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ТОП 

 

Зеленський обговорив з Меркель підготовку 

до "нормандського саміту" 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Федеральним 

канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під 

час якої обговорив питання майбутньої зустрічі 

в "нормандському форматі".

 

 

Звіробій заявила, що під час обшуків у неї 

вилучили зброю, телефон і блокнот 

Волонтерка Маруся Звіробій, справжнє ім'я 

якої Олена Біленька, заявила, що під час 

обшуків працівники ДБР у неї вилучили 

блокнот, зброю, яка була зареєстрована, і 

мобільний телефон.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827359-zelenskij-obgovoriv-z-merkel-pidgotovku-do-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827359-zelenskij-obgovoriv-z-merkel-pidgotovku-do-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827359-zelenskij-obgovoriv-z-merkel-pidgotovku-do-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827148-zvirobij-zaavila-so-pid-cas-obsukiv-u-nei-vilucili-zbrou-telefon-i-bloknot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827148-zvirobij-zaavila-so-pid-cas-obsukiv-u-nei-vilucili-zbrou-telefon-i-bloknot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827148-zvirobij-zaavila-so-pid-cas-obsukiv-u-nei-vilucili-zbrou-telefon-i-bloknot.html


 

Зеркаль написала заяву про звільнення з 

МЗС 

Заступник міністра закордонних справ України 

з питань європейської інтеграції Олена 

Зеркаль написала заяву про звільнення.

 

 

Дубілет пояснив, як на переписі населення 

хочуть зекономити до 3 мільярдів 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 

вважає, що на переписі населення, 

запланованому на 2020 рік, можна зекономити 

2-3 мільярди гривень, використавши сучасні 

технології.

 

Кулебу в лікарні провідав водій, який разом 

із ним потрапив у ДТП 

Уповноважений президента з прав дитини 

Микола Кулеба, який перебуває в лікарні після 

ДТП, зустрівся з водієм другої автівки.

 

 

Рейтинги влади падають - КМІС 

З початку листопада рейтинг Президента 

України Володимира Зеленського погіршився 

на 10%, уряду - на 7%, а Верховної Ради - на 

9%.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827225-zerkal-napisala-zaavu-pro-zvilnenna-z-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827225-zerkal-napisala-zaavu-pro-zvilnenna-z-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827225-zerkal-napisala-zaavu-pro-zvilnenna-z-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2826944-dubilet-poasniv-ak-na-perepisi-naselenna-hocut-zekonomiti-do-3-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2826944-dubilet-poasniv-ak-na-perepisi-naselenna-hocut-zekonomiti-do-3-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2826944-dubilet-poasniv-ak-na-perepisi-naselenna-hocut-zekonomiti-do-3-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827452-kulebu-v-likarni-providav-vodij-akij-razom-iz-nim-potrapiv-u-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827452-kulebu-v-likarni-providav-vodij-akij-razom-iz-nim-potrapiv-u-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827452-kulebu-v-likarni-providav-vodij-akij-razom-iz-nim-potrapiv-u-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827018-rejtingi-vladi-padaut-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827018-rejtingi-vladi-padaut-kmis.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна направила ноту ООН через візит 

"представників Криму" на форум у Женеві 

ДОКУМЕНТ 

Україна зробила низку кроків для 

попередження керівництва Форуму з питань 

меншин Ради ООН з прав людини про 

нелегітимність участі у ньому представників 

окупаційної влади Криму та їх поплічників.

 

 

Форум ООН у Женеві: Росію закликали 

припинити расову дискримінацію в Криму 

Росія повинна негайно припинити расову 

дискримінацію українців та кримських татар у 

Криму, включаючи придушення української та 

кримськотатарської мов у сферах освіти, 

культури, науки, торгівлі та ЗМІ, та …

 

 

Україна підписала безвіз із Маршалловими 

островами 

У Посольстві України в США відбулась 

церемонія підписання Угоди про спрощення 

візового режиму між Україною та 

Маршалловими островами.

