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ТОП 

 

Пентагон прискорить надання Україні 

грошей, які не дійшли у серпні-вересні 

Міністерство оборони США прискорює процес 

надання допомоги Україні, аби гроші надійшли 

якомога швидше.

 

 

9-те грудня близько: яких вістей чекати з 

Парижа АНАЛІТИКА 

Ми ставимо перед спеціалістами ключове 

питання дня, через яке нині тривожно живеться 

мільйонам українців

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822968-pentagon-priskorit-nadanna-ukraini-grosej-aki-ne-dijsli-u-serpniveresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822968-pentagon-priskorit-nadanna-ukraini-grosej-aki-ne-dijsli-u-serpniveresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822968-pentagon-priskorit-nadanna-ukraini-grosej-aki-ne-dijsli-u-serpniveresni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823021-9te-grudna-blizko-akih-vistej-cekati-z-parizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823021-9te-grudna-blizko-akih-vistej-cekati-z-parizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823021-9te-grudna-blizko-akih-vistej-cekati-z-parizu.html


 

Україна і ЄС розпочали діалог про "митний 

безвіз" - Качка 

Україна і ЄС під час переговорів e форматі 

Комітету асоціації у торговельному складі 

розпочали діалог про взаємне визнання 

авторизованих економічних операторів, або 

про підготовку так званого «митного безвізу».

 

 

САП проситиме 50 мільйонів застави для 

Садового 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

клопотатиме у суді обрати для мера Львова 

Андрія Садового запобіжний захід у вигляді 

застави в розмірі 50 млн грн.

 

 

Суд зобов'язав Кабмін переглянути 

прожитковий мінімум 

Окружний адміністративний суд Києва визнав 

протиправними дії Кабінету міністрів при 

встановленні прожиткового мінімуму на 2019 

рік.

 

Майдан. Меморіал. Музей: на Алеї Небесної 

Сотні відкрили виставку ФОТО, ВІДЕО 

На Алеї Небесної Сотні в центрі Києва увечері 

21 листопада відкрили виставковий просторі 

"М³: Майдан. Меморіал. Музей" із 

масштабною експозицією, присвяченою подіям 

Революції Гідності.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821481-ukraina-i-es-rozpocali-dialog-pro-mitnij-bezviz-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821481-ukraina-i-es-rozpocali-dialog-pro-mitnij-bezviz-kacka.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822712-sud-zobovazav-kabmin-pereglanuti-prozitkovij-minimum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822712-sud-zobovazav-kabmin-pereglanuti-prozitkovij-minimum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822712-sud-zobovazav-kabmin-pereglanuti-prozitkovij-minimum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2823059-majdan-memorial-muzej-na-alei-nebesnoi-sotni-vidkrili-vistavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2823059-majdan-memorial-muzej-na-alei-nebesnoi-sotni-vidkrili-vistavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2823059-majdan-memorial-muzej-na-alei-nebesnoi-sotni-vidkrili-vistavku.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна може піти до суду через рішення 

Данії щодо Nord Stream 2 — Оржель 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

України розглядає можливість подати 

апеляцію на рішення Данії щодо дозволу 

прокладати "Nord Stream 2".

 

 

Демократи можуть організувати додаткові 

слухання у Конгресі ―української справи‖ 

Керівництво Демократичної партії США може 

провести закриті й публічні слухання з іншими 

свідками у справі імпічменту президента, які 

ще не фігурували в процесі розслідування 

навколо українського питання.

 

 

Україна ініціюватиме угоди з Канадою і 

США у сфері цифрових послуг 

Заступник міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства, торговий 

представник України Тараса Качка заявив, що 

Україна планує ініціювати угоди у сфері 

цифрових послуг з Канадою і США.

