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ТОП 

 

Зеленський провів телефонну розмову з 

Путіним 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 

Російської Федерації Володимиром Путіним. 

 

Поліція розігнала протестувальників біля 

будівлі парламенту в Тбілісі 

Сили спеціального призначення МВС Грузії 

вранці у вівторок, 26 листопада, розігнали 

протестувальників, які заблокували входи до 

парламенту в Тбілісі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825198-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825198-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825198-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825300-policia-rozignala-protestuvalnikiv-bila-budivli-parlamentu-v-tbilisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825300-policia-rozignala-protestuvalnikiv-bila-budivli-parlamentu-v-tbilisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825300-policia-rozignala-protestuvalnikiv-bila-budivli-parlamentu-v-tbilisi.html


 

Світовий банк привітав підписання закону 

про незаконне збагачення 

Світовий банк привітав підписання 

президентом України Володимиром 

Зеленським закону про незаконне збагачення. 

 

Розслідування з імпічменту: суд дозволив 

заслухати ще одного радника Трампа 

Федеральний суд США виніс рішення про те, 

що колишній радник президента Трампа Дон 

МакГан повинен виступити зі свідченнями в 

Палаті представників в процесі розслідування з 

імпічменту. 

СВІТ 

 

Верховний суд США тимчасово 

задовольнив прохання Трампа щодо 

податкових декларацій 

Верховний суд США, який має поставити 

крапку в судових програшах Трампа навколо 

вимог з боку Конгресу на отримання його 

податкових декларацій за останні вісім років, 

призупинив рішення останньої судової 

інстанції… 

 

Опозиція вщент розгромила пропекінських 

кандидатів на виборах у Гонконзі 

Як випливає з попередніх результатів, 

прихильники демократичних сил отримали 

щонайменше 347 з 452 місць у радах, 

пропекінські кандидати - 60. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825211-svitovij-bank-privitav-pidpisanna-zakonu-pro-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825211-svitovij-bank-privitav-pidpisanna-zakonu-pro-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825211-svitovij-bank-privitav-pidpisanna-zakonu-pro-nezakonne-zbagacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825237-rozsliduvanna-z-impicmentu-sud-dozvoliv-zasluhati-se-odnogo-radnika-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825237-rozsliduvanna-z-impicmentu-sud-dozvoliv-zasluhati-se-odnogo-radnika-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825237-rozsliduvanna-z-impicmentu-sud-dozvoliv-zasluhati-se-odnogo-radnika-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825286-verhovnij-sud-ssa-timcasovo-zadovolniv-prohanna-trampa-sodo-podatkovih-deklaracij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825286-verhovnij-sud-ssa-timcasovo-zadovolniv-prohanna-trampa-sodo-podatkovih-deklaracij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825286-verhovnij-sud-ssa-timcasovo-zadovolniv-prohanna-trampa-sodo-podatkovih-deklaracij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825286-verhovnij-sud-ssa-timcasovo-zadovolniv-prohanna-trampa-sodo-podatkovih-deklaracij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825229-opozicia-vsent-rozgromila-propekinskih-kandidativ-na-viborah-u-gonkonzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825229-opozicia-vsent-rozgromila-propekinskih-kandidativ-na-viborah-u-gonkonzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825229-opozicia-vsent-rozgromila-propekinskih-kandidativ-na-viborah-u-gonkonzi.html


 

Трамп продовжує захищати Джуліані, який 

фігурує у справі тиску на Україну 

Президент США Дональд Трамп продовжує 

похвально висловлюватися на адресу свого 

ексадвоката Руді Джуліані, який, згідно з 

розслідуванням щодо імпічменту президента, 

відігравав ключову роль у примушенні 

України почати розслідування проти родини 

Джо Байдена. 