 

Українська курятина продаватиметься в 

Ефіопії 

Україна погодила з Ефіопією ветеринарний 

сертифікат для експорту м’яса птиці.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827503-ukraina-napravila-notu-oon-cerez-vizit-predstavnikiv-krimu-na-forum-u-zenevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827503-ukraina-napravila-notu-oon-cerez-vizit-predstavnikiv-krimu-na-forum-u-zenevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827503-ukraina-napravila-notu-oon-cerez-vizit-predstavnikiv-krimu-na-forum-u-zenevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827503-ukraina-napravila-notu-oon-cerez-vizit-predstavnikiv-krimu-na-forum-u-zenevi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827541-forum-oon-u-zenevi-rosiu-zaklikali-pripiniti-rasovu-diskriminaciu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827541-forum-oon-u-zenevi-rosiu-zaklikali-pripiniti-rasovu-diskriminaciu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827541-forum-oon-u-zenevi-rosiu-zaklikali-pripiniti-rasovu-diskriminaciu-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2826928-ukraina-pidpisala-bezviz-iz-marsallovimi-ostrovami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2826928-ukraina-pidpisala-bezviz-iz-marsallovimi-ostrovami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2826928-ukraina-pidpisala-bezviz-iz-marsallovimi-ostrovami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827106-ukrainska-kuratina-prodavatimetsa-v-efiopii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827106-ukrainska-kuratina-prodavatimetsa-v-efiopii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827106-ukrainska-kuratina-prodavatimetsa-v-efiopii.html


 

Пів мільйона українців офіційно 

застраховані в Польщі - польський фонд 

страхування 

Станом на вересень цього року понад 499 

тисяч українців були офіційно застрахованими 

у польському фонді страхування (ZUS), 

офіційно сплачуючи податки.

 

 

Британський аналітичний центр вибачився 

за помилку із Севастополем 

Британський аналітичний центр Міжнародний 

інститут стратегічних досліджень (IISS) 

вибачився через те, що у своєму журналі 

Survival помилково назвав Севастополь 

частиною Росії.

 

БЕЗПЕКА 

 

Пролетіла 250 кілометрів: Україна успішно 

випробували крилату ракету "Нептун" 

В Україні успішно завершилось випробування 

крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ 

"Нептун".

 

 

Прикордонники повідомили про новий 

порядок перетину лінії розмежування 

З 28 листопада набирає чинності новий 

Порядок перетину лінії розмежування.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2827147-pivmiljona-ukrainciv-oficijno-zastrahovani-v-polsi-polskij-fond-strahuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2827147-pivmiljona-ukrainciv-oficijno-zastrahovani-v-polsi-polskij-fond-strahuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2827147-pivmiljona-ukrainciv-oficijno-zastrahovani-v-polsi-polskij-fond-strahuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2827147-pivmiljona-ukrainciv-oficijno-zastrahovani-v-polsi-polskij-fond-strahuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827389-britanskij-analiticnij-centr-vibacivsa-za-pomilku-iz-sevastopolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827389-britanskij-analiticnij-centr-vibacivsa-za-pomilku-iz-sevastopolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827389-britanskij-analiticnij-centr-vibacivsa-za-pomilku-iz-sevastopolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2827527-proletila-250-kilometriv-ukraina-uspisno-viprobuvali-krilatu-raketu-neptun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2827527-proletila-250-kilometriv-ukraina-uspisno-viprobuvali-krilatu-raketu-neptun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2827527-proletila-250-kilometriv-ukraina-uspisno-viprobuvali-krilatu-raketu-neptun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2826889-prikordonniki-povidomili-pro-novij-poradok-peretinu-linii-rozmezuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2826889-prikordonniki-povidomili-pro-novij-poradok-peretinu-linii-rozmezuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2826889-prikordonniki-povidomili-pro-novij-poradok-peretinu-linii-rozmezuvanna.html


 

До Одеси прибув французький корвет 

Commandant Birot 

До Одеського порту сьогодні зайшов корвет 

ВМС Франції F796 Commandant Birot.

