
                        Єдина країна – Дайджест 29.10.20 

 

 

ТОП 

 

Зеленський: Ми не розуміємо, який сюрприз 

КСУ зробить завтра чи післязавтра 

Президент Володимир Зеленський заявив про 

необхідність внести до Верховної Ради закон, у 

якому передбачається відновлення 

доброчесності судочинства у Конституційному 

Суді. 

 

 

Кабмін зобов’язав НАЗК поновити доступ до 

декларацій 

Уряд ухвалив розпорядження, яким зобов’язав 

НАЗК поновити доступ до декларацій 

посадовців.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126432-zelenskij-mi-ne-rozumiemo-akij-surpriz-ksu-zrobit-zavtra-ci-pislazavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126432-zelenskij-mi-ne-rozumiemo-akij-surpriz-ksu-zrobit-zavtra-ci-pislazavtra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126408-kabmin-zobovazav-nazk-ponoviti-dostup-do-deklaracij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126408-kabmin-zobovazav-nazk-ponoviti-dostup-do-deklaracij.html


 

Ситник заявляє, що судді КСУ діяли у стані 

конфлікту інтересів 

Рішення Коституційного Суду від 27 жовтня 
щодо неконституційності окремих положень 

законів, які складають так звану 

антикорупційну платформу, не відповідає 

закону. 

 

Суперечка з Угорщиною щодо незаконної 

агітації на виборах вичерпана - МЗС 

України 

В українському Міністерстві закордонних 
справ вважають вичерпаною суперечку 

навколо втручання у внутрішні справи України 

Угорщиною на місцевих виборах.

 

Стефанішина запевняє, що позбавити 

Україну безвізу з ЄС не вдасться ЗАЯВА 

Силам, які прагнуть зупинити європейську та 

євроатлантичну інтеграцію України та 

позбавити українців безвізового режиму з ЄС, 

не вдасться досягти своїх цілей.

 

Україна має досконалий малий герб, 

великий їй не потрібен – науковці 

Україні, яка має досконалий малий Державний 

герб, не обов’язково запроваджувати великий, 
в протилежному разі цьому має передувати 

ретельна експертна робота. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126022-sitnik-zaavlae-so-suddi-ksu-diali-u-stani-konfliktu-interesiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126022-sitnik-zaavlae-so-suddi-ksu-diali-u-stani-konfliktu-interesiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126093-superecka-z-ugorsinou-sodo-nezakonnoi-agitacii-na-viborah-vicerpana-mzs-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126093-superecka-z-ugorsinou-sodo-nezakonnoi-agitacii-na-viborah-vicerpana-mzs-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126093-superecka-z-ugorsinou-sodo-nezakonnoi-agitacii-na-viborah-vicerpana-mzs-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126093-superecka-z-ugorsinou-sodo-nezakonnoi-agitacii-na-viborah-vicerpana-mzs-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126199-stefanisina-zapevnae-so-pozbaviti-ukrainu-bezvizu-z-es-ne-vdastsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126199-stefanisina-zapevnae-so-pozbaviti-ukrainu-bezvizu-z-es-ne-vdastsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126346-ukraina-mae-doskonalij-malij-gerb-velikij-ij-ne-potriben-naukovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126346-ukraina-mae-doskonalij-malij-gerb-velikij-ij-ne-potriben-naukovci.html


 

Ткаченко прокоментував пітчинг 

патріотичного кіно, гроші на який виділено 

з ковід-резерву 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України оголосить найближчим 

часом конкурсний відбір з пошуку проєктів 

патріотичного спрямування.

  

 

Постраждалі від нападу акули в Єгипті 

українці отримують від МЗС необхідну 

допомогу 

Посольство України в Єгипті тримає на 

контролі справу про напад на українських 
туристів акули та знаходиться на зв’язку з 

родичами й медзакладом, де перебувають 

постраждалі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США - про рішення КСУ: Ми підтримуємо 

боротьбу в Україні проти розвороту реформ 

Сполучені Штати підтримують український 

народ, уряд та Президента Володимира 

Зеленського у боротьбі проти розвороту 

реформ та наголошують, що Україна втілить 
прагнення Революції Гідності, лише коли 

спільний інтерес переважатиме над інтересами 

корисливих осіб. 

