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ТОП  

 

Розмова Зеленського і Байдена запланована 

на 19.30 - Никифоров 

Розмова президентів України і США 

Володимира Зеленського та Джо Байдена 

попередньо запланована на 19.30 у четвер. 

 

Кримська платформа і російська 

мілітаризація: Генасамблея ООН ухвалила 

нову резолюцію 

Генеральна Асамблея ООН ухвалила 

резолюцію «Проблема мілітаризації 

Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь (Україна), а також частин 

Чорного і Азовського морів». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365948-rozmova-zelenskogo-i-bajdena-zaplanovana-na-1930-nikiforov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365948-rozmova-zelenskogo-i-bajdena-zaplanovana-na-1930-nikiforov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366212-krimska-platforma-i-rosijska-militarizacia-genasamblea-oon-uhvalila-novu-rezoluciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366212-krimska-platforma-i-rosijska-militarizacia-genasamblea-oon-uhvalila-novu-rezoluciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366212-krimska-platforma-i-rosijska-militarizacia-genasamblea-oon-uhvalila-novu-rezoluciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3366212-krimska-platforma-i-rosijska-militarizacia-genasamblea-oon-uhvalila-novu-rezoluciu.html


 

США запровадили санкції проти Портнова і 

Тупицького 

Міністерство фінансів США у четвер 
запровадило санкції проти Андрія Портнова і 

його фонду. Про санкції проти колишнього 

голови Конституційного суду України 

Олександра Тупицького повідомив Держдеп 

США.

 

 

Україна в ОБСЄ: Безпекові гарантії має 

давати Росія, а не НАТО 

Росія, яка порушує міжнародне право, має дати 

гарантії непродовження агресії проти будь-якої 
країни, що буде найкращими безпековими 

гарантіями для всіх. 

 

 

Кислиця пояснив, чому РФ досі не 

узаконила своє членство у Радбезі ООН 

Російська Федерація не наважується 

легітимізувати свою присутність серед 

постійних членів Ради Безпеки ООН, оскільки 
проводить агресивну політику щодо інших 

держав і не може розраховувати на підтримку 

двох третин членів, як це передбачено 

статутом. 

 

У Бундестазі назвали РФ агресором та 

стороною конфлікту на сході України 

Депутати німецького Бундестагу висловлюють 

беззаперечну підтримку суверенітету України, 

а також назвали РФ агресором та стороною 

конфлікту на сході України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366187-ssa-zaprovadili-sankcii-proti-portnova-i-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366187-ssa-zaprovadili-sankcii-proti-portnova-i-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366210-ukraina-v-obse-bezpekovi-garantii-mae-davati-rosia-a-ne-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366210-ukraina-v-obse-bezpekovi-garantii-mae-davati-rosia-a-ne-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366251-kislica-poasniv-comu-rf-dosi-ne-uzakonila-svoe-clenstvo-u-radbezi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366251-kislica-poasniv-comu-rf-dosi-ne-uzakonila-svoe-clenstvo-u-radbezi-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366224-u-bundestazi-nazvali-rf-agresorom-ta-storonou-konfliktu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366224-u-bundestazi-nazvali-rf-agresorom-ta-storonou-konfliktu-na-shodi-ukraini.html


 

Нацбанк підвищив облікову ставку до 9% 

Національний банк України ухвалив рішення 

підвищити облікову ставку до 9%.

 

Україна хоче провести Суперкубок УЄФА у 

2024 або 2025 році – Зеленський 

Президент Володимир Зеленський висловив 

зацікавленість у проведенні в Україні 
Суперкубка УЄФА у 2024 або 2025 році та 

низки футбольних змагань. 

 

Як отримати тисячу за COVID-вакцинацію 

– детальна інструкція 

Для того, щоб отримати 1000 грн для повністю 

вакцинованих осіб за програмою «єПідтримка» 

потрібно буде оновити застосунок «Дія» до 

останньої версії.

