
                          Єдина країна – Дайджест 24.11.20 

 

 

ТОП 

 

Росія у ТКГ підтримала пропозиції ОРДЛО, 

а не «план Кравчука» - Україна чекає на 

письмову заяву 

Представник Російської Федерації в 

Тристоронній контактній групі Олексій 

Дмитрієвський на засіданні політичної 
підгрупи, що проходила в режимі 

відеоконференції, заявив про підтримку "плану 

дій", запропонованого представниками 

ОРДЛО. 

 

 

На кордоні зупинили угорського чиновника, 

якому заборонений в'їзд в Україну — МЗС 

Уповноваженому уряду Угорщини з питань 

співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою 

областю Угорщини та Закарпатською областю 
Іштвану Грежі відмовили у в’їзді на територію 

України, оскільки йому заборонено в'їзд в 

нашу державу через втручання в місцеві 

вибори.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142281-rosia-u-tkg-pidtrimala-propozicii-ordlo-a-ne-plan-kravcuka-ukraina-cekae-na-pismovu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142281-rosia-u-tkg-pidtrimala-propozicii-ordlo-a-ne-plan-kravcuka-ukraina-cekae-na-pismovu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142281-rosia-u-tkg-pidtrimala-propozicii-ordlo-a-ne-plan-kravcuka-ukraina-cekae-na-pismovu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142281-rosia-u-tkg-pidtrimala-propozicii-ordlo-a-ne-plan-kravcuka-ukraina-cekae-na-pismovu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142102-na-kordoni-zupinili-ugorskogo-cinovnika-akomu-zaboronenij-vizd-v-ukrainu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142102-na-kordoni-zupinili-ugorskogo-cinovnika-akomu-zaboronenij-vizd-v-ukrainu-mzs.html


 

Воєнні злочини на Донбасі та у Криму: 

Україна розслідує понад 5000 справ 

Українські правоохоронці розслідують понад 
20 тисяч кримінальних правопорушень у більш 

ніж п'яти тисячах проваджень, пов'язаних зі 

збройним конфліктом, у яких фігурує майже 

9,5 тисячі осіб, зокрема вище політичне і 

військове керівництво РФ.

 

 

Зеленський представив плани підтримки 

бізнесу на карантині 

До Верховної Ради найближчим часом буде 
подано законопроєкти щодо заходів 

економічної підтримки громадян та бізнесу у 

зв’язку з карантинними обмеженнями.  

 

Вранці, коли я відкриваю вайбер, найперше 

мені хочеться тяпнути склянку горілки - 

Леся Литвинова, Голова благодійного фонду 

"Свої" ІНТЕРВ’Ю 

Литвинова - відома волонтерка, яка 6 років 
тому залишила кар'єру і займалася 
допомогою внутрішнім переселенцям, потім 
онкохворим, а з початком першої хвилі 

епідемії COVID-19 з …

 

 

У Львові створили найбільшу реанімацію в 

Україні ФОТО 

У Львівській клінічній лікарні швидкої 

допомоги облаштували найбільшу в Україні 

реанімацію – на 100 ліжкомісць: 50 – для 
хворих на COVID-19 і 50 – для пацієнтів з 

іншими хворобами. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142019-voenni-zlocini-na-donbasi-ta-u-krimu-ukraina-rozslidue-ponad-5000-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142019-voenni-zlocini-na-donbasi-ta-u-krimu-ukraina-rozslidue-ponad-5000-sprav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3142192-zelenskij-predstaviv-plani-pidtrimki-biznesu-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3142192-zelenskij-predstaviv-plani-pidtrimki-biznesu-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3142130-lesa-litvinova-golova-blagodijnogo-fondu-svoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3142130-lesa-litvinova-golova-blagodijnogo-fondu-svoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3142130-lesa-litvinova-golova-blagodijnogo-fondu-svoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3142130-lesa-litvinova-golova-blagodijnogo-fondu-svoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142425-u-lvovi-stvorili-najbilsu-reanimaciu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142425-u-lvovi-stvorili-najbilsu-reanimaciu-v-ukraini.html


 

Українка увійшла до списку 100 жінок року 

BBC 

BBC оприлюднила список найбільш впливових 
та надихаючих жінок року, до якого, серед 

інших, увійшла уродженка України 

підприємиця Анастасія Волкова з Австралії.

