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ТОП 

 

Переговори Байдена з Путіним тривали 

понад дві години 

Перемовини президентів Росії та США 

Володимира Путіна та Джо Байдена 

завершилися, вони тривали дві години п'ять 

хвилин.

 

Лідери п'яти держав зробили заяву на 

підтримку України 

Керівники держав-учасниць формату “Квінт”, 
до якого входять Німеччина, США, Франція, 

Італія і Велика Британія, заявили про рішучу 

підтримку суверенітету України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364748-peregovori-bajdena-z-putinim-trivali-ponad-dvi-godini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364748-peregovori-bajdena-z-putinim-trivali-ponad-dvi-godini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364442-lideri-pati-derzav-zrobili-zaavu-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364442-lideri-pati-derzav-zrobili-zaavu-na-pidtrimku-ukraini.html


 

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 

власників літаків, які здійснювали рейси до 

РФ 

Президент Володимир Зеленський ввів у дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 10 листопада «Про внесення змін 

до персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій)». 

 

 

Міжнародний форум зі стратегічних 

комунікацій в Україні. День перший 

У столиці 7-8 грудня проходить міжнародний 

форум Kyiv Stratcom Forum 2021, метою якого 
є обмін та вдосконалення підходів до 

стратегічних комунікацій та формування 

стійкості на державному рівні в Україні та 

країнах-партнерах з НАТО у Східній Європі.

 

Резніков про наслідки можливого 

вторгнення: Не вірю, що РФ переможе – «це 

буде кривава бійня» 

Міністр оборони Олексій Резніков, 

коментуючи можливе вторгнення військ РФ в 
Україну, заявив, що він не вірить, що Москва 

може перемогти в Україні.

 

 

Український народ ніколи не сприймав 

ініціатив влади продовжити собі 

повноваження - Руслан Стефанчук, голова 

Верховної Ради України ІНТЕРВ'Ю 

У Варшаві 5-6 грудня відбулася XI сесія 
Міжпарламентської асамблеї України, 
Польщі та Литви.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364734-zelenskij-vviv-u-diu-sankcii-rnbo-proti-vlasnikiv-litakiv-aki-zdijsnuvali-rejsi-do-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364734-zelenskij-vviv-u-diu-sankcii-rnbo-proti-vlasnikiv-litakiv-aki-zdijsnuvali-rejsi-do-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364734-zelenskij-vviv-u-diu-sankcii-rnbo-proti-vlasnikiv-litakiv-aki-zdijsnuvali-rejsi-do-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364734-zelenskij-vviv-u-diu-sankcii-rnbo-proti-vlasnikiv-litakiv-aki-zdijsnuvali-rejsi-do-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364362-persij-miznarodnij-forum-zi-strategicnih-komunikacij-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364362-persij-miznarodnij-forum-zi-strategicnih-komunikacij-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364319-reznikov-pro-naslidki-mozlivogo-vtorgnenna-ne-viru-so-rf-peremoze-ce-bude-krivava-bijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364319-reznikov-pro-naslidki-mozlivogo-vtorgnenna-ne-viru-so-rf-peremoze-ce-bude-krivava-bijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364319-reznikov-pro-naslidki-mozlivogo-vtorgnenna-ne-viru-so-rf-peremoze-ce-bude-krivava-bijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364319-reznikov-pro-naslidki-mozlivogo-vtorgnenna-ne-viru-so-rf-peremoze-ce-bude-krivava-bijna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364663-ruslan-stefancuk-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364663-ruslan-stefancuk-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364663-ruslan-stefancuk-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364663-ruslan-stefancuk-golova-verhovnoi-radi-ukraini.html


 

Економічний паспорт: у Зеленського 

пояснили, чому виплати отримають 

народжені з 2019 року 

Щодо року народження дітей, яким після 

досягнення 18 років будуть призначені виплати 

за економічним паспортом українця, тривали 

дискусії й зрештою зупинилися на виплатах 
повнолітнім, які народилися з 1 січня 2019 

року. 