 

 

Посли G7 - про рішення КСУ: Україна не 

повинна повертатися в минуле 

Посли країн "Великої сімки" стривожені 

останніми рішеннями Конституційного Суду 
щодо скасування антикорупційних реформ й 

наголошують, що Україна не повинна 

повертатися у минуле.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125970-mkip-ogolosit-konkurs-na-proekti-patrioticnogo-spramuvanna-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125970-mkip-ogolosit-konkurs-na-proekti-patrioticnogo-spramuvanna-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125970-mkip-ogolosit-konkurs-na-proekti-patrioticnogo-spramuvanna-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125970-mkip-ogolosit-konkurs-na-proekti-patrioticnogo-spramuvanna-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125947-postrazdali-vid-napadu-akuli-v-egipti-ukrainci-otrimuut-vid-mzs-neobhidnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125947-postrazdali-vid-napadu-akuli-v-egipti-ukrainci-otrimuut-vid-mzs-neobhidnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125947-postrazdali-vid-napadu-akuli-v-egipti-ukrainci-otrimuut-vid-mzs-neobhidnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125947-postrazdali-vid-napadu-akuli-v-egipti-ukrainci-otrimuut-vid-mzs-neobhidnu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126366-ssa-pro-risenna-ksu-mi-pidtrimuemo-borotbu-v-ukraini-proti-rozvorotu-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126366-ssa-pro-risenna-ksu-mi-pidtrimuemo-borotbu-v-ukraini-proti-rozvorotu-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126249-posli-g7-pro-risenna-ksu-ukraina-ne-povinna-povertatisa-v-minule.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126249-posli-g7-pro-risenna-ksu-ukraina-ne-povinna-povertatisa-v-minule.html


 

Комітет Ради отримав висновок 

Венеційської комісії щодо законопроєкту 

про референдум 

До Комітету ВР офіційно надійшов спільний 

висновок Єврокомісії "За демократію через 

право" та Бюро ОБСЄ з демократичних 

інститутів та прав людини щодо законопроєкту 
"Про народовладдя через всеукраїнський 

референдум".

 

 

Багато українців позбавлені голосу на 

виборах через агресію РФ – Євросоюз 

ЗАЯВА 

Багато українців усе ще позбавлені права 

обирати владу та впливати на життя своїх 

громад, що спричинено незаконною анексією 
Росією Криму та триваючою агресією на 

Донбасі. 

 

 

Міжпарламентська співпраця допоможе 

Україні та ФРН у досягненні амбітних цілей 

– Разумков 

Налагодження міжпарламентського 

співробітництва між Україною і Німеччиною є 

важливою складовою подальшого розвитку 
відносин між державами і досягненні ними 

амбітних цілей.

 

 

Білорусь обмежила перетин кордону з 

Україною 

Білорусь обмежила перетин кордону з 

Україною в своїх пунктах пропуску.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126303-komitet-radi-otrimav-visnovok-venecijskoi-komisii-sodo-zakonoproektu-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126303-komitet-radi-otrimav-visnovok-venecijskoi-komisii-sodo-zakonoproektu-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126303-komitet-radi-otrimav-visnovok-venecijskoi-komisii-sodo-zakonoproektu-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126303-komitet-radi-otrimav-visnovok-venecijskoi-komisii-sodo-zakonoproektu-pro-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3126419-bagato-ukrainciv-pozbavleni-golosu-na-viborah-cerez-agresiu-rf-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3126419-bagato-ukrainciv-pozbavleni-golosu-na-viborah-cerez-agresiu-rf-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3126419-bagato-ukrainciv-pozbavleni-golosu-na-viborah-cerez-agresiu-rf-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3126419-bagato-ukrainciv-pozbavleni-golosu-na-viborah-cerez-agresiu-rf-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126031-mizparlamentska-spivpraca-dopomoze-ukraini-ta-frn-u-dosagnenni-ambitnih-cilej-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126031-mizparlamentska-spivpraca-dopomoze-ukraini-ta-frn-u-dosagnenni-ambitnih-cilej-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126031-mizparlamentska-spivpraca-dopomoze-ukraini-ta-frn-u-dosagnenni-ambitnih-cilej-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126031-mizparlamentska-spivpraca-dopomoze-ukraini-ta-frn-u-dosagnenni-ambitnih-cilej-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126380-bilorus-obmezila-peretin-kordonu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126380-bilorus-obmezila-peretin-kordonu-z-ukrainou.html