 

Подорож до новорічних ялинок 

Як у розплідниках з насіння вирощують 

кримські сосни і загадкові псевдотсуги Мензіса

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365930-nacbank-pidvisiv-oblikovu-stavku-do-9.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365930-nacbank-pidvisiv-oblikovu-stavku-do-9.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3366000-ukraina-hoce-provesti-superkubok-uefa-u-2024-abo-2025-roci-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3366000-ukraina-hoce-provesti-superkubok-uefa-u-2024-abo-2025-roci-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366083-ak-otrimati-tisacu-za-covidvakcinaciu-detalna-instrukcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366083-ak-otrimati-tisacu-za-covidvakcinaciu-detalna-instrukcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3365114-podoroz-do-novoricnih-alinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3365114-podoroz-do-novoricnih-alinok.html


 

Пташиний, свинячий і не тільки: в Україну 

ідуть чотири штами грипу 

Ваккцинуватися проти ковіду і грипу можна 

навіть в один день чи з будь-яким інтервалом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна запропонувала в ОБСЄ десять 

кроків - серед них «різдвяне» перемир’я 

Україна пропонує вжити 10 конкретних кроків, 
включаючи нове "різдвяне" перемир’я, з метою 

виходу з "глухого кута" на переговорах з 

врегулювання розпочатого Росією збройного 

конфлікту. 

 

 

Кулеба розповів про тристоронній підхід для 

стримування Росії 

Україна співпрацює із союзниками для 

запобігання нападу РФ у рамках 
тристороннього підходу: політичні 

повідомлення, санкції та тісніша військова 

співпраця з партнерами. 

 

 

Високий представник ЄС та глава МЗС 

Німеччини висловили солідарність з 

Україною 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та 

міністр закордонних справ Німеччини 

Анналена Бербок висловили солідарність з 
Україною у зв’язку із російським військовим 

нарощуванням на її кордонах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366174-ptasinij-svinacij-i-ne-tilki-v-ukrainu-idut-cotiri-stami-gripu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366174-ptasinij-svinacij-i-ne-tilki-v-ukrainu-idut-cotiri-stami-gripu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366222-ukraina-zaproponuvala-v-obse-desat-krokiv-sered-nih-rizdvane-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366222-ukraina-zaproponuvala-v-obse-desat-krokiv-sered-nih-rizdvane-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365712-kuleba-rozpoviv-pro-tristoronnij-pidhid-dla-strimuvanna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365712-kuleba-rozpoviv-pro-tristoronnij-pidhid-dla-strimuvanna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366081-visokij-predstavnik-es-ta-glava-mzs-nimeccini-vislovili-solidarnist-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366081-visokij-predstavnik-es-ta-glava-mzs-nimeccini-vislovili-solidarnist-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366081-visokij-predstavnik-es-ta-glava-mzs-nimeccini-vislovili-solidarnist-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366081-visokij-predstavnik-es-ta-glava-mzs-nimeccini-vislovili-solidarnist-z-ukrainou.html


 

Париж і Берлін хочуть якнайшвидше 

зібрати «Норманді» з міністрами 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле 
Дріан висловився за проведення якнайскоріше 

зустрічі у нормандському форматі на рівні 

міністрів. 

 

 

Після переговорів Байден-Путін Москва у 

ТКГ тримає паузу - Кулеба 

Україна уважно відстежує риторику і 

поведінку Москви та представників ОРДЛО у 
Тристоронній контактній групі після 

переговорів президентів США та РФ. 

 

Уряд підтримав законопроєкти про 

відповідальність за публічне заперечення 

агресії РФ 

Кабінет Міністрів підтримав два 

законопроєкти щодо визнання протиправним 

діянням та адміністративним 

правопорушенням публічного заперечення 

 