 

Кількість загиблих в ДТП на Чернігівщині 

зросла до 13 ФОТО 

Унаслідок ДТП у Чернігівській області, яка 
сталася у вівторок, 13 осіб загинуло та ще 7 

були травмовані.

 

 

На Софійській площі у Києві встановлюють 

головну ялинку 

У Києві на Софійській площі встановили 

металевий каркас новорічної ялинки.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Військові керівники НАТО провели 

екстрену зустріч для обговорення ситуації 

навколо Україн 

Начальники генеральних штабів збройних сил 

країн НАТО провели віртуальну зустріч для 
обговорення викликів у сфері безпеки, що 

постають перед 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364229-ekonomicnij-pasport-u-zelenskogo-poasnili-comu-viplati-otrimaut-narodzeni-z-2019-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364229-ekonomicnij-pasport-u-zelenskogo-poasnili-comu-viplati-otrimaut-narodzeni-z-2019-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364229-ekonomicnij-pasport-u-zelenskogo-poasnili-comu-viplati-otrimaut-narodzeni-z-2019-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364229-ekonomicnij-pasport-u-zelenskogo-poasnili-comu-viplati-otrimaut-narodzeni-z-2019-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364273-kilkist-zagiblih-v-dtp-na-cernigivsini-zrosla-do-12.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364273-kilkist-zagiblih-v-dtp-na-cernigivsini-zrosla-do-12.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364596-na-sofijskij-plosi-u-kievi-vstanovluut-golovnu-alinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364596-na-sofijskij-plosi-u-kievi-vstanovluut-golovnu-alinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364402-vijskovi-kerivniki-nato-proveli-ekstrenu-zustric-dla-obgovorenna-situacii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364402-vijskovi-kerivniki-nato-proveli-ekstrenu-zustric-dla-obgovorenna-situacii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364402-vijskovi-kerivniki-nato-proveli-ekstrenu-zustric-dla-obgovorenna-situacii-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364402-vijskovi-kerivniki-nato-proveli-ekstrenu-zustric-dla-obgovorenna-situacii-navkolo-ukraini.html


 

НАТО має розмістити війська в Україні на 

ротаційній основі – Болтон 

Колишній радник президента США з питань 
національної безпеки Джон Болтон вважає, що 

Сполучені Штати й інші країни-члени НАТО 

мають розмістити війська в Україні на 

ротаційній основі, щоб стримувати Росію від 

військових дій. 

 

Росія розганяє в соцмережах 

антиукраїнську пропаганду, як у 2014 році - 

Квін 

Протягом останніх тижнів Росія активізувала 
дезінформаційну кампанію проти України в 

традиційних та соціальних медіа до рівня, який 

востаннє спостерігався в 2014 році перед 

вторгненням РФ в Україну. 

 

 

Найбільше фейків в Україні розганяють 

через соцмережі – посол ЄС 

Маніпуляції як частина інформаційної війни 

можуть призводити до масштабних 

провокацій. Україна щодня бореться з такими 
загрозами і показує велику зацікавленість у 

розбудові стійкості до дезінформації органів 

влади.

 

 

Росія просуває три дезінформаційні 

наративи щодо України – Джапарова 

Росія наразі у різних форматах і через різні 
канали просуває три основні дезінформаційні 

наративи щодо України.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364294-nato-mae-rozmistiti-vijska-v-ukraini-na-rotacijnij-osnovi-bolton.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364294-nato-mae-rozmistiti-vijska-v-ukraini-na-rotacijnij-osnovi-bolton.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364568-rosia-rozganae-v-socmerezah-antiukrainsku-propagandu-ak-u-2014-roci-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364568-rosia-rozganae-v-socmerezah-antiukrainsku-propagandu-ak-u-2014-roci-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364568-rosia-rozganae-v-socmerezah-antiukrainsku-propagandu-ak-u-2014-roci-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364568-rosia-rozganae-v-socmerezah-antiukrainsku-propagandu-ak-u-2014-roci-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364664-najbilse-fejkiv-v-ukraini-rozganaut-cerez-socmerezi-posol-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364664-najbilse-fejkiv-v-ukraini-rozganaut-cerez-socmerezi-posol-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364669-rosia-prosuvae-tri-dezinformacijni-narativi-sodo-ukraini-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364669-rosia-prosuvae-tri-dezinformacijni-narativi-sodo-ukraini-dzaparova.html


 

Ніхто не має права накреслювати нові 

кордони – Шольц про агресію РФ 

Агресія Росії проти України є неприйнятною, 
зусилля західних партнерів спрямовані на те, 

аби не допустити цього.  