 

Керівника товариства «Світанок» у Лієпах 

позбавили статусу закордонного українця за 

антиукраїнську діяльність 

Рішенням Національної комісії України з 

питань закордонних українців від 27 жовтня 

керівника товариства «Світанок» у 

латвійському місті Лієпая Ларису

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 7 342 випадки 

коронавірусу 

В Україні станом на 29 жовтня лабораторно 
підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з 

них за добу – 7 342.

 

 

Проблеми COVID-лікарні на 7-му місяці 

епідемії: кисень, кадри, умови 

Лікарі і пацієнти переважно не стримують 

емоцій, коли описують ситуацію зсередини. Є 

й хороші приклади, але вони одиничні

 

 

МОЗ назвало області з найвищим COVID-

показником 

Станом на 29 жовтня місто Київ та жодна 

область України не готові до послаблення 

карантину. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3126330-kerivnika-tovaristva-svitanok-u-liepah-pozbavili-statusu-zakordonnogo-ukrainca-za-antiukrainsku-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3126330-kerivnika-tovaristva-svitanok-u-liepah-pozbavili-statusu-zakordonnogo-ukrainca-za-antiukrainsku-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3126330-kerivnika-tovaristva-svitanok-u-liepah-pozbavili-statusu-zakordonnogo-ukrainca-za-antiukrainsku-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3126330-kerivnika-tovaristva-svitanok-u-liepah-pozbavili-statusu-zakordonnogo-ukrainca-za-antiukrainsku-dialnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125822-v-ukraini-za-dobu-7-342-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125822-v-ukraini-za-dobu-7-342-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125784-problemi-covidlikarni-na-7mu-misaci-epidemii-kisen-kadri-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125784-problemi-covidlikarni-na-7mu-misaci-epidemii-kisen-kadri-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3125978-moz-nazvalo-oblasti-z-najvisim-covidpokaznikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3125978-moz-nazvalo-oblasti-z-najvisim-covidpokaznikom.html


 

Дніпро бореться з епідемією: пологовий 

будинок для мам з ковідом РЕПОРТАЖ 

Вагітних з коронавірусом починають лікувати 
якомога раніше, і вони народжують здорових 

діток 

 

 

Вперше за довгий час: на Закарпатті за добу 

від COVID-19 одужали більше людей, ніж 

захворіли ІНФОГРАФІКА 

На Закарпатті вперше за довгий час за добу від 

коронавірусу одужало більше людей, ніж 

захворіло. 

 

 

На Київщині 14 дитсадків закрили на 

карантин 

На Київщині 14 дитсадків перевели на 

карантин.

 

УКРАЇНА 

 