 

 

Ткаченко виступає за двотижневий локдаун 

на новорічні свята 

Міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко заявив, що краще 
спланувати двотижневий локдаун на новорічні 

свята, оскільки ситуація в країні має бути 

прогнозованою для всіх, хто не може 

працювати в умовах коронавірусних заборон 

та обмежень.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Стратегія НАТО-2030: Україна очікує 

побачити перспективу отримання ПДЧ 

Україна очікує побачити у новій Стратегії 
НАТО-2030, яка наразі формується, 

перспективу отримання Плану дій щодо 

членства в Альянсі. 

 

Україну та Грузію запросили на зустріч 

міністрів закордонних справ НАТО 

Союзники по Північноатлантичному Альянсу, 

які проведуть на початку наступного тижня 
зустріч на рівні міністрів закордонних справ, 

запросили до участі у сесії стосовно безпеки у 

Чорноморському регіоні керівників 

зовнішньополітичних відомств України і 

Грузії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3142227-ukrainka-uvijsla-do-spisku-100-zinok-roku-bbc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3142227-ukrainka-uvijsla-do-spisku-100-zinok-roku-bbc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142008-tkacenko-vistupae-za-dvotiznevij-lokdaun-na-novoricni-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142008-tkacenko-vistupae-za-dvotiznevij-lokdaun-na-novoricni-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142361-strategia-nato2030-ukraina-ocikue-pobaciti-perspektivu-otrimanna-pdc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142361-strategia-nato2030-ukraina-ocikue-pobaciti-perspektivu-otrimanna-pdc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142322-ukrainu-ta-gruziu-zaprosili-na-zustric-ministriv-zakordonnih-sprav-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142322-ukrainu-ta-gruziu-zaprosili-na-zustric-ministriv-zakordonnih-sprav-nato.html


 

Україна готова долучитися до відновлення 

Афганістану - Кулеба 

Міністр закордонних справ України Дмитро 
Кулеба взяв участь у пленарному засіданні 

високого рівня конференції “Афганістан 2020” 

і розповів учасникам конференції про 

можливості українських компаній у відбудові 

Афганістану. 

  

 

Джапарова запросила Чорногорію 

долучитися до Кримської платформи 

Перша заступниця міністра закордонних справ 
Еміне Джапарова під час зустрічі з послом 

Чорногорії в Україні Драгіцею Понорац 

запросила чорногорську сторону долучитися 

до роботи "Кримської платформи".

 

 

Стратегія безпеки в Чорному морі потребує 

більшої уваги НАТО і США - Стефанішина 

Питання стратегії безпеки Чорноморського 

регіону та збільшення військової присутності в 

цьому регіоні потребує більшої уваги НАТО і 

Сполучених Штатів Америки.

 

Канадська опозиція включить безвіз з 

Україною до своєї виборчої платформи 

Канадська опозиція працює над розробкою 

плану зі скасування візових вимог для 

короткотермінових подорожей українців. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142375-ukraina-gotova-dolucitisa-do-vidnovlenna-afganistanu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142375-ukraina-gotova-dolucitisa-do-vidnovlenna-afganistanu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3142463-dzaparova-zaprosila-cornogoriu-dolucitisa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3142463-dzaparova-zaprosila-cornogoriu-dolucitisa-do-krimskoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3142245-strategia-bezpeki-v-cornomu-mori-potrebue-bilsoi-uvagi-nato-i-ssa-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3142245-strategia-bezpeki-v-cornomu-mori-potrebue-bilsoi-uvagi-nato-i-ssa-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141834-kanadska-opozicia-vklucit-bezviz-z-ukrainou-do-svoei-viborcoi-platformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3141834-kanadska-opozicia-vklucit-bezviz-z-ukrainou-do-svoei-viborcoi-platformi.html


 

Жителі ОРДЛО отримають пенсії, якщо 

Росія розблокує КПВВ: Україна продовжить 

дію карток 

Представники Ощадбанку на засіданні 

економічної підгрупи Тристоронньої 

контактної групи заявили про готовність 

продовжити термін дії е-карток, у кого

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 12 287 нових випадків 

COVID-19 (ІНФОГРАФІКА) 

Станом на ранок 24 листопада в Україні 
зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. 

Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 

особи. 

 

 

Степанов назвав умови введення локдауну в 

Україні 

Запровадження локдауну можливе при загрозі 

колапсу медичної системи.

 

 

Коронавірус у Києві: за добу – 1422 хворих, 

30 осіб померли ІНФОГРАФІКА 

У Києві виявлено вже 61 640 підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19, за 
минулу добу на коронавірус захворіли 1422 

осіб.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142405-ziteli-ordlo-otrimaut-pensii-akso-rosia-rozblokue-kpvv-ukraina-prodovzit-diu-kartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142405-ziteli-ordlo-otrimaut-pensii-akso-rosia-rozblokue-kpvv-ukraina-prodovzit-diu-kartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142405-ziteli-ordlo-otrimaut-pensii-akso-rosia-rozblokue-kpvv-ukraina-prodovzit-diu-kartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142405-ziteli-ordlo-otrimaut-pensii-akso-rosia-rozblokue-kpvv-ukraina-prodovzit-diu-kartok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141844-v-ukraini-za-dobu-12-287-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141844-v-ukraini-za-dobu-12-287-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141774-stepanov-nazvav-umovi-vvedenna-lokdaunu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141774-stepanov-nazvav-umovi-vvedenna-lokdaunu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3141940-koronavirus-u-kievi-za-dobu-1422-hvorih-30-osib-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3141940-koronavirus-u-kievi-za-dobu-1422-hvorih-30-osib-pomerli.html


 

МОЗ назвало області з найбільшою 

захворюваністю на COVID-19. ТАБЛИЦЯ 

Станом на 24 листопада найвищий показник 
захворюваності на COVID-19 зафіксовано в 

Сумській, Черкаській, Чернівецькій та 

Київській областях. 

 

 

Гендиректор КБ «Південне» помер від 

COVID-19 

Генеральний директор КБ «Південне» 

Олександр Дегтярев 24 листопада помер від 

коронавірусу.

 

 

В окупованому Криму нарахували майже 18 

тисяч випадків коронавірусу 

За останню добу в Криму і Севастополі від 

COVID-19 померли вісім осіб і ще 239 осіб 

інфікувалися.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський розповів про хороше, поки 

теленовини розганяють «зраду» 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 

попри пов’язані з пандемією COVID-19 
труднощі Україна продовжує здобувати 

важливі перемоги.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3141996-moz-nazvalo-oblasti-z-najbilsou-zahvoruvanistu-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3141996-moz-nazvalo-oblasti-z-najbilsou-zahvoruvanistu-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142028-gendirektor-kb-pivdenne-pomer-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142028-gendirektor-kb-pivdenne-pomer-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3142429-v-okupovanomu-krimu-narahuvali-majze-18-tisac-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3142429-v-okupovanomu-krimu-narahuvali-majze-18-tisac-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142174-zelenskij-rozpoviv-pro-horose-poki-telenovini-rozganaut-zradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142174-zelenskij-rozpoviv-pro-horose-poki-telenovini-rozganaut-zradu.html


 

Таран розповів про наступний етап 

оборонної реформи 

Переведення до 2022 року управлінських 
процесів Збройних Сил України на нову 

доктринальну базу має стати наступним 

етапом оборонної реформи. 