 

Стефанішина: Ми змінили парадигму, що 

стратегічні комунікації – це пропаганда або 

піар 

Українська влада протягом останнього року 
змінила усталену парадигму, що інформаційна 

безпека та стратегічні комунікації є 

пропагандою або піаром окремих політиків.

 

 

У Кабміні розповіли, які зміни запустив 

досвід протидії гібридній війні РФ 

Досвід протидії гібридній війні, яку Росія веде 

проти України, став тригером великої кількості 
змін, зокрема у сфері стратегічної комунікації 

та зміцненні національної стійкості.

 

Україна має протидіяти інформатакам РФ 

за трьома напрямками - британський 

урядовець 

Використання з чіткою метою стратегічних 

комунікацій допоможе розбудувати стійкість 

до гібридних загроз.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364376-nihto-ne-mae-prava-nakresluvati-novi-kordoni-solc-pro-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364376-nihto-ne-mae-prava-nakresluvati-novi-kordoni-solc-pro-agresiu-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364618-stefanisina-mi-zminili-paradigmu-so-strategicni-komunikacii-ce-propaganda-abo-piar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364618-stefanisina-mi-zminili-paradigmu-so-strategicni-komunikacii-ce-propaganda-abo-piar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364618-stefanisina-mi-zminili-paradigmu-so-strategicni-komunikacii-ce-propaganda-abo-piar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364618-stefanisina-mi-zminili-paradigmu-so-strategicni-komunikacii-ce-propaganda-abo-piar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364583-u-kabmini-rozpovili-aki-zmini-zapustiv-dosvid-protidii-gibridnij-vijni-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364583-u-kabmini-rozpovili-aki-zmini-zapustiv-dosvid-protidii-gibridnij-vijni-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364696-ukraina-mae-protidiati-informatakam-rf-za-troma-napramkami-britanskij-uradovec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364696-ukraina-mae-protidiati-informatakam-rf-za-troma-napramkami-britanskij-uradovec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364696-ukraina-mae-protidiati-informatakam-rf-za-troma-napramkami-britanskij-uradovec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364696-ukraina-mae-protidiati-informatakam-rf-za-troma-napramkami-britanskij-uradovec.html


 

ЄС підтримує Центр стратегічних 

комунікацій – посол Маасікас 

Європейський Союз підтримує український 
Центр стратегічних комунікацій і розглядає 

можливості збільшити цю підтримку.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Штам Омікрон вже дав понад 50 мутацій – 

науковець 

Вчені вважають, що наявні вакцини 
працюватимуть проти нових мутацій 

коронавірусу, однак вакцина може не вплинути 

на ділянки, які зазнали мутації. Тому 

розроблятимуться й нові препарати.

 

 

«Не бачить» ПЛР-тест: учені знайшли 

«невидимий» варіант Омікрону 

Учені заявляють, що знайшли «невидиму» 

версію Омікрону, яку неможливо виявити, 

використовуючи ПЛР-тест на коронавірус.

 

 

Пандемія змінила наше життя: з'явився 

новий ролик про важливість вакцинації від 

COVID-19 

У Міністерстві культури та інформаційної 

політики створили ролик із закликом до 
громадян України вакцинуватися від COVID-