Справа МН17: Росія відхиляє запити суду та 

намагається відкласти слухання в ЄСПЛ 
РЕПОРТ АЖ 

Але обвинувальний акт нідерландські 

прокурори почнуть зачитувати вже 20 грудня  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365971-pariz-i-berlin-hocut-aknajsvidse-zibrati-normandi-z-ministrami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365971-pariz-i-berlin-hocut-aknajsvidse-zibrati-normandi-z-ministrami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366214-pisla-peregovoriv-bajdenputin-moskva-u-tkg-trimae-pauzu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366214-pisla-peregovoriv-bajdenputin-moskva-u-tkg-trimae-pauzu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365908-urad-pidtrimav-zakonoproekti-pro-vidpovidalnist-za-publicne-zaperecenna-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365908-urad-pidtrimav-zakonoproekti-pro-vidpovidalnist-za-publicne-zaperecenna-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365908-urad-pidtrimav-zakonoproekti-pro-vidpovidalnist-za-publicne-zaperecenna-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365908-urad-pidtrimav-zakonoproekti-pro-vidpovidalnist-za-publicne-zaperecenna-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365728-sprava-mn17-rosia-vidhilae-zapiti-sudu-ta-namagaetsa-vidklasti-sluhanna-v-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365728-sprava-mn17-rosia-vidhilae-zapiti-sudu-ta-namagaetsa-vidklasti-sluhanna-v-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365728-sprava-mn17-rosia-vidhilae-zapiti-sudu-ta-namagaetsa-vidklasti-sluhanna-v-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3365728-sprava-mn17-rosia-vidhilae-zapiti-sudu-ta-namagaetsa-vidklasti-sluhanna-v-espl.html


 

Британія лідирує серед країн, які 

розробляють санкції проти РФ - Кулеба 

Велика Британія не просто почула Україну, але 
й стала одним із лідерів у процесі розробки 

комплексного пакету стримування Росії від 

подальшої агресії. 

 

 

Венедіктова зустрілась із заступником 

генпрокурора США – говорили про 

екстрадицію 

Екстрадиційне співробітництво між Україною і 

Сполученими Штатами Америки розвивається 

досить динамічно. 

 

Посол Швейцарії назвав умови для 

повернення активів Януковича 

Повернення заморожених активів колишнього 

президента Віктора Януковича можливе, лише 
коли антикорупційні інституції в Україні 

незалежні та мають безпристрасне 

керівництво. 

КОРОНАВІРУС 

 

У МОЗ назвали чотири області з 

«невтішними» темпами вакцинації 

В Україні завершили курс імунізації проти 

коронавірусної хвороби 39% дорослого 

населення.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365996-britania-lidirue-sered-krain-aki-rozroblaut-sankcii-proti-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365996-britania-lidirue-sered-krain-aki-rozroblaut-sankcii-proti-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365697-venediktova-zustrilas-z-zastupnikom-genprokurora-ssa-govorili-pro-ekstradiciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365697-venediktova-zustrilas-z-zastupnikom-genprokurora-ssa-govorili-pro-ekstradiciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365697-venediktova-zustrilas-z-zastupnikom-genprokurora-ssa-govorili-pro-ekstradiciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365697-venediktova-zustrilas-z-zastupnikom-genprokurora-ssa-govorili-pro-ekstradiciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365871-posol-svejcarii-nazvav-umovi-dla-povernenna-aktiviv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365871-posol-svejcarii-nazvav-umovi-dla-povernenna-aktiviv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365822-u-moz-nazvali-cotiri-oblasti-z-nevtisnimi-tempami-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365822-u-moz-nazvali-cotiri-oblasti-z-nevtisnimi-tempami-vakcinacii.html


 

Якщо немає «Дії»: коли з'являться інші 

способи отримати тисячу за вакцинацію 

У Міністерстві цифрової трансформації 
України планують у третьому кварталі 2022 

року запроваджувати інші способи 

оформлення заявки на виплату в розмірі 1000 

грн за повну вакцинацію від COVID-19.

 

 

Штам Омікрон в Україні не виявлений, 

поширюється лише Дельта – МОЗ 

В Україні не виявлено випадків інфікування 

штамом Омікрон. 

 

Страх перед вакцинацією нагадує страх 

первісних людей, які то вогню боялись, то 

блискавок - Ірина Волошина, професор 

Запорізького державного медуніверситету 

ІНТЕРВ'Ю 

Ірина Волошина – професор кафедри 
сімейної медицини, терапії, кардіології та 
неврології Запорізького державного 
медуніверситету, окрім усього іншого, ще 

працює сімейною лікаркою і входить до 
правління ГО “Батьки за вакцинацію”.