 

Конституційна криза: робоча група 

сформувала варіанти перевірки декларацій 

суддів 

Робоча група з питань законодавчого 
забезпечення ефективної діяльності у сфері 

запобігання корупції та вдосконалення 

законодавчого регулювання 

 

ЦВК просять надати Раді до 15 січня 

пропозиції для «апгрейду» місцевих виборів 

Комітет Верховної Ради з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

пропонує

 

Мером Рівного став ректор духовної 

семінарії 

На виборах міського голови Рівного переміг 
кандидат від "Європейської солідарності", 

ректор Рівненської духовної семінарії 

християн віри євангельської Олександр Третяк.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142419-taran-rozpoviv-pro-nastupnij-etap-oboronnoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142419-taran-rozpoviv-pro-nastupnij-etap-oboronnoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142397-konstitucijna-kriza-roboca-grupa-sformuvala-varianti-perevirki-deklaracij-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142397-konstitucijna-kriza-roboca-grupa-sformuvala-varianti-perevirki-deklaracij-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142397-konstitucijna-kriza-roboca-grupa-sformuvala-varianti-perevirki-deklaracij-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142397-konstitucijna-kriza-roboca-grupa-sformuvala-varianti-perevirki-deklaracij-suddiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142238-cvk-prosat-nadati-radi-do-15-sicna-propozicii-dla-apgrejdu-miscevih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142238-cvk-prosat-nadati-radi-do-15-sicna-propozicii-dla-apgrejdu-miscevih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142442-merom-rivnogo-stav-rektor-duhovnoi-seminarii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142442-merom-rivnogo-stav-rektor-duhovnoi-seminarii.html


 

Вибори мера Миколаєва: «Пропозиція» 

заявляє, що ОПЗЖ заважає встановити 

результат 

У Миколаєві штаб партії "Пропозиція" 

звинувачує членів міської територіальної 

виборчої комісії, які представляють політичну 

партію «Опозиційна платформа - За життя», у 
блокуванні роботи ТВК, яка має встановити 

результати голосування на виборах мера.

 

 

Голова ОТГ з Вінниччини встановив рекорд 

за рівнем підтримки на виборах 

На Вінниччині голова Іванівської ОТГ 

Михайло Кулик встановив національний 

рекорд за кількістю голосів, набраних на 

місцевих виборах-2020.

 

ЕКОНОМІКА 

 

«Урановий конфлікт»: Енергоатом і 

СхідГЗК звернулись до Шмигаля 

В.о. президента «Енергоатома» Петро Котін та 

очільник СхідГЗК Антон Бендик звернулися до 
Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з 

проханням 

 

В Україні подорожчав газ для теплоенерго 

Оптова ціна на природний газ для виробників 
теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз 

України" постачає газ у рамках спеціальних 

обов’язків (ПСО), у листопаді становить 
5375,37 грн за 1 тис. куб. м, що на 1,27 грн 

більше від ціни жовтня.
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МВФ оцінив податкову політику України 

Міжнародний валютний фонд вважає двоякою 

нинішню податкову політику України, яка хоч 
і була суттєво модернізована впродовж 

останніх років, однак потребує правильного 

вдосконалення за рахунок запровадження 

ефективних інструментів.

 

 

Капітальні інвестиції в економіку України 

скоротилися на 29% – Держстат 

За три квартали 2020 року в економіку України 
було залучено 268,0 млрд грн капітальних 

інвестицій, що на 29,3% менше, ніж за 

аналогічний період 2019 року.

 

 

Проєкт Стратегії воєнної безпеки подадуть 

на затвердження уряду до 15 грудня – 

Міноборон 

Міноборони вже розробило проєкт Стратегії 

воєнної безпеки України і до 15 грудня планує 
внести її на розгляд Кабміну з подальшим 

поданням до Ради нацбезпеки і оборони. 

 

З «коронавірусного» фонду використали 

62% коштів – Мінфін ГРАФІК 

З Фонду боротьби з COVID-19 вже 
використано 41 млрд грн, що становить 62% 

від його загальної суми.
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Штраф у розстрочку: Харківське КБ 

заплатить за зірваний контракт Міноборони 

Державне підприємство «Харківське 
конструкторське бюро з машинобудування 

імені О.О. Морозова» ( «ХКБМ») заплатить 6-

мільйонний штраф за зірваний контракт 

Міноборони у розстрочку.