 

УКРАЇНА 

 

Закон про незаконне збагачення набув 

чинності 

В Україні сьогодні набув чинності 

президентський Закон України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо конфіскації незаконних активів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, і покарання за 

придбання таких активів". 

 

 

Секретар РНБО не підтвердив готовність 

України до прямих перемовин з ―Л/ДНР‖ 

Наразі не можна говорити про те, що Україна 

погодиться на прямі перемовини з 

керівництвом терористичних "ДНР/ЛНР".

 

―Євросолідарність‖ передала в СБУ заяву 

на міністра енергетики Оржеля 

Народні депутати від фракції ―Європейська 

солідарність‖ Олексій Гончаренко та Ахтем 

Чийгоз передали до Служби безпеки заяву про 

вчинення міністром енергетики та захисту 

довкілля Олексієм Оржелем кримінального 

правопорушення, пов'язаного з прямими 

закупівлями газу в Російської Федерації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827136-do-odesi-pribuv-francuzkij-korvet-commandant-birot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827136-do-odesi-pribuv-francuzkij-korvet-commandant-birot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827136-do-odesi-pribuv-francuzkij-korvet-commandant-birot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827068-zakon-pro-nezakonne-zbagacenna-nabuv-cinnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827068-zakon-pro-nezakonne-zbagacenna-nabuv-cinnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827068-zakon-pro-nezakonne-zbagacenna-nabuv-cinnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827093-sekretar-rnbo-ne-pidtverdiv-gotovnist-ukraini-do-pramih-peremovin-z-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827093-sekretar-rnbo-ne-pidtverdiv-gotovnist-ukraini-do-pramih-peremovin-z-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827093-sekretar-rnbo-ne-pidtverdiv-gotovnist-ukraini-do-pramih-peremovin-z-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827221-evrosolidarnist-peredala-v-sbu-zaavu-na-ministra-energetiki-orzela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827221-evrosolidarnist-peredala-v-sbu-zaavu-na-ministra-energetiki-orzela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827221-evrosolidarnist-peredala-v-sbu-zaavu-na-ministra-energetiki-orzela.html


 

КВУ назвав фракцію, яка найчастіше 

голосує в унісон зі "слугами народу" 

За результатами голосування у Верховній Раді 

союзниками фракції ―Слуга народу‖ 

найчастіше виступали народні депутати 

фракції ―Голос‖.

 

 

У ―Євросолідарності‖ відреагували на 

обшуки у помешканні волонтерки Звіробій 

Співголова депутатської фракції політичної 

партії ―Європейська солідарність‖ Ірина 

Геращенко відреагувала на обшуки у 

помешканні волонтерки Марусі Звіробій, 

назвавши це створенням поліцейської держави.

 

 

Зняття недотороканності з Порошенка 

підтримують 74% українців — КМІС 

Зняття недоторканності з п'ятого президента 

України, а нині народного депутата від 

"Європейської солідарності" Петра Порошенка 

тою чи іншою мірою підтримує 74% українців, 

21% — не підтримує.

 

Турбобюджет, імпічмент і не тільки: "Слуги 

народу" назвали досягнення "дев’ятої" 