19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364687-es-pidtrimue-centr-strategicnih-komunikacij-posol-maasikas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364687-es-pidtrimue-centr-strategicnih-komunikacij-posol-maasikas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364603-stam-omikron-vze-dav-ponad-50-mutacij-naukovec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364603-stam-omikron-vze-dav-ponad-50-mutacij-naukovec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364754-ne-bacit-plrtest-uceni-znajsli-nevidimij-variant-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3364754-ne-bacit-plrtest-uceni-znajsli-nevidimij-variant-omikronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364382-pandemia-zminila-nase-zitta-zavivsa-novij-rolik-pro-vazlivist-vakcinacii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364382-pandemia-zminila-nase-zitta-zavivsa-novij-rolik-pro-vazlivist-vakcinacii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364382-pandemia-zminila-nase-zitta-zavivsa-novij-rolik-pro-vazlivist-vakcinacii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364382-pandemia-zminila-nase-zitta-zavivsa-novij-rolik-pro-vazlivist-vakcinacii-vid-covid19.html


 

Від коронавірусу в Україні вакцинували 

понад 40 тисяч дітей - Ляшко 

В Україні від COVID-19 вакциновано понад 40 

тисяч дітей віком від 12 років.

 

УКРАЇНА 

 

«Слуги» відкликають Соху з комітету 

Верховної Ради 

Перший заступник голови парламентської 
фракції партії “Слуга народу” Андрій 

Мотовиловець зареєстрував у Верховній Раді 

проєкт постанови про відкликання Романа 
Сохи з посади члена Комітету ВР з питань 

цифрової трансформації.

 

Мін’юст просить ОАСК анулювати 

реєстрацію ще однієї партії 

Міністерство юстиції просить Окружний 

адміністративний суд міста Києва анулювати 
реєстрація політичної партії “Партія 

українського народу”.

 

 

Судова реформа: Стефанчук пояснив, коли 

Рада візьметься за ліквідацію ОАСК 

Верховна Рада розпочне розгляд 
президентського законопроєкту про ліквідацію 

Окружного адміністративного суду міста 

Києва (ОАСК) після

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364409-vid-koronavirusu-v-ukraini-vakcinuvali-ponad-40-tisac-ditej-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364409-vid-koronavirusu-v-ukraini-vakcinuvali-ponad-40-tisac-ditej-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364683-slugi-vidklikaut-sohu-z-komitetu-verhovnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364683-slugi-vidklikaut-sohu-z-komitetu-verhovnoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364500-minust-prosit-oask-anuluvati-reestraciu-se-odniei-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364500-minust-prosit-oask-anuluvati-reestraciu-se-odniei-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364508-sudova-reforma-stefancuk-poasniv-koli-rada-vizmetsa-za-likvidaciu-oask.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364508-sudova-reforma-stefancuk-poasniv-koli-rada-vizmetsa-za-likvidaciu-oask.html


ЕКОНОМІКА 

 

Нацкомісія повторно зупинила ліцензію 

фінансової компанії «Толока» 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (НКЦПФР) повторно 

зупинила дію ліцензії ТОВ «ФК «Толока» на 

провадження професійної діяльності на ринках 

капіталу.  

 

Транзит газу в листопаді зріс на 16% - 

Оператор ГТС КАРТА 

У листопаді порівняно із жовтнем транзит 

природного газу українською 
газотранспортною системою до країн Європи 

зріс на 16% до 3,049 млрд куб. м.

 

 

Україна цьогоріч імпортувала майже 2,55 

мільярда кубів газу з ЄС – Оператор ГТС 
ГРАФІК  

За 11 місяців 2021 року Україна імпортувала 

2,547 млрд кубометрів газу з країн Євросоюзу.  

 

 

Парламент Молдови ратифікував поправки 

до угоди про вільну торгівлю з Україною 

Молдавський парламент ратифікував протокол 
про внесення змін до угоди про вільну 

торгівлю між Молдовою та Україною. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364708-nackomisia-povtorno-zupinila-licenziu-finansovoi-kompanii-toloka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364708-nackomisia-povtorno-zupinila-licenziu-finansovoi-kompanii-toloka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364485-tranzit-gazu-v-listopadi-zris-na-16-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364485-tranzit-gazu-v-listopadi-zris-na-16-operator-gts.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364657-ukraina-cogoric-importuvala-majze-255-milarda-kubiv-gazu-z-es-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364657-ukraina-cogoric-importuvala-majze-255-milarda-kubiv-gazu-z-es-operator-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364236-parlament-moldovi-ratifikuvav-popravki-do-ugodi-pro-vilnu-torgivlu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364236-parlament-moldovi-ratifikuvav-popravki-do-ugodi-pro-vilnu-torgivlu-z-ukrainou.html


 

Спецрежим господарської діяльності на 

Донеччині та Луганщині: у Раді 

зареєстрували законопроєкт 

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 

про запровадження спеціального режиму 

господарської діяльності на території 

пріоритетного розвитку в Донецькій та 

Луганській областях. 