 

МОЗ ініціює відсторонення керівників 

лікарень, де продавали COVID-сертифікати 

Міністерство охорони здоров’я ініціює 

відсторонення керівників тих медичних 

закладів, де співробітники були залучені до 

продажу COVID-документів.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3366139-akso-nemae-dii-koli-zavlatsa-insi-sposobi-otrimati-tisacu-za-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3366139-akso-nemae-dii-koli-zavlatsa-insi-sposobi-otrimati-tisacu-za-vakcinaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365739-stam-omikron-v-ukraini-ne-viavlenij-posiruetsa-lise-delta-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365739-stam-omikron-v-ukraini-ne-viavlenij-posiruetsa-lise-delta-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365304-irina-volosina-profesor-zaporizkogo-derzavnogo-meduniversitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365304-irina-volosina-profesor-zaporizkogo-derzavnogo-meduniversitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365304-irina-volosina-profesor-zaporizkogo-derzavnogo-meduniversitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365304-irina-volosina-profesor-zaporizkogo-derzavnogo-meduniversitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365304-irina-volosina-profesor-zaporizkogo-derzavnogo-meduniversitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3365304-irina-volosina-profesor-zaporizkogo-derzavnogo-meduniversitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365752-moz-iniciue-vidstoronenna-kerivnikiv-likaren-de-prodavali-covidsertifikati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365752-moz-iniciue-vidstoronenna-kerivnikiv-likaren-de-prodavali-covidsertifikati.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський ветував закон про 

адмінпроцедуру 

Президент Володимир Зеленський повернув до 
Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон 

"Про адміністративну процедуру" 

(законопроєкт № 3475), ухвалений 16 

листопада. 

 

 

Конференція «Сім років антикорупційної 

реформи»: що змінилось після Революції 

гідності 

В Україні до Міжнародного дня боротьби з 
корупцією відбулась конференція «Сім років 

антикорупційної реформи». 

 

Зеленський: Демократія – не даність, за неї 

треба боротися 

Президент Володимир Зеленський узяв участь 

в інавгураційній сесії онлайн-саміту за 

демократію, організованому Президентом 

США Джо Байденом. 

 

У зоні ООС поранені двоє українських 

військових 

Російські окупаційні війська станом на 17 
годину 9 грудня шість разів відкривали вогонь 

по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок 

обстрілів двоє військовослужбовців дістали 

поранення.

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366155-zelenskij-vetuvav-zakon-pro-adminproceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366155-zelenskij-vetuvav-zakon-pro-adminproceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365716-onlajn-konferencia-sim-rokiv-antikorupcijnoi-reformi-so-zminilos-pisla-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365716-onlajn-konferencia-sim-rokiv-antikorupcijnoi-reformi-so-zminilos-pisla-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365716-onlajn-konferencia-sim-rokiv-antikorupcijnoi-reformi-so-zminilos-pisla-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365716-onlajn-konferencia-sim-rokiv-antikorupcijnoi-reformi-so-zminilos-pisla-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366115-zelenskij-demokratia-ne-danist-za-nei-treba-borotisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366115-zelenskij-demokratia-ne-danist-za-nei-treba-borotisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366122-u-zoni-oos-poraneni-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3366122-u-zoni-oos-poraneni-dvoe-ukrainskih-vijskovih.html


ЕКОНОМІКА 

 

У Нацбанку назвали найбільші ризики для 

економіки України 

Головними ризиками для економіки України є 
ескалація Росією військового конфлікту та 

довший, ніж очікувалося, ціновий сплеск у 

світі. 

 

Венедіктова обговорила з МВФ повернення 

в Україну вкрадених активів ФОТ О 

Генеральний прокурор України Ірина 
Венедіктова обговорила із представниками 

Міжнародного валютного фонду співпрацю в 

питанні повернення активів. 

 

НКРЕКП дозволила продавати газ клієнтам 

«постачальника останньої надії» за 7,96 

гривні за куб 

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила 

продавати клієнтам 

 

 