Ради 

Верховна Рада ІХ скликання за три місяці 

роботи ухвалила 86 законопроектів і 218 

постанов, і це більше, ніж за аналогічний 

період встигли прийняти депутати під час 

минулої каденції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827081-kvu-nazvav-frakciu-aka-najcastise-golosue-v-unison-zi-slugami-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827081-kvu-nazvav-frakciu-aka-najcastise-golosue-v-unison-zi-slugami-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827081-kvu-nazvav-frakciu-aka-najcastise-golosue-v-unison-zi-slugami-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2826967-u-evrosolidarnosti-vidreaguvali-na-obsuki-u-pomeskanni-volonterki-zvirobij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2826967-u-evrosolidarnosti-vidreaguvali-na-obsuki-u-pomeskanni-volonterki-zvirobij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2826967-u-evrosolidarnosti-vidreaguvali-na-obsuki-u-pomeskanni-volonterki-zvirobij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827100-znatta-nedotorokannosti-z-porosenka-pidtrimuut-74-ukrainciv-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827100-znatta-nedotorokannosti-z-porosenka-pidtrimuut-74-ukrainciv-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827100-znatta-nedotorokannosti-z-porosenka-pidtrimuut-74-ukrainciv-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827461-turbobudzet-impicment-i-ne-tilki-slugi-narodu-nazvali-dosagnenna-devatoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827461-turbobudzet-impicment-i-ne-tilki-slugi-narodu-nazvali-dosagnenna-devatoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827461-turbobudzet-impicment-i-ne-tilki-slugi-narodu-nazvali-dosagnenna-devatoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2827461-turbobudzet-impicment-i-ne-tilki-slugi-narodu-nazvali-dosagnenna-devatoi-radi.html


 

Корупція, комуналка і Донбас: як українці 

оцінюють роботу влади 

Оцінюючи роботу нової влади, 51% українців 

не схвалюють її дії у справі вирішення 

конфлікту на Донбасі, 70% кажуть, що не 

бачать успіхів у боротьбі з корупцією і 

розслідуванні резонансних справ, а 75% - у 

зниженні тарифів.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський підписав закон про передачу 

справ новому оператору ГТС 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до Закону України 

"Про публічні закупівлі" у зв'язку з 

відокремленням діяльності з транспортування 

природного газу".

 

 

Абромавичус — про купівлю Мотор Січі: 

Угода дісталася нам "у спадок" 

Державний концерн "Укроборонпром" 

направив до Антіномонопольного комітету 

України запит про продовження на два місяці 

розгляду заявки на придбання акцій 

підприємства "Мотор Січ".

 

 

Дорога гривня: інтереси національного 

виробника ще когось хвилюють? 

АНАЛІТИКА 

Коли багато держав у скрутні часи 

намагаються послабити свої валюти заради 

стимулювання експорту, то Україна робить все 

навпаки

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827126-donbas-korupcia-i-komunalka-ak-ukrainci-ocinuut-robotu-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827126-donbas-korupcia-i-komunalka-ak-ukrainci-ocinuut-robotu-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827126-donbas-korupcia-i-komunalka-ak-ukrainci-ocinuut-robotu-vladi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827523-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-peredacu-sprav-novomu-operatoru-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827523-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-peredacu-sprav-novomu-operatoru-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827523-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-peredacu-sprav-novomu-operatoru-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827513-abromavicus-pro-kupivlu-motor-sici-ugoda-distalasa-nam-u-spadok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827513-abromavicus-pro-kupivlu-motor-sici-ugoda-distalasa-nam-u-spadok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827513-abromavicus-pro-kupivlu-motor-sici-ugoda-distalasa-nam-u-spadok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827502-doroga-grivna-interesi-nacionalnogo-virobnika-se-kogos-hviluut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827502-doroga-grivna-interesi-nacionalnogo-virobnika-se-kogos-hviluut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827502-doroga-grivna-interesi-nacionalnogo-virobnika-se-kogos-hviluut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827502-doroga-grivna-interesi-nacionalnogo-virobnika-se-kogos-hviluut.html


 

Moody's поліпшило прогноз рейтингу семи 

банків України 

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s 

підвищило прогноз рейтингу семи українських 

банків на "позитивний".

 

 

Moody's поліпшило прогноз рейтингу 

ПриватБанку 

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s 

підвищило прогноз рейтингу ПриватБанку на 

"позитивний".

 

 

Реальна зарплата в Україні за 9 місяців 

зросла майже на 10% 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України Тимофій 

Милованов стверджує, що реальна зарплата 

українців зросла за 9 місяців на 9,6%.