 

 

Водний шлях Е40: Нідерланди зацікавлені у 

співпраці з Україною 

Нідерландські компанії зацікавлені у співпраці 

з Україною в рамках розбудови міжнародного 

водного шляху (МВШ) Е40, який має з’єднати 

Балтійське та Чорне моря.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823029-ukraina-moze-piti-do-sudu-cerez-risenna-danii-sodo-nord-stream-2-orzel.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2823034-demokrati-mozut-organizuvati-dodatkovi-sluhanna-u-kongresi-ukrainskoi-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822609-ukraina-iniciuvatime-ugodi-z-kanadou-i-ssa-u-sferi-cifrovih-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822609-ukraina-iniciuvatime-ugodi-z-kanadou-i-ssa-u-sferi-cifrovih-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822609-ukraina-iniciuvatime-ugodi-z-kanadou-i-ssa-u-sferi-cifrovih-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822932-vodnij-slah-e40-niderlandi-zacikavleni-u-spivpraci-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822932-vodnij-slah-e40-niderlandi-zacikavleni-u-spivpraci-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822932-vodnij-slah-e40-niderlandi-zacikavleni-u-spivpraci-z-ukrainou.html


 

В ОАЕ День Гідності та Свободи відзначили 

разом із українськими воїнами 

День Гідності та Свободи українці в ОАЕ 

відзначили разом із групою українських 

військовослужбовців, які перебувають на 

реабілітації.

 

 

У Сан-Паулу пройдуть вечір пам’яті та 

виставка про Голодомор в Україні 

Сан-Паулу 24 листопада відбудеться низка 

заходів до 86-х роковин Голодомору 1932-33 

рр. в Україні.

БЕЗПЕКА  

 

 

У районі розведення сил біля Петрівського 

демонтують бліндажі 

У районі розведення сил біля населених 

пунктів Петрівське і Богданівка Волноваського 

району Донецької області розпочато роботи з 

демонтажу фортифікаційних споруд та інших 

об’єктів військового призначення.

 

 

"Це мародерство" - звільнений моряк про 

стан повернутих кораблів 

Члени екіпажів українських військових 

кораблів, захоплених Росією біля берегів 

Криму рік тому, побували на судах.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2822895-v-oae-den-gidnosti-ta-svobodi-vidznacili-razom-iz-ukrainskimi-voinami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2822895-v-oae-den-gidnosti-ta-svobodi-vidznacili-razom-iz-ukrainskimi-voinami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2822895-v-oae-den-gidnosti-ta-svobodi-vidznacili-razom-iz-ukrainskimi-voinami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2822846-u-sanpaulu-projdut-vecir-pamati-ta-vistavka-pro-golodomor-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2822846-u-sanpaulu-projdut-vecir-pamati-ta-vistavka-pro-golodomor-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2822846-u-sanpaulu-projdut-vecir-pamati-ta-vistavka-pro-golodomor-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823057-u-rajoni-rozvedenna-sil-bila-petrivskogo-demontuut-blindazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823057-u-rajoni-rozvedenna-sil-bila-petrivskogo-demontuut-blindazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2823057-u-rajoni-rozvedenna-sil-bila-petrivskogo-demontuut-blindazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2823052-ce-maroderstvo-zvilnenij-morak-pro-stan-povernutih-korabliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2823052-ce-maroderstvo-zvilnenij-morak-pro-stan-povernutih-korabliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2823052-ce-maroderstvo-zvilnenij-morak-pro-stan-povernutih-korabliv.html


 

Нормандський саміт ―розморозить‖ 

ситуацію щодо Донбасу — Разумков 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

переконаний, що результати саміту за участю 

лідерів України, Франції, Німеччини та Росії 

дозволять пришвидшити врегулювання 

конфлікту на Донбасі.

УКРАЇНА 

 

Експерти не вважають перемогу 

Зеленського на виборах ―електоральним 

Майданом‖ 

Експерти вважають, що перемога Володимира 

Зеленського на президентських виборах і 

партії "Слуга народу" - на парламентських є 

свідченням радикальних змін, а не 

"електоральним Майданом".

 

 

У Зеленського заявляють, що мораторій — 

"найкраща форма розкрадання землі" 

В Україні значно менше державної землі, ніж 

озвучувалось раніше, а мораторій на її продаж 

— це найкраща форма розкрадання.

 

 