 

 

Україна ініціює співпрацю з Оманом у сфері 

сільського господарства ФОТО 

Міністерство закордонних справ України 

ініціює співробітництво із Султанатом Оман у 

сфері сільського господарства.

 

 

У Міненерго розповіли, як збираються 

залучити на енергоефективність €137,5 

мільйона 

Продовження співпраці із Фондом 
Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності та довкілля (E5P) 

допоможе Україні залучити 137,5 млн євро на 

реалізацію проєктів з енергоефективності. 

 

Гроші від приватизації колишнього заводу 

«Більшовик» надійшли до бюджету – ФДМУ 
ГРАФІК  

Понад 1,429 млрд грн від приватизації АТ 

"Перший київський машинобудівний завод" 
(колишнього заводу "Більшовик") надійшли до 

державного бюджету. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364594-specrezim-gospodarskoi-dialnosti-na-doneccini-ta-lugansini-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364594-specrezim-gospodarskoi-dialnosti-na-doneccini-ta-lugansini-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364594-specrezim-gospodarskoi-dialnosti-na-doneccini-ta-lugansini-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364594-specrezim-gospodarskoi-dialnosti-na-doneccini-ta-lugansini-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364679-mzs-iniciue-spivpracu-z-omanom-u-sferi-silskogo-gospodarstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364679-mzs-iniciue-spivpracu-z-omanom-u-sferi-silskogo-gospodarstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364260-u-minenergo-rozpovili-ak-zbirautsa-zaluciti-na-energoefektivnist-1375-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364260-u-minenergo-rozpovili-ak-zbirautsa-zaluciti-na-energoefektivnist-1375-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364260-u-minenergo-rozpovili-ak-zbirautsa-zaluciti-na-energoefektivnist-1375-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364260-u-minenergo-rozpovili-ak-zbirautsa-zaluciti-na-energoefektivnist-1375-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364675-grosi-vid-privatizacii-kolisnogo-zavodu-bilsovik-nadijsli-do-budzetu-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364675-grosi-vid-privatizacii-kolisnogo-zavodu-bilsovik-nadijsli-do-budzetu-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364675-grosi-vid-privatizacii-kolisnogo-zavodu-bilsovik-nadijsli-do-budzetu-fdmu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364675-grosi-vid-privatizacii-kolisnogo-zavodu-bilsovik-nadijsli-do-budzetu-fdmu.html


 

Перевалку зерна призупинили сім 

українських портів 

Сьогодні в семи морських портах України 
ввели обмеження. Через дощ там призупинили 

роботу з зерновими грузами. 

 

Зарплати немає з вересня: на Львівщині – 

підземний протест гірників 

У Червонограді гірники не вийшли на 

поверхню з шахти після зміни. Таким чином 
вони страйкують через заборгованість із 

зарплати. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Джапарова заявила про важливість санкцій 

ЄС за порушення прав людини у Криму 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

Еміне Джапарова наголошує на важливость 
застосування Глобального механізму санкцій 

Євросоюзу за порушення прав людини у 

тимчасово окупованому Криму. 

