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ТОП 

 

Зеленський підписав закон про вихід 

України з договору між країнами СНД 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав Закон «Про вихід із Договору про 

проведення узгодженої монопольної політики» 

№ 995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 

листопада. 

 

 

Старі мери і нові порушення АНАЛІТИКА 

В одинадцяти містах України пройшли 

повторні голосування за кандидатів на посаду 

міського голови

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141713-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-vihid-ukraini-z-dogovoru-miz-krainami-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141713-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-vihid-ukraini-z-dogovoru-miz-krainami-snd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3141034-stari-meri-i-novi-porusenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3141034-stari-meri-i-novi-porusenna.html


 

Радник Єрмака заявив, що має великий 

бізнес за кордоном 

Радник голови Офісу Президента Михайло 
Подоляк має великий бізнес за кордоном, який 

дає йому фінансову незалежність, а його 

мотивацією роботи в ОП є перспективи 

України як держави.

 

У МЗС України з'ясовують ситуацію щодо 

нібито продажу бруківки з кримського 

Херсонесу 

У МЗС України з'ясовують ситуацію щодо 
нібито продажу бруківки з музею-заповідника 

«Херсонес Таврійський» на сайті Аvito.

 

Слідчі прийшли з новою перевіркою в музей 

Революції Гідності 

У Національному музеї Революції Гідності у 

понеділок правоохоронці проводять чергову 

перевірку.

 

 

Радуцький вважає, що пачка сигарет має 

коштувати 200 гривень і це допоможе 

фінансуванню НСЗУ 

Достатнє фінансування системи охорони 
здоров'я можливо за умови виділення 5% ВВП 

на програму медгарантій, а також надходжень 

від акцизів на спиртні та тютюнові вироби, 

грального бізнесу та великої приватизації.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141363-radnik-ermaka-zaaviv-so-mae-velikij-biznes-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141363-radnik-ermaka-zaaviv-so-mae-velikij-biznes-za-kordonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141036-u-mzs-ukraini-zasovuut-situaciu-sodo-nibito-prodazu-brukivki-z-krimskogo-hersonesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141036-u-mzs-ukraini-zasovuut-situaciu-sodo-nibito-prodazu-brukivki-z-krimskogo-hersonesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141036-u-mzs-ukraini-zasovuut-situaciu-sodo-nibito-prodazu-brukivki-z-krimskogo-hersonesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141036-u-mzs-ukraini-zasovuut-situaciu-sodo-nibito-prodazu-brukivki-z-krimskogo-hersonesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141423-slidci-prijsli-z-novou-perevirkou-v-muzej-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141423-slidci-prijsli-z-novou-perevirkou-v-muzej-revolucii-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141603-raduckij-vvazae-so-packa-sigaret-mae-kostuvati-200-griven-i-ce-dopomoze-finansuvannu-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141603-raduckij-vvazae-so-packa-sigaret-mae-kostuvati-200-griven-i-ce-dopomoze-finansuvannu-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141603-raduckij-vvazae-so-packa-sigaret-mae-kostuvati-200-griven-i-ce-dopomoze-finansuvannu-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141603-raduckij-vvazae-so-packa-sigaret-mae-kostuvati-200-griven-i-ce-dopomoze-finansuvannu-nszu.html


 

У Львові попрощалися з Романом Віктюком 

ФОТО 

У Львівському Першому театрі пройшло 
прощання з відомим режисером Романом 

Віктюком. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Завтра засідання підгруп ТКГ - Україна 

готова працювати 24/7 

Делегація України для участі в Тристоронній 
контактній групі напередодні чергових 

дводенних засідань ТКГ знову заявила про 

готовність працювати в режимі 24/7 для 
вирішення до кінця року питань відкриття 

КПВВ та обміну утримуваними особами. 

 

 

Джапарова обговорила Кримську 

платформу з послом Кіпру 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

Еміне Джапарова обговорила з послом Кіпру в 
Україні Луїсом Телемаху актуальні питання 

двосторонньої співпраці та Кримську 

платформу. 

