить 

перерахувати валовий внутрішній продукт 

України на душу населення, який на сьогодні 

рахують за даними двадцятирічної давності.

 

 

Чистий дохід Укроборонпрому збільшився 

на 6% ІНФОГРАФІКА  

Чистий дохід підприємств-учасників 

державного концерну «Укроборонпром» від 

реалізації товарів, робіт та послуг за три 
квартали 2021 року перевищив 26 млрд грн, що 

на 6% більше, ніж за аналогічний період 

минулого року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362670-kabmin-pogodiv-priznacenna-cotiroh-nezaleznih-cleniv-nagladovoi-radi-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362670-kabmin-pogodiv-priznacenna-cotiroh-nezaleznih-cleniv-nagladovoi-radi-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362670-kabmin-pogodiv-priznacenna-cotiroh-nezaleznih-cleniv-nagladovoi-radi-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362670-kabmin-pogodiv-priznacenna-cotiroh-nezaleznih-cleniv-nagladovoi-radi-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362428-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-vidnovlenna-morskih-naukovih-doslidzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362428-zelenskij-pidpisav-ukaz-pro-vidnovlenna-morskih-naukovih-doslidzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362662-perepis-naselenna-dozvolit-pererahuvati-vvp-na-dusu-naselenna-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362662-perepis-naselenna-dozvolit-pererahuvati-vvp-na-dusu-naselenna-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362675-cistij-dohid-ukroboronpromu-zbilsivsa-na-6.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362675-cistij-dohid-ukroboronpromu-zbilsivsa-na-6.html


 

Україна цьогоріч експортувала яблука у 65 

країн 

Україна за 9 місяців поточного року 
експортувала більше ніж 10 тисяч тонн яблук 

до 65 країн світу.

 

 

В Україні подешевшали картопля та гречка, 

натомість здорожчали капуста та цибуля - 

Мінагро 

За оперативними даними 

облдержадміністрацій, у листопаді проти 

жовтня цього року на 1% подешевшали 
пшоняна та гречана крупи, а також 

нормалізувалася ціна на цукор.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Держслужба з етнополітики 

співпрацюватиме із Американською 

асоціацією юристів 

Керівниця Державної служби України з 

етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Олена 

Богдан підписала меморандум про співпрацю з 
Американською асоціацією юристів 

Ініціативою з верховенства права (ABA ROLI). 

 

 

Зі 120 політв’язнів Кремля 12 є 

журналістами - правозахисники 

Громадянська журналістика – це нове явище, 
яке стало відповіддю на тотальне знищення 

свободи слова в Криму. Журналісти з народу, 

які почали 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362635-ukraina-cogoric-eksportuvala-abluka-u-65-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362635-ukraina-cogoric-eksportuvala-abluka-u-65-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362533-v-ukraini-podesevsali-kartopla-ta-grecka-natomist-zdorozcali-kapusta-ta-cibula-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362533-v-ukraini-podesevsali-kartopla-ta-grecka-natomist-zdorozcali-kapusta-ta-cibula-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362533-v-ukraini-podesevsali-kartopla-ta-grecka-natomist-zdorozcali-kapusta-ta-cibula-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3362533-v-ukraini-podesevsali-kartopla-ta-grecka-natomist-zdorozcali-kapusta-ta-cibula-minagro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362725-derzsluzba-z-etnopolitiki-spivpracuvatime-iz-amerikanskou-asociacieu-uristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362725-derzsluzba-z-etnopolitiki-spivpracuvatime-iz-amerikanskou-asociacieu-uristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362725-derzsluzba-z-etnopolitiki-spivpracuvatime-iz-amerikanskou-asociacieu-uristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362725-derzsluzba-z-etnopolitiki-spivpracuvatime-iz-amerikanskou-asociacieu-uristiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362605-zi-120-politvazniv-kremla-12-e-zurnalistami-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362605-zi-120-politvazniv-kremla-12-e-zurnalistami-pravozahisniki.html


 

Метод тиску: українського політв'язня 

Марченка в Росії віднесли до «суїцидників» 

Українському політв'язню Олександру 
Марченку, незаконно засудженому в Росії до 

10 років позбавлення волі за нібито 

"шпигунство", призначили статус "схильний до 

суїциду". 

 

ФСБ оголосила «українськими агентами» 

торгівця кавою і родину з Тернопільщини – 

ЗМІ 

Затриманими напередодні російською ФСБ 
«українськими шпигунами» і «терористом» 

виявилися батько й син Ковалі з села 

Перепельники Тернопільської області та 23-

річний торгівець кавою з Києва Олександр 

Цілик.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

«Справу Семенченка» скерували до суду - 

СБУ 

Служба безпеки під процесуальним 

керівництвом Офісу генпрокурора завершила 

досудове розслідування у кримінальному 

провадженні щодо колишнього народного 

депутата Семена Семенченка та ряду осіб,  

 

Суд дав сім років тюрми ексчиновнику 

виконавчої служби, який забирав зарплати 

у підлеглих 

За матеріалами СБУ до 7 років ув’язнення 

засуджено одного з колишніх керівників 

Державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у 
Чернігівській області. Чиновник запровадив у 