 

 

Колишній політв’язень Шумков судиться із 

Мінреінтеграції через позбавлення 

соцдопомоги 

Експолітв’язень херсонець Олександр Шумков 

виграв суд першої інстанції проти 
Мінреінтеграції щодо позбавлення соціальної 

допомоги після звільнення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364277-perevalku-zerna-prizupinili-sim-ukrainskih-portiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364277-perevalku-zerna-prizupinili-sim-ukrainskih-portiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364504-zarplati-nemae-z-veresna-na-lvivsini-pidzemnij-protest-girnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364504-zarplati-nemae-z-veresna-na-lvivsini-pidzemnij-protest-girnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3364673-dzaparova-zaavila-pro-vazlivist-sankcij-es-za-porusenna-prav-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3364673-dzaparova-zaavila-pro-vazlivist-sankcij-es-za-porusenna-prav-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364495-kolisnij-politvazen-sumkov-suditsa-iz-minreintegracii-cerez-pozbavlenna-socdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364495-kolisnij-politvazen-sumkov-suditsa-iz-minreintegracii-cerez-pozbavlenna-socdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364495-kolisnij-politvazen-sumkov-suditsa-iz-minreintegracii-cerez-pozbavlenna-socdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364495-kolisnij-politvazen-sumkov-suditsa-iz-minreintegracii-cerez-pozbavlenna-socdopomogi.html


 

В Україні цьогоріч зареєстрували понад три 

тисячі злочинів щодо дітей - МВС 

В Україні у 2021 році вже скоєно понад 3 
тисячі злочинів щодо дітей, майже стільки ж 

злочинів скоїли й самі діти.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Розповсюджувачі фейків залишають 

«відбитки пальців», за якими їх можна 

відстежити - експерт 

Протидія дезінформації має бути насамперед 
спрямована на її розповсюджувачів, які 

прагнуть забруднювати мізки мільйонів людей.

 

 

ДТП з Infinity у Харкові: експертиза 

визнала осудним 16-річного водія 

Психіатрична експертиза підтвердила, що 16-

річний водій Infinity Микола Харківський під 
час смертельного ДТП усвідомлював свої дії и 

є осудним.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Київ повертається до «жовтої зони» 

епіднебезпеки, але обмеження для 

невакцинованих лишаються - Ганна 

Старостенко, заступниця голови КМДА 
ІНТЕРВ'Ю 

Сьогодні столиця повернулася до "жовтої" 
зони епіднебезпеки, втім говорити про 
скасування всіх карантинних обмежень ще 

зарано. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364732-v-ukraini-cogoric-zareestruvali-ponad-tri-tisaci-zlociniv-sodo-ditej-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364732-v-ukraini-cogoric-zareestruvali-ponad-tri-tisaci-zlociniv-sodo-ditej-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364736-rozpovsudzuvaci-fejkiv-zalisaut-vidbitki-palciv-za-akimi-ih-mozna-vidsteziti-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364736-rozpovsudzuvaci-fejkiv-zalisaut-vidbitki-palciv-za-akimi-ih-mozna-vidsteziti-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364736-rozpovsudzuvaci-fejkiv-zalisaut-vidbitki-palciv-za-akimi-ih-mozna-vidsteziti-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364736-rozpovsudzuvaci-fejkiv-zalisaut-vidbitki-palciv-za-akimi-ih-mozna-vidsteziti-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364694-dtp-z-infinity-u-harkovi-ekspertiza-viznala-osudnim-16ricnogo-vodia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3364694-dtp-z-infinity-u-harkovi-ekspertiza-viznala-osudnim-16ricnogo-vodia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364181-ganna-starostenko-zastupnica-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364181-ganna-starostenko-zastupnica-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364181-ganna-starostenko-zastupnica-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364181-ganna-starostenko-zastupnica-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364181-ganna-starostenko-zastupnica-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364181-ganna-starostenko-zastupnica-golovi-kmda.html


 

Театральний експеримент: «Дванадцять 

стільців», які пішли з аукціону 

У Херсоні кожен може купити роль у 

постановці за відомою книгою

 

 

Росія між «долбануть по хохлам» та 

«седьмым чувством» Дмітрія Бикова 

У Росії щось назріває? Чи вона так і житиме 
«на дні» людських уявлень про людське? Що 

«вариться» на просторі від Петербурга до 

Владивостока?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Український «Chornobyldorf» увійшов до 

шістки найкращих світових опер 

Археологічна опера «Chornobyldorf» 

українських композиторів Романа Григоріва та 

Іллі Разумейка увійшла в шістку найкращих 

опер та музично-театральних перформансів за 

версією світового конкурсу Music Theater Now. 