 

 

Зеленський призначив Постійного 

представника України при ЮНЕСКО 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив посла України у Франції Вадима 

Омельченка Постійним представником 

України при ЮНЕСКО.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141209-sogodni-u-lvovi-poprosautsa-z-romanom-viktukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141209-sogodni-u-lvovi-poprosautsa-z-romanom-viktukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141610-zavtra-zasidanna-pidgrup-tkg-ukraina-gotova-pracuvati-247.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141610-zavtra-zasidanna-pidgrup-tkg-ukraina-gotova-pracuvati-247.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141535-dzaparova-obgovorila-krimsku-platformu-z-poslom-kipru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141535-dzaparova-obgovorila-krimsku-platformu-z-poslom-kipru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141282-zelenskij-priznaciv-postijnogo-predstavnika-ukraini-pri-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141282-zelenskij-priznaciv-postijnogo-predstavnika-ukraini-pri-unesko.html


 

В Міжнародній місії КРЦ розповіли про 

порушення під час повторного голосування 

на виборах в Україні 

Міжнародна місія організації закордонних 

українців та друзів України «Міжнародна 

неурядова організація Координаційний 

ресурсний центр» (КРЦ)

 

 

МЗС підтвердило загибель українки у ДТП 

у Словаччині 

В аварії мікроавтобуса з українською 
реєстрацією у Словаччині одна громадянка 

України загинула, двоє українців з травмами 

були госпіталізовані до лікарні м.Нітра.

  

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 10 945 нових випадків 

COVID-19 (ІНФОГРАФІКА) 

Станом на ранок 23 листопада в Україні 

зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. 

Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 

особи.  

 

Зростання захворюваності на COVID-19 

вдається стримувати – нарада в ОП 

Карантин вихідного дня та додаткові заходи 

безпеки дають результати – наразі статистика 

свідчить, що прогнозоване зростання 
захворюваності на COVID-19 вдається 

стримувати.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3141619-v-miznarodnij-misii-krc-rozpovili-pro-porusenna-pid-cas-povtornogo-golosuvanna-na-viborah-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3141619-v-miznarodnij-misii-krc-rozpovili-pro-porusenna-pid-cas-povtornogo-golosuvanna-na-viborah-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3141619-v-miznarodnij-misii-krc-rozpovili-pro-porusenna-pid-cas-povtornogo-golosuvanna-na-viborah-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3141619-v-miznarodnij-misii-krc-rozpovili-pro-porusenna-pid-cas-povtornogo-golosuvanna-na-viborah-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141658-mzs-pidtverdilo-zagibel-ukrainki-u-dtp-u-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141658-mzs-pidtverdilo-zagibel-ukrainki-u-dtp-u-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141099-v-ukraini-za-dobu-10-945-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141099-v-ukraini-za-dobu-10-945-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141430-zrostanna-zahvoruvanosti-na-covid19-vdaetsa-strimuvati-narada-v-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141430-zrostanna-zahvoruvanosti-na-covid19-vdaetsa-strimuvati-narada-v-op.html


 

Як знайти лікаря для укладення декларації, 

не виходячи з дому - Нацслужба здоров’я 

Електронна база лікарів первинної ланки, з 
якими можна укласти декларацію, доступна на 

сайті Національної служби здоров'я. 

 

Імунітет до COVID-19 можуть мати значно 

більше людей, ніж вважалося 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Імунітет, отриманий після перенесених 

застудних захворювань, може захищати від 

інфікування вірусом SARS-COV-2.

 

У світі посилюється конкуренція між 

розробниками вакцини від COVID-19 

ІНФОГРАФІКА 

Що відомо про чотири вакцини, про які було 

найбільше розмов останнім часом

 

 

Поліція відкрила 494 справи через 

порушення карантину вихідного дня 

Загалом з початку дії карантинних обмежень 

на території нашої країни правоохоронці 

відкрили 494 кримінальні провадження через 

їх порушення.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141733-ak-znajti-likara-dla-ukladenna-deklaracii-ne-vihodaci-z-domu-nacsluzba-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141733-ak-znajti-likara-dla-ukladenna-deklaracii-ne-vihodaci-z-domu-nacsluzba-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141325-imunitet-do-covid19-mozut-mati-znacno-bilse-ludej-niz-vvazalosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141325-imunitet-do-covid19-mozut-mati-znacno-bilse-ludej-niz-vvazalosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141325-imunitet-do-covid19-mozut-mati-znacno-bilse-ludej-niz-vvazalosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141325-imunitet-do-covid19-mozut-mati-znacno-bilse-ludej-niz-vvazalosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141421-u-sviti-posiluetsa-konkurencia-miz-rozrobnikami-vakcini-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141421-u-sviti-posiluetsa-konkurencia-miz-rozrobnikami-vakcini-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141421-u-sviti-posiluetsa-konkurencia-miz-rozrobnikami-vakcini-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141421-u-sviti-posiluetsa-konkurencia-miz-rozrobnikami-vakcini-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141489-policia-vidkrila-494-spravi-cerez-porusenna-karantinu-vihidnogo-dna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141489-policia-vidkrila-494-spravi-cerez-porusenna-karantinu-vihidnogo-dna.html


УКРАЇНА 

 

ЦВК назвала явку в другому турі 

Станом на 20 годину середня явка у другому 

турі виборів міських голів склала 29,53%.