Заступник голови КСУ виступив проти 

рішення щодо декларування 

Заступник голови Конституційного суду 
України Сергій Головатий вважає юридично 

необґрунтованим висновок суду про 

неконституційність кримінальної 

відповідальності за декларування завідомо 

недостовірних відомостей.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126224-dnipro-boretsa-z-epidemieu-pologovij-budinok-dla-mam-z-kovidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126224-dnipro-boretsa-z-epidemieu-pologovij-budinok-dla-mam-z-kovidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126308-vperse-za-dovgij-cas-na-zakarpatti-za-dobu-vid-covid19-oduzali-bilse-ludej-niz-zahvorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126308-vperse-za-dovgij-cas-na-zakarpatti-za-dobu-vid-covid19-oduzali-bilse-ludej-niz-zahvorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126308-vperse-za-dovgij-cas-na-zakarpatti-za-dobu-vid-covid19-oduzali-bilse-ludej-niz-zahvorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126308-vperse-za-dovgij-cas-na-zakarpatti-za-dobu-vid-covid19-oduzali-bilse-ludej-niz-zahvorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126098-na-kiivsini-14-ditsadkiv-zakrili-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126098-na-kiivsini-14-ditsadkiv-zakrili-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126109-zastupnik-golovi-ksu-vistupiv-proti-risenna-sodo-deklaruvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126109-zastupnik-golovi-ksu-vistupiv-proti-risenna-sodo-deklaruvanna.html


 

Голова КСУ купив у 2018 році майно на 

окупованій території – Новіков 

Конституційний Суд своїм рішенням щодо 
скасування ст. 366-1 Кримінального кодексу, 

яка передбачає відповідальність за 

недостовірне декларування, вийшов за межі 

всіх передбачених Основним законом норм.

 

 

У Києві прийняли перший протокол із 

виборів 

Київська міська територіальна виборча комісія 
цієї ночі прийняла перший протокол щодо 

підсумків голосування на місцевих виборах. 

 

 

У Раді зареєстрували законопроєкт про 

дерадянізацію 

Перший заступник Голови ВР Руслан 

Стефанчук разом із народними депутатами від 
різних фракцій зареєстрував у парламенті 

законопроєкт, яким пропонується скасувати 

дію деяких нормативно-правових актів 

радянського періоду. 

 

У Раді вибачилися за рішення позбавити 

журналістів акредитації 

У Верховній Раді скасували прийняте раніше 

рішення про позбавлення акредитації деяких 

ЗМІ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126437-golova-ksu-kupiv-u-2018-roci-majno-na-okupovanij-teritorii-novikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126437-golova-ksu-kupiv-u-2018-roci-majno-na-okupovanij-teritorii-novikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3126163-u-kievi-prijnali-persij-protokol-iz-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3126163-u-kievi-prijnali-persij-protokol-iz-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126401-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-deradanizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126401-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-deradanizaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125782-u-radi-vibacilisa-za-risenna-pozbaviti-zurnalistiv-akreditacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125782-u-radi-vibacilisa-za-risenna-pozbaviti-zurnalistiv-akreditacii.html


 

Держслужбовцям дозволили перейти на 

гнучкий графік роботи 

Національне агентство України з питань 
державної служби передбачило можливість 

гнучкого графіка роботи для державних 

службовців. 

 

У Харкові розмалювали офіс ОПЗЖ 

портретами Василя Стуса 

У Харкові невідомі розмалювали портретами 

Василя Стуса офіс міського осередку ОПЗЖ та 

приймальню його керівника Андрія Лесика.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Нацбанк назвав причину послаблення 

гривні восени 

Одним із головних чинників послаблення 

гривні восени була активізація попиту 
імпортерів на валюту, однак на готівковому 

ринку тиску немає – населення більше продає 

валюти, ніж купує.

 

 

В Україні починає роботу місія ЄС щодо 

«промислового безвізу» 

Розпочинає роботу попередня оціночна місія 
ЄС стосовно готовності інфраструктури якості 

України до укладення Угоди про 

«промисловий безвіз». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126317-derzsluzbovcam-dozvolili-perejti-na-gnuckij-grafik-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126317-derzsluzbovcam-dozvolili-perejti-na-gnuckij-grafik-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126189-u-harkovi-rozmaluvali-ofis-opzz-portretami-vasila-stusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126189-u-harkovi-rozmaluvali-ofis-opzz-portretami-vasila-stusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126219-nacbank-nazvav-pricinu-poslablenna-grivni-voseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126219-nacbank-nazvav-pricinu-poslablenna-grivni-voseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126362-v-ukraini-pocinae-robotu-misia-es-sodo-promislovogo-bezvizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126362-v-ukraini-pocinae-robotu-misia-es-sodo-promislovogo-bezvizu.html


 

Цьогоріч прибутковість демонструють 62 

банки - НБУ 

Станом на 1 жовтня 2020 року з 74 
платоспроможних банків 62 банки були 

прибутковими та отримали чистий прибуток 

40,8 млрд грн, що перекрило збитки 12 банків 

на загальну суму 3,2 млрд грн. 