Зеленський прокоментував пропозиції 

Лукашенка та Назарбаєва 

Україні вистачить власних сил та засобів для 

відновлення контролю над кордоном із Росією 

на Донбасі – щойно така можливість буде.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822911-normandskij-samit-rozmorozit-situaciu-sodo-donbasu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822911-normandskij-samit-rozmorozit-situaciu-sodo-donbasu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822911-normandskij-samit-rozmorozit-situaciu-sodo-donbasu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822838-eksperti-ne-vvazaut-peremogu-zelenskogo-na-viborah-elektoralnim-majdanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822838-eksperti-ne-vvazaut-peremogu-zelenskogo-na-viborah-elektoralnim-majdanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822838-eksperti-ne-vvazaut-peremogu-zelenskogo-na-viborah-elektoralnim-majdanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822838-eksperti-ne-vvazaut-peremogu-zelenskogo-na-viborah-elektoralnim-majdanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822844-u-zelenskogo-zaavlaut-so-moratorij-najkrasa-forma-rozkradanna-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822844-u-zelenskogo-zaavlaut-so-moratorij-najkrasa-forma-rozkradanna-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822844-u-zelenskogo-zaavlaut-so-moratorij-najkrasa-forma-rozkradanna-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822397-zelenskij-prokomentuvav-propozicii-lukasenka-ta-nazarbaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822397-zelenskij-prokomentuvav-propozicii-lukasenka-ta-nazarbaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822397-zelenskij-prokomentuvav-propozicii-lukasenka-ta-nazarbaeva.html


 

Уряд визначився, хто керуватиме 

Держекоінспекцією 

Кабінет міністрів призначив колишнього 

народного депутата Єгора Фірсова 

виконувачем обов'язків глави державної 

екологічної інспекції. 

 

Найєм підтвердив, що є заступником 

гендиректора Укроборонпрому 

Колишній народний депутат Мустафа Найєм 

на сьогодні обіймає посаду заступника 

генерального директора державного концерну 

"Укроборонпром".

 

ЕКОНОМІКА 

 

Укренерго хоче позбутись відповідальності 

за компенсацію "зеленого" тарифу 

ПрАТ "Укренерго" просить змінити механізм 

покладання спеціальних обов’язків (ПСО), 

який включає компенсацію "зеленого" тарифу 

для компанії.

 

 

Уряд змінив перелік стратегічних 

підприємств 

Кабінету міністрів на засіданні 20 листопада 

ухвалив постанову, згідно з якою був змінений 

перелік підприємств, що мають стратегічне 

значення для економіки й безпеки держави.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823049-urad-viznacivsa-hto-keruvatime-derzekoinspekcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823049-urad-viznacivsa-hto-keruvatime-derzekoinspekcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2823049-urad-viznacivsa-hto-keruvatime-derzekoinspekcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822764-najem-pidtverdiv-so-e-zastupnikom-gendirektora-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822764-najem-pidtverdiv-so-e-zastupnikom-gendirektora-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822764-najem-pidtverdiv-so-e-zastupnikom-gendirektora-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822780-ukrenergo-hoce-pozbavitis-vidpovidalnosti-za-kompensaciu-zelenogo-tarifu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822780-ukrenergo-hoce-pozbavitis-vidpovidalnosti-za-kompensaciu-zelenogo-tarifu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822780-ukrenergo-hoce-pozbavitis-vidpovidalnosti-za-kompensaciu-zelenogo-tarifu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822548-urad-zminiv-perelik-strategicnih-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822548-urad-zminiv-perelik-strategicnih-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822548-urad-zminiv-perelik-strategicnih-pidpriemstv.html


 

Рожкова — про переговори з МВФ: 

Особливих складнощів уже не бачу 

У Національному банку вже не бачать 

особливих перешкод для успішного 

завершення переговорів із МВФ про надання 

Україні нового кредиту.

 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 24,18 

Національний банк України на четвер, 21 

листопада, зміцнив офіційний курс гривні на 2 

копійки – до 24,1836 грн за долар проти 

24,2039 грн за долар у середу.

 

 

Як економити електроенергію. Інфографіка 

Із наближенням зими українці почали частіше 

використовувати обігрівачі, кондиціонери, а 

також раніше вмикати світло. Відтак 

Укрінформ підготував інфографіку про те, як 

економити електроенергію із простими 

правилами на кожен день.

 

Влада все робитиме, щоб суднобудування в 

Миколаєві розвивалося - Зеленський 

Контракт на придбання 20 патрульних катерів 

у Франції є дуже важливим для України, але 

влада все робитиме для того, щоб 

суднобудування розвивалося і в Миколаєві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822877-rozkova-pro-peregovori-z-mvf-osoblivih-skladnosiv-uze-ne-bacu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822439-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2418.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822538-vlada-vse-robitime-sob-sudnobuduvanna-v-mikolaevi-rozvivalosa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822538-vlada-vse-robitime-sob-sudnobuduvanna-v-mikolaevi-rozvivalosa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2822538-vlada-vse-robitime-sob-sudnobuduvanna-v-mikolaevi-rozvivalosa-zelenskij.html


 

Милованов презентував електронну мапу 

супутникової класифікації посівів в Україні 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України Тимофій 

Милованов презентував мапу супутникової 

класифікації всіх посівів в Україні, в тому 

числі на незареєстрованих у Державному 

земельному кадастрі землях.