 

 

Зеленський звільнив голів семи РДА 

Президент Володимир Зеленський звільнив із 

займаних посад голів семи районних 
державних адміністрацій на Хмельниччині, 

Херсонщині, Рівненщині, 

 

На Банковій не збираються «спускати на 

гальмах» історію з КСУ 

Влада не має наміру спускати на гальмах 

історію з Конституційним Судом України, але 
для виходу із спричиненої його рішенням щодо 

е-декларування конституційної кризи 

необхідно вирішити всі процедурні питання.

 

Кондратюк: У Раді не хочуть повертатися 

до «бюджетних новорічних ночей» 

У Верховній Раді стурбовані, що уряд досі не 
подав до парламенту доопрацьований проєкт 

держбюджету на 2021 рік. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3141044-cvk-nazvala-avku-v-drugomu-turi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3141044-cvk-nazvala-avku-v-drugomu-turi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3141735-zelenskij-zvilniv-goliv-semi-rda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3141735-zelenskij-zvilniv-goliv-semi-rda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141253-na-bankovij-ne-zbirautsa-spuskati-na-galmah-istoriu-z-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141253-na-bankovij-ne-zbirautsa-spuskati-na-galmah-istoriu-z-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141697-kondratuk-u-radi-ne-hocut-povertatisa-do-budzetnih-novoricnih-nocej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141697-kondratuk-u-radi-ne-hocut-povertatisa-do-budzetnih-novoricnih-nocej.html


 

Стратегію реформи держуправління 

напрацюють до середини 2021 року - 

Немчінов 

Стратегію реформування державного 

управління в Україні на п'ять років 

напрацюють до середини 2021 року.

 

 

НАБУ та Укроборонпром 

обмінюватимуться інформацією про 

корупційні злочини 

«Укроборонпром» і Національне 
антикорупційне бюро уклали меморандум 

щодо обміну інформацією про корупційні 

злочини.

 

ЕКОНОМІКА 

 

НБУ приєднався до Мережі сталого 

банкінгу 

Національний банк України приєднався до 

Мережі сталого банкінгу (Sustainable banking 
Network, SBN), яка об’єднує фінансових 

регуляторів і банківські асоціації з країн, що 

розвиваються.  

 

Прибуток банків в Україні скоротився 

майже на чверть 

Чистий прибуток банків України станом на 1 

листопада 2020 року становив 39,828 млрд грн, 

що на 23,4% менше аналогічного показника 

минулого року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141572-strategiu-reformi-derzupravlinna-napracuut-do-seredini-2021-roku-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141572-strategiu-reformi-derzupravlinna-napracuut-do-seredini-2021-roku-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141572-strategiu-reformi-derzupravlinna-napracuut-do-seredini-2021-roku-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141572-strategiu-reformi-derzupravlinna-napracuut-do-seredini-2021-roku-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141677-nabu-ta-ukroboronprom-obminuvatimutsa-informacieu-pro-korupcijni-zlocini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141677-nabu-ta-ukroboronprom-obminuvatimutsa-informacieu-pro-korupcijni-zlocini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141677-nabu-ta-ukroboronprom-obminuvatimutsa-informacieu-pro-korupcijni-zlocini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141677-nabu-ta-ukroboronprom-obminuvatimutsa-informacieu-pro-korupcijni-zlocini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141310-nbu-priednavsa-do-merezi-stalogo-bankingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141310-nbu-priednavsa-do-merezi-stalogo-bankingu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141629-pributok-bankiv-v-ukraini-skorotivsa-majze-na-cvert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141629-pributok-bankiv-v-ukraini-skorotivsa-majze-na-cvert.html


 

Уруський сказав, хто має забезпечити 

виконання оборонного замовлення 

Державні замовники оборонного замовлення 
мають вжити невідкладні заходи, задля 

забезпечення безумовного виконання завдань 

державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 

2020 рік. 

 

Разумков підписав закон про додаткові 8,9 

мільярда для «коронавірусного» фонду 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав закони, спрямовані на забезпечення 
додатковими коштами Фонду боротьби з 

COVID-19 та фінансування вугільної галузі.

 

 

Промислове виробництво за січень-жовтень 

скоротилося майже на 7% 

За січень-жовтень 2020 року обсяги 

промислового виробництва в Україні 
скоротилися на 6,8% у порівнянні з 

аналогічним періодом 2019 року. 