 

У Києві через ремонт на станції Почайна 

скасують низку рейсів міської електрички 

У Києві через ремонт на станції Почайна 8-10 
грудня буде скасовано низку рейсів міських 

електропоїздів. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3362417-teatralnij-eksperiment-dvanadcat-stilciv-aki-pisli-z-aukcionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3362417-teatralnij-eksperiment-dvanadcat-stilciv-aki-pisli-z-aukcionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364367-rosia-miz-dolbanut-po-hohlam-ta-sedmym-cuvstvom-dmitria-bikova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3364367-rosia-miz-dolbanut-po-hohlam-ta-sedmym-cuvstvom-dmitria-bikova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3364613-ukrainskij-chornobyldorf-uvijsov-do-sistki-najkrasih-svitovih-oper.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3364613-ukrainskij-chornobyldorf-uvijsov-do-sistki-najkrasih-svitovih-oper.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364641-u-kievi-cerez-remont-na-stancii-pocajna-skasuut-nizku-rejsiv-miskoi-elektricki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3364641-u-kievi-cerez-remont-na-stancii-pocajna-skasuut-nizku-rejsiv-miskoi-elektricki.html


 

Укрпошта піднялася на 121 позицію і стала 

другою в рейтингу PwC за якістю експрес-

доставки 

АТ "Укрпошта" за підсумками третього 

кварталу 2021 року піднялася на 121 позицію 

(порівнючи з аналогічним періодом 2020-го) і 

посіла 2 місце серед 198 

 

 

Лазебна: Населення України старіє, дітей – 

лише 18% 

В Україні наразі 7 мільйонів дітей, що 

становить 18% від усього населення. 

 

 

В Україні потрібно створити ефективну 

школу батьківства — радниця Президента 

Правильна підтримка і вчасне виявлення сімей 

у складних життєвих обставинах, реформа 
деінституціоналізації та ранній розвиток 

кожної дитини в Україні наразі є пріоритетами, 

які підтримує Президент Володимир 

Зеленський. 

 

 

Ліки на 20 тисяч за полісом: в Україні 

запускають пілотний проєкт страхування 

Міністерство охорони здоров'я спільно з 

об'єднаннями страхових організацій та 

ПриватБанком запускають пілотний проєкт 

фармацевтичного страхування. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364632-ukrposta-pidnalasa-na-121-poziciu-i-stala-drugou-v-rejtingu-pwc-za-akistu-ekspresdostavki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3364632-ukrposta-pidnalasa-na-121-poziciu-i-stala-drugou-v-rejtingu-pwc-za-akistu-ekspresdostavki.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364712-lazebna-naselenna-ukraini-starie-ditej-lise-18.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364712-lazebna-naselenna-ukraini-starie-ditej-lise-18.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364399-v-ukraini-potribno-stvoriti-efektivnu-skolu-batkivstva-radnica-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364399-v-ukraini-potribno-stvoriti-efektivnu-skolu-batkivstva-radnica-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364432-liki-na-20-tisac-za-polisom-v-ukraini-zapuskaut-pilotnij-proekt-strahuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3364432-liki-na-20-tisac-za-polisom-v-ukraini-zapuskaut-pilotnij-proekt-strahuvanna.html


 

Стрічка «Погані дороги» потрапила до 

лонглисту премії «Оскар» 

До лонглисту премії “Оскар” потрапила 
стрічка “Погані дороги” української режисерки 

Наталки Ворожбит. 

 

 

Іспанський лоукост Vueling почав літати в 

Україну 

Іспанський лоукост-перевізник Vueling Airlines 

розпочав пасажирські рейси регулярного 

сполучення між Парижем та Києвом. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3364714-stricka-pogani-dorogi-potrapila-do-longlistu-premii-oskar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3364714-stricka-pogani-dorogi-potrapila-do-longlistu-premii-oskar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3364716-ispanskij-loukost-vueling-pocav-litati-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3364716-ispanskij-loukost-vueling-pocav-litati-v-ukrainu.html