 

 

Комуналка "з’їдає" більше половини доходу 

сім'ї у 14% українців 

Більше половини доходу сім'ї на оплату послуг 

ЖКГ в Україні витрачають близько 14% 

громадян.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827445-moodys-polipsilo-prognoz-rejtingu-semi-bankiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827445-moodys-polipsilo-prognoz-rejtingu-semi-bankiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827445-moodys-polipsilo-prognoz-rejtingu-semi-bankiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827009-moodys-polipsilo-prognoz-rejtingu-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827009-moodys-polipsilo-prognoz-rejtingu-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827009-moodys-polipsilo-prognoz-rejtingu-privatbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2826959-realna-zarplata-v-ukraini-za-9-misaciv-zrosla-majze-na-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2826959-realna-zarplata-v-ukraini-za-9-misaciv-zrosla-majze-na-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2826959-realna-zarplata-v-ukraini-za-9-misaciv-zrosla-majze-na-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827241-komunalka-zidae-bilse-polovini-dohodu-simi-u-14-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827241-komunalka-zidae-bilse-polovini-dohodu-simi-u-14-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827241-komunalka-zidae-bilse-polovini-dohodu-simi-u-14-ukrainciv.html


 

На референдумі 59% українців 

проголосували б проти продажу землі - 

КМІС 

Якби всеукраїнський референдум про продаж 

землі сільськогосподарського призначення 

проходив найближчої неділі, то за нього 

проголосувало б лише 22% українців, 59% - 

проти, 14% не брали б участі у голосуванні.

 

 

Мінфін передав 100% акцій ПриватБанку 

Кабміну — НБУ 

Міністерство фінансів України передало пакет 

акцій ПриватБанку розміром 100% Кабінету 

міністрів.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримського політв'язня помістили в ШІЗО 

за міфічні "86 порушень" 

Дружина політв'язня, фігуранта "справи Хізб 

ут-Тахрір" Зеврі Абсеїтова після побачення з 

чоловіком розповіла, що його без пояснення 

причин помістили в ШІЗО, де він пробув 

більше місяця.

 

 

Розгляд "справ Майдану" кількома 

відомствами ускладнить слідство - 

Закревська 

Адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія 

Закревська вважає, що передача справ щодо 

злочинів під час Революції Гідності від 

Генпрокуратури кільком відомствам (Службі 

безпеки України, Національному 

антикорупційному бюро і Державному бюро 

розслідувань) ускладнить розслідування.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827079-na-referendumi-59-ukrainciv-progolosuvali-b-proti-prodazu-zemli-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827079-na-referendumi-59-ukrainciv-progolosuvali-b-proti-prodazu-zemli-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827079-na-referendumi-59-ukrainciv-progolosuvali-b-proti-prodazu-zemli-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827079-na-referendumi-59-ukrainciv-progolosuvali-b-proti-prodazu-zemli-kmis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827061-minfin-peredav-100-akcij-privatbanku-kabminu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827061-minfin-peredav-100-akcij-privatbanku-kabminu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827061-minfin-peredav-100-akcij-privatbanku-kabminu-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827531-krimskogo-politvazna-pomistili-v-sizo-za-mificni-86-porusen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827531-krimskogo-politvazna-pomistili-v-sizo-za-mificni-86-porusen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2827531-krimskogo-politvazna-pomistili-v-sizo-za-mificni-86-porusen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827507-rozglad-sprav-majdanu-kilkoma-vidomstvami-uskladnit-slidstvo-zakrevska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827507-rozglad-sprav-majdanu-kilkoma-vidomstvami-uskladnit-slidstvo-zakrevska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827507-rozglad-sprav-majdanu-kilkoma-vidomstvami-uskladnit-slidstvo-zakrevska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827507-rozglad-sprav-majdanu-kilkoma-vidomstvami-uskladnit-slidstvo-zakrevska.html


 

Кримським татарам у російському СІЗО 

видали сухпайок з цвіллю і свининою - 

адвокат 

Фігурантам другої Бахчисарайської «справи 

Хізб ут-Тахрір» в СІЗО №1 російського 

Ростова-на-Дону видали сухпайок з цвіллю і 

свининою.