 

 

Мінрегіон пропонує автоматичне 

коригування тарифів на тепло 

Міністерство розвитку громад та територій 
пропонує запровадити автоматичне 

коригування тарифів на теплову енергію та 

комунальні послуги. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Рідні Веджіє Кашка звернулися до ЄСПЛ 

Рідні Веджіє Кашка, яка трагічно загинула три 
роки тому під час її затримання окупаційною 

«владою» в Криму, звернулися до ЄСПЛ.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Гандзюк: захист Мангера 

клопотатиме про зміну запобіжного заходу 

Захисники голови Херсонської облради 

Владислава Мангера, який підозрюється в 

причетності до нападу на Катерину Гандзюк, 
клопотатимуть про зміну йому запобіжного 

заходу.  
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Антикорупційний суд закрив справу 

Насалика про недостовірне декларування 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив 
справу щодо декларування недостовірної 

інформації ексміністром енергетики і вугільної 

промисловості Ігорем Насаликом. 

 

 

СБУ викрила у Харкові колишнього 

снайпера «ЛНР» 

Служба безпеки України викрила колишнього 

учасника терористичної організації «ЛНР», 
який воював проти сил антитерористичної 

операції на Луганщині. 

 

 

Злочини проти Майдану: експрокурор 

постане перед судом 

До суду скеровано обвинувальний акт 

стосовно діючого адвоката - колишнього 

прокурора відділу прокуратури м. Києва, 
якому інкримінують незаконне 

перешкоджання проведенню зборів і мітингів, 

за попередньою змовою групою осіб під час 

Євромайдану. 

 

Поліція викрила злочину групу, яка 

підробляла сертифікати відповідності на 

«євробляхи» 

Правоохоронці викрили організовану злочинну 

групу за фактами виготовлення та 
розповсюдження підроблених сертифікатів 

відповідності транспортних засобів, завезених 

в Україну з країн Євросоюзу та США. 
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Пенсії для шкідливих професій: як 

нарахують та хто заплатить старі борги? 

АНАЛІТИКА 

В Україні хочуть запровадити накопичувальні 

пенсії для шкідливих професій. При цьому їх 

можуть скоротити, переклавши з бізнесу на 

держбюджет 

 

«Пріоритетні години» за рекомендацією 

уряду: хто і як їх дотримується 

АНАЛІТИКА 

Укрінформ поцікавився, як виконуються 

рекомендовані Кабміном “пріоритетні години“ 

для людей похилого віку в установах та 

магазинах

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні підписали меморандум про 

безбар'єрну архітектуру – Зеленська 

Перша леді Олена Зеленська повідомила про 
підписання Меморандуму про розвиток 

безбар’єрної архітектури. 
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Укрзалізниця запускає Інтерсіті+ з Києва до 

Славського 

Укрзалізниця призначила новий швидкісний 
поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Київ — Славське, 

який почне курсувати з 15 грудня та буде 

зручним для пасажирів, які планують подорожі 

до гірськолижних курортів Карпат.

 

 

 

Дитяче Євробачення: учасник від України 

виступить під 11 номером 

Учасник від України на Дитячому 
Євробаченні-2020 Олександр Балабанов з 

піснею “Відкривай” виступатиме у пісенному 

конкурсі передостаннім, 11-м за ліком.

 

 

Український фільм переміг на 

кінофестивалі в Італії 

Кінострічка українського режисера-
документаліста Аліни Горлової «Цей дощ 

ніколи не закінчиться» здобув звання кращого 

повнометражного документального фільму на 
кінофестивалі Festival dei Popoli в італійській 

Флоренції.

 

Екстрений виклик: Археолог Михайло 

Відейко про трипільську культуру 

ПОДКАСТ 

Нещодавно публіці презентували дивовижний 

артефакт – «Трипільську Усмішку» –
 стародавню миску з двостороннім розписом, 

дуже схожим на зображення сучасних 

«смайликів»
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Засновник Lviv Fashion Week загинув у ДТП 

У ДТП загинув відомий дизайнер, засновник та 

куратор Lviv Fashion Week - Петро 

Нестеренко-Ланько.
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