 

 

Державна підтримка аграріїв у 2020 році: 

стала відома пріоритетна галузь 

Державна підтримка тваринництву в межах 

виділеної суми державних дотацій у 4,3 млрд 

грн на 2020 рік буде надаватися першочергово.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Морська справа: Росія хоче зробити 

закритими слухання у Гаазі - Зеркаль 

У Гаазі закінчилися перші процесуальні 

слухання Арбітражного трибуналу у справі 

щодо порушення імунітету трьох українських 

військово-морських суден та 24 членів їхніх 

екіпажів (Україна проти Російської Федерації).

 

 

Побиття ветерана АТО ―Хана‖ 

перекваліфікували на умисне вбивство 

Прокуратура перекваліфікувала побиття 

ветерана АТО Ігоря Панова на умисне 

вбивство.
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"Охоронець Яроша": Багато планів для 

волі, головніше — живим повернутися 

Український політв'язень у Росії Олександр 

Шумков, який знаходиться у колонії у 

Тверській області, написав листа українській 

активістці у Латвії Тетяні Лазде, в якому 

висловив побоювання за своє життя й здоров'я.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Викрили злочинну схему продажу майна 

Державної судноплавної компанії 

Поліцейські викрили злочинну схему продажу 

майна Державної судноплавної компанії. За 

попередніми даними, сума збитків може сягати 

кількох десятків мільйонів гривень.

 

 

Правосуддя на Донбасі у перехідний період: 

ГПУ підготувала законопроєкти 

У Генеральній прокуратурі підготували два 

законопроєкти в рамках перехідного 

правосуддя на Донбасі.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Станиця Луганська: міст на той бік 

(АНАЛІТИКА) 

Як президент Зеленський новий мостовий 

перехід відкривав.
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Україна може жити без грошей МВФ після 

2023 року – німецький експерт 

ЕКСКЛЮЗИВ 

Німецькі експерти вважають за можливе для 

України відмовитися від траншів МВФ після 

2023 року.

 

Визнання помісної церкви України: третій 

пішов? 

Погрози РПЦ, схоже, не дуже лякають 

європейських православних християн.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Джамала записала кліп до фільму про 

Голодомор ВІДЕО 

Українська співачка кримськотатарського 

походження Джамала представила кліп на 

пісню «Ціна правди» до однойменного фільму 

польського режисера Агнешки Голланд про 

Голодомор. 

 

 

Чи готові столичні таксисти до правильного 

перевезення дітей? АНАЛІТИКА 

Автокрісла потроху стають обов'язковим 

атрибутом добропорядних служб таксі. Але, 

батьки, будьте готові до нових цін
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"Крутезна штука": Дубілет анонсував 

запуск е-довіреностей 

Уряд пропонує запустити в Україні електронні 

довіреності.

 

Сто тонн і "вбрання" майже на 3 мільйони - 

якою буде головна ялинка країни 

Головну ялинку країни на Софійській площі 

прикрасять в стилі різдвяної історії про 

Лускунчика.

 

 

Україна піднялася на п'ять позицій в 

Індексі громадянств світу 

В Індексі громадянств світу (QNI) Україна 

посіла 75-те місце, поліпшивши свій результат 

на п'ять позицій у порівнянні з попереднім 

роком.

 

 

В Україні вперше провели трансплантацію 

нирки у районній лікарні 

В Україні було успішно проведено першу 

трансплантацію нирки у лікарні районного 

рівня в місті Ковель.
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Хатинка на дереві й Карстовий міст: 

туристична Тячівщина отримала 

проморолик ВІДЕО 

У мережі оприлюднили промоційний ролик 

"Тячівщина туристична" з яскравими 

гірськими пейзажами й найцікавішими 

туристичними локаціями цього району 

Закарпаття.

 

 

Цілодобова 500-денна акція у Києві 

претендує на національний рекорд 

У Києві більше року триває цілодобова акція за 

збереження історично-культурної національної 

спадщини, яка претендує на національний 

рекорд.

 

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