У Франції на воду спустили перший катер, 

збудований для українських 

прикордонників ФОТ О, ВІДЕО 

У Франції спущено на воду перший катер 

FPB98MKI, збудований для охорони морських 

кордонів України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366035-u-nacbanku-nazvali-najbilsi-riziki-dla-ekonomiki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366035-u-nacbanku-nazvali-najbilsi-riziki-dla-ekonomiki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365894-venediktova-obgovorila-z-mvf-povernenna-v-ukrainu-vkradenih-aktiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365894-venediktova-obgovorila-z-mvf-povernenna-v-ukrainu-vkradenih-aktiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365775-nkrekp-dozvolila-prodavati-gaz-klientam-postacalnika-ostannoi-nadii-za-796-grivni-za-kub.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365775-nkrekp-dozvolila-prodavati-gaz-klientam-postacalnika-ostannoi-nadii-za-796-grivni-za-kub.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365775-nkrekp-dozvolila-prodavati-gaz-klientam-postacalnika-ostannoi-nadii-za-796-grivni-za-kub.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365775-nkrekp-dozvolila-prodavati-gaz-klientam-postacalnika-ostannoi-nadii-za-796-grivni-za-kub.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366172-u-francii-na-vodu-spustili-persij-kater-zbudovanij-dla-ukrainskih-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366172-u-francii-na-vodu-spustili-persij-kater-zbudovanij-dla-ukrainskih-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366172-u-francii-na-vodu-spustili-persij-kater-zbudovanij-dla-ukrainskih-prikordonnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366172-u-francii-na-vodu-spustili-persij-kater-zbudovanij-dla-ukrainskih-prikordonnikiv.html


 

Галущенко назвав зауваження до роботи 

Держатомрегулювання 

Міністерство енергетики має низку зауважень 
до роботи Державної інспекції ядерного 

регулювання та її керівництва. 

 

 

Нацбанк спрогнозував, якою буде інфляція 

на кінець року 

За прогнозами Національного банку, рівень 

інфляції на кінець 2021 року становитиме 

близько 10%. 

 

 

В Україні затвердили порядок 

відшкодування плати за встановлення 

будинкових лічильників 

Кабінет Міністрів затвердив порядок 

відшкодування співвласникам 
багатоквартирних будинків плати за 

встановлення вузлів комерційного обліку 

 

У Туреччині відбулася зустріч українських і 

турецьких бізнесменів 

Турецькі регіони Кютахія, Ескішехір та 
Афйонкарахісар запрошують до співпраці 

українських підприємців та представників 

бізнесу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366056-galusenko-nazvav-zauvazenna-do-roboti-derzatomreguluvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366056-galusenko-nazvav-zauvazenna-do-roboti-derzatomreguluvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366043-nacbank-sprognozuvav-akou-bude-inflacia-na-kinec-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366043-nacbank-sprognozuvav-akou-bude-inflacia-na-kinec-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365988-v-ukraini-zatverdili-poradok-vidskoduvanna-plati-za-vstanovlenna-budinkovih-licilnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365988-v-ukraini-zatverdili-poradok-vidskoduvanna-plati-za-vstanovlenna-budinkovih-licilnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365988-v-ukraini-zatverdili-poradok-vidskoduvanna-plati-za-vstanovlenna-budinkovih-licilnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3365988-v-ukraini-zatverdili-poradok-vidskoduvanna-plati-za-vstanovlenna-budinkovih-licilnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366208-u-tureccini-vidbulasa-zustric-ukrainskih-i-tureckih-biznesmeniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366208-u-tureccini-vidbulasa-zustric-ukrainskih-i-tureckih-biznesmeniv.html


 

На порталі «Дія.Бізнес» з’явиться аналітика 

стану українського бізнесу ВІДЕО 

На порталі “Дія.Бізнес” у новому розділі 

з’явиться аналітика стану українського бізнесу. 

 

Держава компенсуватиме аграріям до 60% 

страхових платежів – Лещенко 

Аграрії отримуватимуть від держави 

компенсацію у розмірі до 60% вартості 
фактично сплачених платежів при страхуванні 

сільськогосподарської продукції.  

 

Уряд визначив розміри держпідтримки 

страхування площ посівів озимої пшениці 

Страхова сума державної підтримки від 

сільгоспризиків на період перезимівлі у 2022 

році для посівів озимої пшениці не перевищить 

7230 грн. 

 

В Україні подорожчали цукор та паливо, 

здешевшали фрукти та одяг – Держстат 

У листопаді 2021 року споживчі ціни в Україні 
зросли на 0,8% порівняно із попереднім 

місяцем.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366068-na-portali-diabiznes-zavitsa-analitika-stanu-ukrainskogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366068-na-portali-diabiznes-zavitsa-analitika-stanu-ukrainskogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366200-derzava-kompensuvatime-agrariam-do-60-strahovih-plateziv-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366200-derzava-kompensuvatime-agrariam-do-60-strahovih-plateziv-lesenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366002-urad-viznaciv-rozmiri-derzpidtrimki-strahuvanna-plos-posiviv-ozimoi-psenici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366002-urad-viznaciv-rozmiri-derzpidtrimki-strahuvanna-plos-posiviv-ozimoi-psenici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366147-v-ukraini-podorozcali-cukor-ta-palivo-zdesevsali-frukti-ta-odag-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3366147-v-ukraini-podorozcali-cukor-ta-palivo-zdesevsali-frukti-ta-odag-derzstat.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Марків заявив, що суд в Італії остаточно 

його виправдав 

Верховний касаційний суд Італії залишив у 
силі виправдувальний вирок нацгвардійцю 

Віталію Марківу.