 

Буславець пояснила, як закриватимуть 

шахти в Україні 

Трансформація вугільних регіонів має 

відбуватися з урахуванням потреб шахтарів у 
працевлаштуванні та соціальному 

забезпеченні. 

 

Укрзалізниця більше не хоче купувати 

тепловози General Electric 

Голова АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак 

не бачить необхідності у подальшої закупівлі 

тепловозів американського концерну General 
Electric і зауважив, що вигідніше буде перейти 

на електровози.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Антикорупційний суд розглядає 17 справ за 

статтею, яку скасував КСУ 

Вищий антикорупційний суд розглядає 17 

справ за статтею 366-1 ККУ щодо 

недостовірного декларування, яка нещодавно 
була визнана неконституційною і втрачає 

чинність.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126216-cogoric-pributkovist-demonstruut-62-banki-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126216-cogoric-pributkovist-demonstruut-62-banki-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126340-buslavec-poasnila-ak-zakrivatimut-sahti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126340-buslavec-poasnila-ak-zakrivatimut-sahti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126179-ukrzaliznica-bilse-ne-hoce-kupuvati-teplovozi-general-electric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126179-ukrzaliznica-bilse-ne-hoce-kupuvati-teplovozi-general-electric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126301-vaks-rozgladae-17-sprav-za-statteu-pro-edeklaracii-aku-skasuvav-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126301-vaks-rozgladae-17-sprav-za-statteu-pro-edeklaracii-aku-skasuvav-ksu.html


 

Нацрада направить до суду протоколи щодо 

виборчих порушень на «каналах 

Медведчука» 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення передасть до суду 

адміністративні протоколи про порушення 

виборчого законодавства в ефірі чотирьох 

телеканалів та поінформує про ці факти ЦВК.

 

 

Розстріл Майдану: апеляцію на заочний 

арешт Януковича перенесли 

Київський апеляційний суд переніс розгляд 

апеляційної скарги захисту експрезидента 
Віктора Януковича на запобіжний захід у 

вигляді заочного арешту у справі про 

організацію насильницьких злочинів 18-20 

лютого 2014 року на 16 листопада. 

 

Смертельна ДТП на Видубичах: водія 

автобуса затримали 

Столичні правоохоронці затримали водія 

маршрутного автобуса після того, як 

транспортний засіб зніс намет з продуктами на 

станції метро Видубичі 28 жовтня.

 

 

Вибух газу під Харковом: помер один із 

восьми постраждалих 

Кількість жертв вибуху газу на Харківщині 28 

жовтня зросла: у реанімації помер один з 8-х 

постраждалих, яких учора було госпіталізовано 
до Харківської міської лікарні швидкої 

допомоги. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126353-nacrada-napravit-do-sudu-protokoli-sodo-viborcih-porusen-na-kanalah-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126353-nacrada-napravit-do-sudu-protokoli-sodo-viborcih-porusen-na-kanalah-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126353-nacrada-napravit-do-sudu-protokoli-sodo-viborcih-porusen-na-kanalah-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126353-nacrada-napravit-do-sudu-protokoli-sodo-viborcih-porusen-na-kanalah-medvedcuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126360-rozstril-majdanu-apelaciu-na-zaocnij-arest-anukovica-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126360-rozstril-majdanu-apelaciu-na-zaocnij-arest-anukovica-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3126127-smertelna-dtp-na-vidubicah-vodia-avtobusa-zatrimali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3126127-smertelna-dtp-na-vidubicah-vodia-avtobusa-zatrimali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3125997-vibuh-gazu-pid-harkovom-pomer-odin-iz-vosmi-postrazdalih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3125997-vibuh-gazu-pid-harkovom-pomer-odin-iz-vosmi-postrazdalih.html