 

 

Кольченко у Відні: Листи політв'язням 

підтримують їх і зв'язують руки 

тюремникам 

Важливим є продовження боротьби за 

звільнення усіх незаконно утримуваних Росією 

українців, і не лише з боку української влади, а 

й суспільства в Україні, Європі та самій Росії.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Нацбанк позивається до Дубінського через 

інформацію про ―злодійську схему‖ 

Національний банк позивається до народного 

депутата Олександра Дубінського щодо 

захисту ділової репутації, Солом’янський 

райсуд Києва вже відкрив провадження за цим 

позовом.

 

САП проситиме для Альперіна арешту та 

288 мільйонів застави — джерело 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

клопотатиме у суді про обрання одеському 

бізнесмену Вадиму Альперіну запобіжного 

заходу у вигляді арешту з можливістю 

внесення застави у 288 млн грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2826871-krimskim-tataram-u-rosijskomu-sizo-vidali-suhpajok-z-cvillu-i-svininou-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2826871-krimskim-tataram-u-rosijskomu-sizo-vidali-suhpajok-z-cvillu-i-svininou-advokat.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827382-kolcenko-u-vidni-listi-politvaznam-pidtrimuut-ih-i-zvazuut-ruki-turemnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827382-kolcenko-u-vidni-listi-politvaznam-pidtrimuut-ih-i-zvazuut-ruki-turemnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827382-kolcenko-u-vidni-listi-politvaznam-pidtrimuut-ih-i-zvazuut-ruki-turemnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827382-kolcenko-u-vidni-listi-politvaznam-pidtrimuut-ih-i-zvazuut-ruki-turemnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827210-nacbank-pozivaetsa-do-dubinskogo-cerez-informaciu-pro-zlodijsku-shemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827210-nacbank-pozivaetsa-do-dubinskogo-cerez-informaciu-pro-zlodijsku-shemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827210-nacbank-pozivaetsa-do-dubinskogo-cerez-informaciu-pro-zlodijsku-shemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827485-sap-prositime-dla-alperina-arestu-ta-288-miljoniv-zastavi-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827485-sap-prositime-dla-alperina-arestu-ta-288-miljoniv-zastavi-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827485-sap-prositime-dla-alperina-arestu-ta-288-miljoniv-zastavi-dzerelo.html


 

Офіс НСЖУ на Хрещатику вночі 

пограбували - Томіленко 

У ніч проти 28 листопада невідомі пограбували 

офіс Національної спілки журналістів України, 

розташований у Києві на вулиці Хрещатик, 27-

А.

 

 

Гроші у сміттєвих відрах та в батареях: що 

виявив обшук на ―Гоптівці‖ 

На митному посту «Гоптівка» в Харківській 

області під час обшуків працівники 

прокуратури і ДБР знайшли більше 187 тисяч 

гривень, 807 тисяч російських рублів, долари 

та євро - при цьому гроші валялися в сміттєвих 

відрах і за батареями. 

 

У "Борисполі" завернули російського 

актора, який їхав на кастинг 

У аеропорту "Бориспіль" прикордонники 

відмовили в перетині повітряного кордону ще 

одному російському актору.

 

 

Годунка, якого Зеленський назвав 

―розбійником‖, судитимуть за хуліганство 

На Київщині завершено досудове 

розслідування та скеровано до суду 

обвинувальний акт щодо секретаря 

Бориспільської міської ради.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2826922-ofis-nszu-na-hresatiku-vnoci-pograbuvali-tomilenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2826922-ofis-nszu-na-hresatiku-vnoci-pograbuvali-tomilenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2826922-ofis-nszu-na-hresatiku-vnoci-pograbuvali-tomilenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827514-grosi-u-smittevih-vidrah-ta-v-batareah-so-viaviv-obsuk-na-goptivci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827514-grosi-u-smittevih-vidrah-ta-v-batareah-so-viaviv-obsuk-na-goptivci.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2827231-u-borispoli-zavernuli-rosijskogo-aktora-akij-ihav-na-kasting.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827237-godunka-akogo-zelenskij-nazvav-rozbijnikom-suditimut-za-huliganstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827237-godunka-akogo-zelenskij-nazvav-rozbijnikom-suditimut-za-huliganstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827237-godunka-akogo-zelenskij-nazvav-rozbijnikom-suditimut-za-huliganstvo.html