 

В Україні запустили «гарячу лінію» для 

постраждалих від домашнього насильства 

Відсьогодні повідомити про випадки 

домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі можна онлайн.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Копії матеріалів розслідування смерті 

Полякова передали ТСК Ради 

Правоохоронці передали парламентській 

тимчасовій слідчій комісії копії матеріалів 

кримінальної справи, порушеної за фактом 
смерті народного депутата із групи "Партія "За 

майбутнє" у Верховній Раді Антона Полякова.

 

Напад на журналістку Березу: поліція 

перекваліфікувала справу 

Поліція перекваліфікувала справу щодо нападу 
на хмельницьку журналістку-розслідувачку, 

регіональну представницю Інституту масової 

інформації у

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366176-markiv-zaaviv-so-sud-v-italii-ostatocno-jogo-vipravdav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366176-markiv-zaaviv-so-sud-v-italii-ostatocno-jogo-vipravdav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366053-v-ukraini-zapustili-garacu-liniu-dla-postrazdalih-vid-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366053-v-ukraini-zapustili-garacu-liniu-dla-postrazdalih-vid-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365880-kopii-materialiv-rozsliduvanna-smerti-polakova-peredali-tsk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3365880-kopii-materialiv-rozsliduvanna-smerti-polakova-peredali-tsk-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365833-napad-na-zurnalistku-berezu-policia-perekvalifikuvala-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365833-napad-na-zurnalistku-berezu-policia-perekvalifikuvala-spravu.html


 

 

СБУ знайшла тіло вбитого у 2016 році водія 

BlaBlaCar 

Служба безпеки України відшукала останки 
вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar 

львів'янина Тараса Познякова.

 

 

У Києві «замінували» River Mall, у ТРЦ 

«Аладдін» вибухівки не знайшли 

У столиці правоохоронці перевірили 

повідомлення про замінування торгово-

розважального центру “Аладдін” і жодних 

підозрілих предметів не виявили.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Маніпуляції в проросійських медіа: 

вторгнення РФ, «кістки російськомовних» 

та куратори з Лондона 

На проросійських ресурсах – ні дня без так 

званого «зовнішнього управління»… 

 

 

Гроші не пахнуть, або Трильйон доларів 

щороку – на корупцію 

У Міжнародний день боротьби з корупцією 
Укрінформ без занудства розповідає про одну з 

найстаріших проблем людства 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365841-sbu-znajsla-tilo-vbitogo-u-2016-roci-vodia-blablacar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365841-sbu-znajsla-tilo-vbitogo-u-2016-roci-vodia-blablacar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3366249-u-kievi-zaminuvali-river-mall-u-trc-aladdin-vibuhivki-ne-znajsli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3366249-u-kievi-zaminuvali-river-mall-u-trc-aladdin-vibuhivki-ne-znajsli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365845-manipulacii-v-prorosijskih-media-vtorgnenna-rf-kistki-rosijskomovnih-ta-kuratori-z-londona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365845-manipulacii-v-prorosijskih-media-vtorgnenna-rf-kistki-rosijskomovnih-ta-kuratori-z-londona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365845-manipulacii-v-prorosijskih-media-vtorgnenna-rf-kistki-rosijskomovnih-ta-kuratori-z-londona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365845-manipulacii-v-prorosijskih-media-vtorgnenna-rf-kistki-rosijskomovnih-ta-kuratori-z-londona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365551-grosi-ne-pahnut-abo-triljon-dolariv-soroku-na-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365551-grosi-ne-pahnut-abo-triljon-dolariv-soroku-na-korupciu.html


 

Олдскульний підхід чи сучасне мислення? 

