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ТОП 

 

Нова політика США для України: ключові 

призначення Байдена 

Києву слід готуватися до посилення уваги 

Вашингтона до реформ у всіх сферах, 

насамперед у боротьбі з корупцією 

 

 

Україна в ТКГ хоче побачити «російський 

план» врегулювання на Донбасі 

Україна висунула вимогу Росії надати свій 

план врегулювання ситуації на Донбасі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3142875-nova-politika-ssa-dla-ukraini-klucovi-priznacenna-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3142875-nova-politika-ssa-dla-ukraini-klucovi-priznacenna-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143205-ukraina-v-tkg-hoce-pobaciti-rosijskij-plan-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143205-ukraina-v-tkg-hoce-pobaciti-rosijskij-plan-vreguluvanna-na-donbasi.html


 

Місцеві вибори-2020: підсумки, тенденції та 

що буде далі АНАЛІТИКА 

Перші місцеві вибори в Україні в умовах 
пандемії та децентралізації пройшли з 

рекордно низькою явкою та без абсолютних 

переможців

 

Синод Кіпрської православної церкви 

підтримав визнання автокефалії ПЦУ 

Священний Синод Православної церкви Кіпру 

(ПЦК) схвалив рішення про визнання 

автокефалії Православної церкви України 

(ПЦУ).

 

 

У Києві відкрили виставку проти 

домашнього насильства 

Виставка "Річ у тім…", присвячена проблемі 
домашнього насильства у будь-якому його 

прояві, відкрилася на Михайлівській площі у 

Києві.

 

 

В Україні поновили видачу «Пакунків 

малюка» 

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання 

при народженні дитини одноразової 
натуральної допомоги – "Пакунку малюка", а 

також порядок використання коштів на ці цілі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3142240-miscevi-vibori2020-pidsumki-tendencii-ta-so-bude-dali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3142240-miscevi-vibori2020-pidsumki-tendencii-ta-so-bude-dali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142951-sinod-kiprskoi-pravoslavnoi-cerkvi-pidtrimav-viznanna-avtokefalii-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142951-sinod-kiprskoi-pravoslavnoi-cerkvi-pidtrimav-viznanna-avtokefalii-pcu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142747-u-kievi-vidkrili-vistavku-proti-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142747-u-kievi-vidkrili-vistavku-proti-domasnogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142990-v-ukraini-ponovili-vidacu-pakunkiv-maluka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142990-v-ukraini-ponovili-vidacu-pakunkiv-maluka.html


 

Шмигаль не виключає посилення 

карантину на зимові свята 

Уряд готує план карантинних обмежень в 
Україні, який буде застосований у разі 

погіршення ситуації із захворюваністю на 

коронавірусну інфекцію.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

«Як грім серед ясного неба»: МЗС 

Угорщини викликало посла України 

Посла України в Будапешті Любов Непоп 

викликали до міністерства закордонних справ 

після того, як 24 листопада міністерському 

 

 

Зеленський просить Венеціанську комісію 

оцінити антикорупційне законодавство 

після рішення КСУ 

Президент Володимир Зеленський звернувся 

до Венеціанської комісії з проханням 

здійснити оцінку ситуації, викликаної 
рішенням КСУ від 27 жовтня, та надати 

висновок щодо стану антикорупційного 

законодавства з

 

Україна приєдналася до двох санкційних 

списків Євросоюзу 

Україна приєдналася до двох рішень ЄС щодо 
запровадження обмежувальних заходів: перше 

стосується санкцій проти осіб та установ, 

причетних до 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142886-smigal-ne-viklucae-posilenna-karantinu-na-zimovi-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142886-smigal-ne-viklucae-posilenna-karantinu-na-zimovi-svata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142823-ak-grim-sered-asnogo-neba-mzs-ugorsini-viklikalo-posla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142823-ak-grim-sered-asnogo-neba-mzs-ugorsini-viklikalo-posla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143100-zelenskij-prosit-veneciansku-komisiu-ociniti-antikorupcijne-zakonodavstvo-pisla-risenna-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143100-zelenskij-prosit-veneciansku-komisiu-ociniti-antikorupcijne-zakonodavstvo-pisla-risenna-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143100-zelenskij-prosit-veneciansku-komisiu-ociniti-antikorupcijne-zakonodavstvo-pisla-risenna-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143100-zelenskij-prosit-veneciansku-komisiu-ociniti-antikorupcijne-zakonodavstvo-pisla-risenna-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3143149-ukraina-priednalasa-do-dvoh-sankcijnih-spiskiv-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3143149-ukraina-priednalasa-do-dvoh-sankcijnih-spiskiv-evrosouzu.html


 

В Індонезії за запитом Росії затримали 

українського блогера - справа на контролі 

МЗС 

Посольство України в Індонезії та 

Міністерство закордонних справ України 

тримають особливому контролі справу 

затриманого в Індонезії українського блогера 
Михайла Орєшнікова, якому загрожує 

екстрадиція в Росію. 

 

Уряд розширив перелік пунктів видачі 

паспортів РФ, які не визнаватимуться 

Україною 

Кабмін розширив перелік пунктів видачі 
російських паспортів для жителів ОРДЛО та 

Криму, які не визнаватимуться Україною.