 

Україна піднялася на 20 позицій у 

міжнародному рейтингу якості доріг 

У 2020 році Україна піднялася на 20 позицій і 

тепер посідає 126-те місце за показником 

якості доріг у рейтингу Індексу процвітання 

(The Legatum Prosperity Index).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141569-derzzamovniki-maut-zabezpeciti-bezumovne-vikonanna-oboronnogo-zamovlenna-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141569-derzzamovniki-maut-zabezpeciti-bezumovne-vikonanna-oboronnogo-zamovlenna-uruskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141542-razumkov-pidpisav-zakon-pro-dodatkovi-89-milarda-dla-koronavirusnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141542-razumkov-pidpisav-zakon-pro-dodatkovi-89-milarda-dla-koronavirusnogo-fondu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141652-promislove-virobnictvo-za-sicenzovten-skorotilosa-majze-na-7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141652-promislove-virobnictvo-za-sicenzovten-skorotilosa-majze-na-7.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141654-ukraina-pidnalasa-na-20-pozicij-u-miznarodnomu-rejtingu-akosti-dorig.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141654-ukraina-pidnalasa-na-20-pozicij-u-miznarodnomu-rejtingu-akosti-dorig.html


 

АМКУ оштрафував виробника алкогольних 

напоїв на майже пів мільйона гривень 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 
оштрафував ТОВ «Алкогольно-безалкогольний 

комбінат Дніпро» на понад 493 тисяч гривень 

за використання для своєї продукції 

оформлення упаковки, схожої на ту, яку 
використовують їхні конкуренти з ТОВ 

«Стронгдрінк».

 

В Україні товарообіг роздрібної торгівлі 

збільшився на 7,3% 

За січень-жовтень 2020 року роздрібний 

товарообіг підприємств роздрібної торгівлі 
України збільшився на 7,3% (у порівнянних 

цінах) проти аналогічного періоду 2019 року, 

до 697,98 млрд грн. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Росія зобов’язана забезпечити меддопомогу 

українському політв’язню Приходьку – 

МЗС 

Росія зобов’язана забезпечити медичний 

догляд та належні умови українському 

політв‘язню Олегу Приходьку, стан здоров’я 

якого суттєво погіршився, і звільнити всіх 

незаконно утримуваних українців.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

У Конституційному Суді вдруге оскаржують 

постанову уряду про введення карантину 

До Конституційного Суду надійшло подання 
48 народних депутатів щодо конституційності 

постанови Кабінету Міністрів №641 про 

запровадження протиепідемічних заходів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141216-amku-ostrafuvav-virobnika-alkogolnih-napoiv-na-majze-piv-miljona-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141216-amku-ostrafuvav-virobnika-alkogolnih-napoiv-na-majze-piv-miljona-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141689-v-ukraini-tovaroobig-rozdribnoi-torgivli-zbilsivsa-na-73.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141689-v-ukraini-tovaroobig-rozdribnoi-torgivli-zbilsivsa-na-73.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141637-rosia-zobovazana-zabezpeciti-meddopomogu-ukrainskomu-politvaznu-prihodku-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141637-rosia-zobovazana-zabezpeciti-meddopomogu-ukrainskomu-politvaznu-prihodku-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141637-rosia-zobovazana-zabezpeciti-meddopomogu-ukrainskomu-politvaznu-prihodku-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141637-rosia-zobovazana-zabezpeciti-meddopomogu-ukrainskomu-politvaznu-prihodku-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141606-u-konstitucijnomu-sudi-vdruge-oskarzuut-postanovu-uradu-pro-vvedenna-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141606-u-konstitucijnomu-sudi-vdruge-oskarzuut-postanovu-uradu-pro-vvedenna-karantinu.html


 

Замовне вбивство бізнесмена: у Дніпрі 

затримали постачальника зброї, який 

ховався 13 років 

Миколаївські поліцейські та КОРД у Дніпрі 

затримали фігуранта замовного вбивства 

первомайського бізнесмена – зловмисник 

переховувався 13 років. 