 

Грецький парламент виступив проти 

повного поділу держави та церкви 

У Греції депутати парламенту проголосували 

проти повного відділення православної церкви 

від держави. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський сьогодні з офіційним візитом 

відвідає Естонію 

У вівторок, 26 листопада, президент України 

Володимир Зеленський відвідає з одноденним 

офіційним візитом Естонську Республіку. 

 

Україна хоче розширення представництва в 

Радбезі ООН та відмови від "права вето" 

Україна виступає за ширше представництво 

східноєвропейських держав у Раді Безпеки 

ООН та поступову відмову від використання 

"права вето". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825224-tramp-prodovzue-zahisati-dzuliani-akij-figurue-u-spravi-tisku-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825224-tramp-prodovzue-zahisati-dzuliani-akij-figurue-u-spravi-tisku-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825224-tramp-prodovzue-zahisati-dzuliani-akij-figurue-u-spravi-tisku-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825227-greckij-parlament-vistupiv-proti-povnogo-podilu-derzavi-ta-cerkvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825227-greckij-parlament-vistupiv-proti-povnogo-podilu-derzavi-ta-cerkvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825227-greckij-parlament-vistupiv-proti-povnogo-podilu-derzavi-ta-cerkvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825273-zelenskij-sogodni-z-oficijnim-vizitom-vidvidae-estoniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825273-zelenskij-sogodni-z-oficijnim-vizitom-vidvidae-estoniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825273-zelenskij-sogodni-z-oficijnim-vizitom-vidvidae-estoniu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825218-ukraina-hoce-rozsirenna-predstavnictva-v-radbezi-oon-ta-vidmovi-vid-prava-veto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825218-ukraina-hoce-rozsirenna-predstavnictva-v-radbezi-oon-ta-vidmovi-vid-prava-veto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825218-ukraina-hoce-rozsirenna-predstavnictva-v-radbezi-oon-ta-vidmovi-vid-prava-veto.html


 

Україна та Ізраїль відновлюють співпрацю 

в наукових дослідженнях 

Після понад 20-річної перерви українські та 

ізраїльські вчені знову починають спільні 

дослідження у двосторонніх наукових 

проєктах. 

УКРАЇНА 

 

В Україні посилять покарання за 

фальсифікацію ліків - Зеленський підписав 

закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон «Про внесення змін до статті 321-1 

Кримінального кодексу України щодо 

посилення відповідальності за фальсифікацію 

лікарських засобів або обіг фальсифікованих 

лікарських засобів». 

 

Стефанишина закликає стати на захист 

медреформи 

Нардеп Верховної Ради IX скликання від партії 

Голос Ольга Стефанишина закликала всіх 

небайдужих ставати на захист медреформи. 

 

Скалецька розповіла, що медзакладам 

дадуть контракти із Нацслужбою здоров'я 

Медичні заклади вторинної ланки охорони 

здоров'я при переході на систему 

контрактування з Національною службою 

здоров'я отримають більше фінансування, ніж 

за медичною субвенцією. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2825258-ukraina-ta-izrail-vidnovluut-spivpracu-v-naukovih-doslidzennah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2825258-ukraina-ta-izrail-vidnovluut-spivpracu-v-naukovih-doslidzennah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2825258-ukraina-ta-izrail-vidnovluut-spivpracu-v-naukovih-doslidzennah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825184-v-ukraini-posilat-pokaranna-za-falsifikaciu-likiv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825184-v-ukraini-posilat-pokaranna-za-falsifikaciu-likiv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825184-v-ukraini-posilat-pokaranna-za-falsifikaciu-likiv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825184-v-ukraini-posilat-pokaranna-za-falsifikaciu-likiv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825207-stefanisina-zaklikae-stati-na-zahist-medreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825207-stefanisina-zaklikae-stati-na-zahist-medreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825207-stefanisina-zaklikae-stati-na-zahist-medreformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825233-skalecka-rozpovila-so-medzakladam-dadut-kontrakti-iz-nacsluzbou-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825233-skalecka-rozpovila-so-medzakladam-dadut-kontrakti-iz-nacsluzbou-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825233-skalecka-rozpovila-so-medzakladam-dadut-kontrakti-iz-nacsluzbou-zdorova.html