відомстві систематичне вимагання грошей з 

підлеглих.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362741-metod-tisku-ukrainskogo-politvazna-marcenka-v-rosii-vidnesli-do-suicidnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362741-metod-tisku-ukrainskogo-politvazna-marcenka-v-rosii-vidnesli-do-suicidnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362582-fsb-ogolosila-ukrainskimi-agentami-torgivca-kavou-i-rodinu-z-ternopilsini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362582-fsb-ogolosila-ukrainskimi-agentami-torgivca-kavou-i-rodinu-z-ternopilsini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362582-fsb-ogolosila-ukrainskimi-agentami-torgivca-kavou-i-rodinu-z-ternopilsini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362582-fsb-ogolosila-ukrainskimi-agentami-torgivca-kavou-i-rodinu-z-ternopilsini-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362603-spravu-semencenka-skeruvali-do-sudu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362603-spravu-semencenka-skeruvali-do-sudu-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362471-sud-dav-sim-rokiv-turmi-ekscinovniku-vikonavcoi-sluzbi-akij-zabirav-zarplati-u-pidleglih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362471-sud-dav-sim-rokiv-turmi-ekscinovniku-vikonavcoi-sluzbi-akij-zabirav-zarplati-u-pidleglih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362471-sud-dav-sim-rokiv-turmi-ekscinovniku-vikonavcoi-sluzbi-akij-zabirav-zarplati-u-pidleglih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362471-sud-dav-sim-rokiv-turmi-ekscinovniku-vikonavcoi-sluzbi-akij-zabirav-zarplati-u-pidleglih.html


 

Пожежа у Дніпрі: суд відправив під 

домашній арешт організаторку будинку для 

літніх 

Підприємицю - організаторку будинку для 

літніх людей, де 16 листопада сталася пожежа 

з жертвами, суд відправив під домашній арешт.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

В Україні “індекс свободи” більший, ніж у 

сусідів, тому в осяжному майбутньому в нас 

не буде диктатури - Оксана Забужко, 

письменниця ІНТЕРВ'Ю 

“Поразки корисніші від перемог. Від перемог 
країни обростають жирком і тупіють. Від 
небезпек і загроз вони мобілізуються, 

вмикаються та розумнішають.  

 

Без ніг, але з жагою до життя 

Дві історії людей з обмеженими-

необмеженими можливостями

 

«Розстріляні біженці» з Білорусі на 

українському кордоні: черговий фейк 

Кремля 

Кремль розхитує ситуацію в Україні, аби 

схилити її до серйозних поступок

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3362765-pozeza-u-dnipri-sud-vidpraviv-pid-domasnij-arest-organizatorku-budinku-dla-litnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3362765-pozeza-u-dnipri-sud-vidpraviv-pid-domasnij-arest-organizatorku-budinku-dla-litnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3362765-pozeza-u-dnipri-sud-vidpraviv-pid-domasnij-arest-organizatorku-budinku-dla-litnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3362765-pozeza-u-dnipri-sud-vidpraviv-pid-domasnij-arest-organizatorku-budinku-dla-litnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361878-oksana-zabuzko-pismennica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361878-oksana-zabuzko-pismennica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361878-oksana-zabuzko-pismennica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361878-oksana-zabuzko-pismennica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362229-bez-nig-ale-z-zagou-do-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362229-bez-nig-ale-z-zagou-do-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362545-rozstrilani-bizenci-z-bilorusi-na-ukrainskomu-kordoni-cergovij-fejk-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362545-rozstrilani-bizenci-z-bilorusi-na-ukrainskomu-kordoni-cergovij-fejk-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362545-rozstrilani-bizenci-z-bilorusi-na-ukrainskomu-kordoni-cergovij-fejk-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362545-rozstrilani-bizenci-z-bilorusi-na-ukrainskomu-kordoni-cergovij-fejk-kremla.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

 

Різдвяний ярмарок у Львові відкриють 17 

грудня 

У Львові з 17 грудня до 20 січня працюватиме 
різдвяний ярмарок. Дерев’яні будиночки із 

сувенірами та смаколиками розмістять на двох 

локаціях – проспекті Свободи і площі Ринок. 

 

Новий закон про е-прописку: як він працює 

та що передбачає 

В Україні із середи, 1 грудня, набув чинності 
Закон України “Про реалізацію публічних 

(електронних публічних) послуг щодо 

декларування та реєстрації місця проживання в 

Україні”. 

 

Умови та терміни вступу до вишів у 2022 

році  ІНФОГ РАФІКА  

Міністерство освіти та наука створює нові 

можливості подачі заяв для вступу на основі 

сучасних цифрових підходів 

 

Євгена Головаху обрали директором 

Інституту соціології НАНУ 

Євгена Головаху обрали директором Інституту 

соціології Національної академії наук України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3362601-rizdvanij-armarok-u-lvovi-vidkriut-17-grudna.html
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Всеукраїнський онлайн-марафон на 

підтримку людей з інвалідністю тривав 

вісім годин 

У міжнародний день людей з інвалідністю 

протягом восьми годин проходив 

Всеукраїнський онлайн-марафон "Комунікація 

– Партнерство – Відкритість".

 

 

У Львові стартував фестиваль Jazz Bez - 

приїхали музиканти з США, Польщі та 

Болівії 

У Львові з 3 по 5 грудня пройде 

наймасштабніший за територією поширення 

джазовий фестиваль Європи - XХІ 
Міжнародний фестиваль сучасної 

імпровізаційної музики Jazz Bez. 

 

 

У нацпарку «Синевир» показали фото 

казкової зими на Верховині 

У Національному природному парку 

«Синевир» опублікували світлини казкової 
верховинської зими – із засніженими 

смереками та замерзлими гірськими потічками.

 

 

Україна піднялася на 15 позицій у світовому 

рейтингу швидкості інтернету 

Україна за останній рік піднялася з 92-го на 77-
е місце у світовому рейтингу швидкості 

інтернету. 
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Помер композитор і співак Мар'ян Гаденко 

Сьогодні, 3 грудня не стало народного артиста 

України, композитора і співака з Буковини 

Мар'яна Гаденка.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3362562-pomer-kompozitor-i-spivak-maran-gadenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3362562-pomer-kompozitor-i-spivak-maran-gadenko.html