 

Служба безпеки викрила у Києві бойовика 

«ЛНР» 

Служба безпеки України викрила у Києві 
учасника незаконних збройних формувань 

терористичної організації «ЛНР», який брав 

участь у бойових діях проти сил АТО. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Відправте дідуся в декрет... АНАЛІТИКА 

Як оформити відпустку для догляду за 

дитиною на близького родича?

 

 

 Україна “успішно” зберігає 30 років 

незалежності монополію на виробництво 

спирту - Тарас Єлейко, заступник голови 

Фонду держмайна України. ІНТЕРВ'Ю 

В українському інформпросторі десь чверть 
століття існують три теми: вічного двигуна, 
вічного недонадходження у бюджет від 
приватизації й вічної проблеми приватизації 
«Укрспирту».

СУСПІЛЬСТВО 

 

«Усе, 2020, я здаюся»: реакція соцмереж на 

резонансне рішення КСУ (ОГЛЯД) 

27 жовтня КСУ визнав неконституційним 
відкритий доступ до декларацій в Єдиному 

державному реєстрі. Як сприйняли це рішення 

соцмережі - в нашому огляді. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3126058-sluzba-bezpeki-vikrila-u-kievi-bojovika-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3126058-sluzba-bezpeki-vikrila-u-kievi-bojovika-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3124715-vidpravte-didusa-v-dekret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3124715-vidpravte-didusa-v-dekret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125475-taras-elejko-zastupnik-golovi-fondu-derzmajna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125475-taras-elejko-zastupnik-golovi-fondu-derzmajna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125475-taras-elejko-zastupnik-golovi-fondu-derzmajna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125475-taras-elejko-zastupnik-golovi-fondu-derzmajna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126033-use-2020-a-zdausa-reakcia-socmerez-na-rezonansne-risenna-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126033-use-2020-a-zdausa-reakcia-socmerez-na-rezonansne-risenna-ksu.html


 

В Україні хочуть чітко визначити, коли 

«починається похилий вік» 

Кабінет Міністрів погодив та внесе на розгляд 
Верховної Ради проєкт закону, яким пропонує 

чітко визначити вік, з якого людина може 

вважатися особою похилого віку.

 

 

Зараз для українців відкриті кордони 59 

країн – Кулеба 

Станом на 29 жовтня відкритими або відносно 

відкритими для українців є 59 країн.

 

Київ - знову в трійці міст світу із 

найбруднішим повітрям РЕЙТИНГ 

Київ уже другий день поспіль тримається у 

списку мегаполісів світу із найбруднішим 

повітрям.

 

 

Укрінформ запускає фідбек-вікторину - 

"Ідіть на запах" 

Ми вирішили організувати незвичну - поки що 
- для нас фідбек-вікторину. Так би мовити, на 

уважність та кмітливість. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126112-v-ukraini-hocut-citko-viznaciti-koli-pocinaetsa-pohilij-vik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126112-v-ukraini-hocut-citko-viznaciti-koli-pocinaetsa-pohilij-vik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125980-zaraz-dla-ukrainciv-vidkriti-kordoni-58-krain-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125980-zaraz-dla-ukrainciv-vidkriti-kordoni-58-krain-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3125886-kiiv-znovu-v-trijci-najbrudnisih-mist-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3125886-kiiv-znovu-v-trijci-najbrudnisih-mist-svitu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3125962-ukrinform-zapuskae-fidbekviktorinu-idit-na-zapah.html


 

У віці 39 років померла львівська 

іконописиця та волонтерка Тетяна Думан 

У віці 39 років померла відома художниця та 

волонтерка Тетяна Думан.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3126067-u-vici-39-rokiv-pomerla-lvivska-ikonopisica-ta-volonterka-tetana-duman.html
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