 

Наша незалежність починається не з 1991 

року, а 100 років тому – Федченко 

Україні слід обчислювати роки незалежності 

не з 1991, а з часу першого проголошення, 

понад 100 років тому, що дозволить стати 

самостійним суб’єктом історичного процесу, а 

не постійно прив’язаним до чогось у своїй 

історії. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти вісім разів порушили “тишу”, під 

Луганським працювали міномети 

За минулу добу окупанти 8 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

За минулі вихідні ОБСЄ нарахувала 130 

вибухів на Донбасі 

Організація з безпеки та співробітництва в 

Європі (ОБСЄ) з вечора п'ятниці по вечір 

неділі зафіксувала на Донбасі 130 вибухів. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня виповнилося б 85 років Юрію 

Литвину - українському правозахиснику, члену 

Української Гельсінської групи, письменнику і 

журналісту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825277-nasa-nezaleznist-pocinaetsa-ne-z-1991-roku-a-100-rokiv-tomu-fedcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825277-nasa-nezaleznist-pocinaetsa-ne-z-1991-roku-a-100-rokiv-tomu-fedcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825277-nasa-nezaleznist-pocinaetsa-ne-z-1991-roku-a-100-rokiv-tomu-fedcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2825290-okupanti-visim-raziv-porusili-tisu-pid-luganskim-pracuvali-minometi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2825290-okupanti-visim-raziv-porusili-tisu-pid-luganskim-pracuvali-minometi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2825290-okupanti-visim-raziv-porusili-tisu-pid-luganskim-pracuvali-minometi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2825269-za-minuli-vihidni-obse-narahuvala-130-vibuhiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2825269-za-minuli-vihidni-obse-narahuvala-130-vibuhiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2825269-za-minuli-vihidni-obse-narahuvala-130-vibuhiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2824642-26-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2824642-26-listopada-pamatni-dati.html


 

Сущенко закликає українську громаду у 

Польщі писати листи політв'язням Кремля 

Колишній бранець Кремля, український 

журналіст Роман Сущенко закликав українську 

громаду надалі підтримувати листами 

політичних в'язнів, яких незаконно утримують 

в РФ та Криму. 

 

Гончарук розповів, скільки аптек вже 

приєднались до програми "Доступні ліки" 

В Україні програма "Доступні ліки" вже діє у 

понад 7,7 тис. аптек та аптечних пунктів. 

 

Amazon вирішив продовжити серіал за 

"Володарем перснів" на другий сезон 

Amazon вирішив продовжити серіал за 

"Володарем перснів" на другий сезон. 

 

26 листопада: народний календар і 

астровісник 

Хто замовкає на Іоанна Златоуста, де нині буде 

пусто і наснажуємося молодиком у Стрільці. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2825194-susenko-zaklikae-ukrainsku-gromadu-u-polsi-pisati-listi-politvaznam-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2825194-susenko-zaklikae-ukrainsku-gromadu-u-polsi-pisati-listi-politvaznam-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2825194-susenko-zaklikae-ukrainsku-gromadu-u-polsi-pisati-listi-politvaznam-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825201-goncaruk-rozpoviv-skilki-aptek-vze-priednalis-do-programi-dostupni-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825201-goncaruk-rozpoviv-skilki-aptek-vze-priednalis-do-programi-dostupni-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825201-goncaruk-rozpoviv-skilki-aptek-vze-priednalis-do-programi-dostupni-liki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2825295-amazon-virisiv-prodovziti-serial-za-volodarem-persniv-na-drugij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2825295-amazon-virisiv-prodovziti-serial-za-volodarem-persniv-na-drugij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2825295-amazon-virisiv-prodovziti-serial-za-volodarem-persniv-na-drugij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2824712-26-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2824712-26-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2824712-26-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