 

Суд залишив під вартою ветеранку АТО 

―Пуму‖ 

Київський апеляційний суд залишив без змін 

рішення суду першої інстанції щодо обрання 

запобіжного заходу ветерану АТО Інні 

Грищенко (позивний ―Пума‖) у вигляді 

тримання під вартою.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Україна – з вікна потяга: освідчення під 

стукіт коліс РЕПОРТАЖ 

Ми спільними зусиллями заряджаємо країну та 

робимо її кращою. Для журналістів, які будуть 

обирати топ-10 найкращих експозицій року, не 

буде сумніву: це Ukraine WOW («Вау» – 

англійське коротке слово, яке означає вищий 

ступінь захоплення).

 

 

Для країни, що опирається агресії, логічно 

забороняти контент, спрямований проти неї 

- Сергій Жадан, письменник ІНТЕРВ'Ю 

Сергій Жадан уже давно не потребує представлення в 
Україні, а переклади на німецьку мову зробили його 
відомим у Австрії та Німеччині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Як зберегти тепло. Інфографіка 

 

Із наближенням зими українці почали частіше 

замислюватися над тим, як зберегти тепло у 

своїх оселях. Відтак Укрінформ підготував 

інфографіку з простими порадами, як зробити 

приміщення теплішим.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2827505-sud-zalisiv-pid-vartou-veteranku-ato-pumu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2827373-ak-zberegti-teplo-infografika.html?fbclid=IwAR3RUpA-Yxw5ApR5IUp8rbi8iJGIjDZ5ZwI5zRdNWzYf1KjhS5gfwc5qIg0


 

Перепис населення ―обкатають― на одному з 

районів Києва 

З 1 грудня в частині Оболонського району м. 

Києва та Пісківській об'єднаній територіальній 

громаді (ОТГ) Бородянського району Київської 

області буде проведено пробний перепис із 

застосуванням інноваційних технологій.

 

Булінг у школі: як діяти батькам? 

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов 

оприлюднив поради, як діяти батькам, якщо їх 

дитина зазнає цькування в школі.

 

В Україні планують масове закриття тюрем 

і скорочення персоналу 

Міністерство юстиції у зв'язку з недостатнім 

фінансуванням планує масове закриття тюрем і 

скорочення персоналу, щоб за вивільнені 

кошти створити належні умови і підвищити 

зарплати в решті пенітенціарних установ.

 

Замість масла - спред: експерт назвав трьох 

виробників фальсифікату 

ПАТ "Новокаховський завод плавлених сирів", 

ТОВ "Богодухівський молзавод" та дочірнє 

підприємство ―Радомілк" випускають 

недоброякісну молочну продукцію.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2827457-perepis-naselenna-obkataut-na-odnomu-z-rajoniv-kieva.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2827457-perepis-naselenna-obkataut-na-odnomu-z-rajoniv-kieva.html
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У Вінниці "виросли" гігантські кульбаби 

ФОТО 

У місті Вінниця з’явилася нова фотолокація – 

велетенські кульбаби.

 

В Україні хочуть припинити будівництво 

―радянських‖ шкіл 

Через півтора роки при проєктуванні шкіл, 

навчальних закладів будуть використовуваnи 

сучасні підходи та безпечні інноваційні 

матеріали. 

 

Viber розповів, на чому заробляє в Україні 

Популярний поміж українців месенджер Viber 

отримує свій основний дохід в Україні від 

бізнес-розсилок.
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