 

Керівника філії Держрезерву підозрюють у 

розтраті зерна на 2,8 мільйона 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро повідомили в.о. директора однієї з філій 
Державного агентства резерву України у 

Сумській області про підозру у розтраті зерна 

на суму понад 2,8 млн грн.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Важливо продовжувати дотримуватися 

жорсткої позиції щодо Росії - Ерін Отул, 

лідер Консервативної партії Канади та 

офіційної парламентської опозиції 

ІНТЕРВ'Ю 

Наприкінці серпня новим лідером 

Консервативної партії Канади обрано 47-
річного Еріна Отула. Оскільки його партія була 

другою за кількістю мандатів у … 

 

Закриття вугільних шахт: катастрофа чи 

нові можливості? АНАЛІТИКА 

Трансформація вугледобувних регіонів має 

бути справедливою

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3141228-zamovne-vbivstvo-biznesmena-u-dnipri-zatrimali-postacalnika-zbroi-akij-perehovuvavsa-13-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3141228-zamovne-vbivstvo-biznesmena-u-dnipri-zatrimali-postacalnika-zbroi-akij-perehovuvavsa-13-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3141228-zamovne-vbivstvo-biznesmena-u-dnipri-zatrimali-postacalnika-zbroi-akij-perehovuvavsa-13-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3141228-zamovne-vbivstvo-biznesmena-u-dnipri-zatrimali-postacalnika-zbroi-akij-perehovuvavsa-13-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141447-kerivnika-filii-derzrezervu-pidozruut-u-roztrati-zerna-na-28-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141447-kerivnika-filii-derzrezervu-pidozruut-u-roztrati-zerna-na-28-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141381-erin-otul-lider-konservativnoi-partii-kanadi-ta-oficijnoi-parlamentskoi-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141381-erin-otul-lider-konservativnoi-partii-kanadi-ta-oficijnoi-parlamentskoi-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141381-erin-otul-lider-konservativnoi-partii-kanadi-ta-oficijnoi-parlamentskoi-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141381-erin-otul-lider-konservativnoi-partii-kanadi-ta-oficijnoi-parlamentskoi-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141381-erin-otul-lider-konservativnoi-partii-kanadi-ta-oficijnoi-parlamentskoi-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3141381-erin-otul-lider-konservativnoi-partii-kanadi-ta-oficijnoi-parlamentskoi-opozicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141329-zakritta-vugilnih-saht-katastrofa-ci-novi-mozlivosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3141329-zakritta-vugilnih-saht-katastrofa-ci-novi-mozlivosti.html


 

Як відродити кримськотатарську мову 

АНАЛІТИКА 

Її збереження має стати цілеспрямованою 

державною політикою в Україні

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Оголосили лонглист претендентів на 

Шевченківську премію 

Відбувся перший тур конкурсу на здобуття 
Національної премії 2021 року, на якому 

визначили «довгий» список авторів і їхніх 

творів.

 

 

Керівник патрульної поліції випробував на 

собі електрошокер Taser ВІДЕО 

Електрошокер Taser Х2 автоматично записує 
час, місце та тривалість кожного використання 

та зберігає цю інформацію. 

 

 

Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» 

виходить у прокат 

Документальна стрічка Ірини Цілик "Земля 

блакитна, ніби апельсин" з 26 листопада 

виходить в український прокат. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141258-ak-vidroditi-krimskotatarsku-movu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3141258-ak-vidroditi-krimskotatarsku-movu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141717-ogolosili-longlist-pretendentiv-na-sevcenkivsku-premiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141717-ogolosili-longlist-pretendentiv-na-sevcenkivsku-premiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141565-kerivnik-patrulnoi-policii-viprobuvav-na-sobi-elektrosoker-taser.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141565-kerivnik-patrulnoi-policii-viprobuvav-na-sobi-elektrosoker-taser.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141236-film-zemla-blakitna-nibi-apelsin-vihodit-u-prokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3141236-film-zemla-blakitna-nibi-apelsin-vihodit-u-prokat.html


 

SkyUp поновила польоти з Києва до 

Єревана 

Українська авіакомпанія SkyUp відновила 
польоти з Києва до Єревана (Вірменія), які 

були призупинені через конфлікт в Нагірному 

Карабаху.

 

 

Колекцію муралів Чернігова поповнила 

робота-рекордсмен 

У Чернігові завершили створення найбільшого 
в місті мурала. Малюнок для стінописа 

згенерував комп’ютер. 

 

Моряк з буксира «Яни Капу» показав 

собаку Джессі, що побувала у російському 

полоні 

Собака Джессі з буксира "Яни Капу", що був 

восени 2018 року захоплений росіянами в 

Керченській протоці, повернулася у команду.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3141525-skyup-ponoviv-poloti-z-kieva-do-erevana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3141525-skyup-ponoviv-poloti-z-kieva-do-erevana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3141731-kolekciu-muraliv-cernigova-popovnila-robotarekordsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3141731-kolekciu-muraliv-cernigova-popovnila-robotarekordsmen.html
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