Слідами українського театрального 

“оскара” 

У Києві обрали переможців ІV 

Всеукраїнського театрального фестивалю-

премії ГРА («Great Real Art»)

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Київський театр «Золоті ворота» став 

переможцем молодіжного форуму в 

Ташкенті 

Київський академічний театр “Золоті ворота” 

став переможцем IV молодіжного театрального 

форуму країн СНД, Балтії та Грузії, який 

проходив у Ташкенті. 

 

 

10 грудня на карпатських курортах 

починається сезон 

Популярні гірськолижні курорти Буковель та 

Драгобрат відкриють зимовий сезон 10 грудня.

 

В Україні запустять «Електронну чергу 

перетину кордону» 

В Україні розпочнеться експериментальний 
проєкт «Електронна черга перетину кордону», 

який сприятиме швидкому оформленню на 

кордоні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365231-oldskulnij-pidhid-ci-sucasne-mislenna-slidami-ukrainskogo-teatralnogo-oskara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365231-oldskulnij-pidhid-ci-sucasne-mislenna-slidami-ukrainskogo-teatralnogo-oskara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365231-oldskulnij-pidhid-ci-sucasne-mislenna-slidami-ukrainskogo-teatralnogo-oskara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365231-oldskulnij-pidhid-ci-sucasne-mislenna-slidami-ukrainskogo-teatralnogo-oskara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365803-kiivskij-teatr-zoloti-vorota-stav-peremozcem-molodiznogo-forumu-v-taskenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365803-kiivskij-teatr-zoloti-vorota-stav-peremozcem-molodiznogo-forumu-v-taskenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365803-kiivskij-teatr-zoloti-vorota-stav-peremozcem-molodiznogo-forumu-v-taskenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365803-kiivskij-teatr-zoloti-vorota-stav-peremozcem-molodiznogo-forumu-v-taskenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3365812-bukovel-vidkrivae-sezon-10-grudna-komu-dozvolat-katatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3365812-bukovel-vidkrivae-sezon-10-grudna-komu-dozvolat-katatisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365940-v-ukraini-zapustat-elektronnu-cergu-peretinu-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365940-v-ukraini-zapustat-elektronnu-cergu-peretinu-kordonu.html


 

Наша Ряба та Andre TAN представили 

ексклюзивну колекцію одягу ICARIA 

Відомий український дизайнер Andre TAN 
спільно з брендом Наша Ряба створили 

лімітовану колекцію жіночого одягу під 

назвою ICARIA для фешн-лінійки Atelier. 

 

У Житомирі відбудеться міжнародний 

мультикультурний фестиваль Ars Teteriv 

Stage 

У Житомирі упродовж 11-26 грудня триватиме 
перший міжнародний мультикультурний 

фестиваль Ars Teteriv Stage. 

 

 

Стало відомо, хто написав радіодиктант 

національної єдності без жодної помилки 

Переможцем 21-го радіодиктанту національної 

єдності стала жителька Волинської області 

Галина Шура. Вона написала диктант без 

жодної помилки.

 

 

Біля станції «Академік Вернадський» на 

світ з’явилися малюки пінгвінів 

У районі антарктичної станції “Академік 
Вернадський” на світ з’явилися малюки 

пінгвінів.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365877-nasa-raba-ta-andre-tan-predstavili-ekskluzivnu-kolekciu-odagu-icaria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365877-nasa-raba-ta-andre-tan-predstavili-ekskluzivnu-kolekciu-odagu-icaria.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365678-u-zitomiri-vidbudetsa-miznarodnij-multikulturnij-festival-ars-teteriv-stage.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365678-u-zitomiri-vidbudetsa-miznarodnij-multikulturnij-festival-ars-teteriv-stage.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365678-u-zitomiri-vidbudetsa-miznarodnij-multikulturnij-festival-ars-teteriv-stage.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3365678-u-zitomiri-vidbudetsa-miznarodnij-multikulturnij-festival-ars-teteriv-stage.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366033-stalo-vidomo-hto-napisav-radiodiktant-nacionalnoi-ednosti-bez-zodnoi-pomilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3366033-stalo-vidomo-hto-napisav-radiodiktant-nacionalnoi-ednosti-bez-zodnoi-pomilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365807-bila-stancii-akademik-vernadskij-na-svit-zavilisa-maluki-pingviniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3365807-bila-stancii-akademik-vernadskij-na-svit-zavilisa-maluki-pingviniv.html