 

 

Росія веде в Україні інформкампанію з 

дискредитації керівництва держави - 

розвідка 

Російська Федерація активізувала заходи з 
дискредитації вищого державного та 

військового керівництва України, що свідчить 

про слабкість російських позицій та 
неспроможність Кремля досягти свої цілей в 

Україні. 

 

 

Україна підписала безвіз із карибською 

країною 

Україна та Сент-Вінсент і Гренадіни уклали 

угоду про безвізовий режим.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142925-v-indonezii-za-zapitom-rosii-zatrimali-ukrainskogo-blogera-sprava-na-kontroli-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142925-v-indonezii-za-zapitom-rosii-zatrimali-ukrainskogo-blogera-sprava-na-kontroli-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142925-v-indonezii-za-zapitom-rosii-zatrimali-ukrainskogo-blogera-sprava-na-kontroli-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142925-v-indonezii-za-zapitom-rosii-zatrimali-ukrainskogo-blogera-sprava-na-kontroli-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143066-urad-rozsiriv-perelik-punktiv-vidaci-pasportiv-rf-aki-ne-viznavatimutsa-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143066-urad-rozsiriv-perelik-punktiv-vidaci-pasportiv-rf-aki-ne-viznavatimutsa-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143066-urad-rozsiriv-perelik-punktiv-vidaci-pasportiv-rf-aki-ne-viznavatimutsa-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143066-urad-rozsiriv-perelik-punktiv-vidaci-pasportiv-rf-aki-ne-viznavatimutsa-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143061-rosia-vede-v-ukraini-informkampaniu-z-diskreditacii-kerivnictva-derzavi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143061-rosia-vede-v-ukraini-informkampaniu-z-diskreditacii-kerivnictva-derzavi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143061-rosia-vede-v-ukraini-informkampaniu-z-diskreditacii-kerivnictva-derzavi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143061-rosia-vede-v-ukraini-informkampaniu-z-diskreditacii-kerivnictva-derzavi-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3143203-ukraina-pidpisala-bezviz-iz-karibskou-krainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3143203-ukraina-pidpisala-bezviz-iz-karibskou-krainou.html


 

Кандидат у Держсекретарі США розповів 

про діда, який емігрував з Києва 

Кандидат на посаду Державного секретаря 
США в адміністрації Джо Байдена – Ентоні 

Блінкен – розповів про вітчима, котрий 

пережив Голокост, та діда, який емігрував з 

Києва. 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зафіксували 13 882 нових 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 25 листопада в Україні 

зафіксували 13 882 нових випадків COVID-19, 
загалом за весь час пандемії захворіло 661 858 

осіб. 

 

МОЗ назвало області з найвищим COVID-

показником ТАБЛИЦЯ 

Станом на 25 листопада найвищий показник 

захворюваності на COVID-19 зафіксовано в 

Сумській, Черкаській, Запорізькій областях.

 

 

У Києві за минулу добу - 980 випадків 

коронавірусу 

У Києві за минулу добу кількість киян, які 
захворіли на COVID-19, збільшилася на 980 

осіб. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3142673-kandidat-u-derzsekretari-ssa-rozpoviv-pro-dida-akij-emigruvav-z-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3142673-kandidat-u-derzsekretari-ssa-rozpoviv-pro-dida-akij-emigruvav-z-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142594-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-13-882-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142594-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-13-882-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142759-moz-nazvalo-oblasti-z-najvisim-covidpokaznikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142759-moz-nazvalo-oblasti-z-najvisim-covidpokaznikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3142791-u-kievi-za-minulu-dobu-980-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3142791-u-kievi-za-minulu-dobu-980-vipadkiv-koronavirusu.html


 

Концентратори та ремонт систем: Києву 

виділять 64,3 мільйона на «кисень» 

У Києві в комунальних медзакладах для 
допомоги хворим на коронавірус подачею 

кисню обладнали вже 1639 ліжок. 

 

 

Кабмін просять перенести карантин 

вихідного дня на будні 

Вінницька міська рада від імені Асоціації міст 
України просить уряд перенести карантин 

вихідного дня на будні, аби допомогти 

підприємцям. 

 

В Україні запустили чат-бот для перевірки 

витрат лікарень на боротьбу з COVID-19 

В Україні запустили чат-бот для інформування 

громадян про витрачені бюджетні кошти, які 

були виділені кожній лікарні на боротьбу з 

COVID-19.

 

Степанов сказав, якою має бути зарплата 

медиків у 2021 році 

Українська влада повинна зробити все, щоб 

наші медичні працівники припинили 

виїжджати працювати за кордон, зокрема, у 

Польщу, де влада розглядає можливість 
спростити процедуру працевлаштування для 

медиків з інших країн.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3142881-koncentratori-ta-remont-sistem-kievu-vidilat-643-miljona-na-kisen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3142881-koncentratori-ta-remont-sistem-kievu-vidilat-643-miljona-na-kisen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143122-kabmin-prosat-perenesti-karantin-vihidnogo-dna-na-budni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143122-kabmin-prosat-perenesti-karantin-vihidnogo-dna-na-budni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142957-v-ukraini-zapustili-catbot-dla-perevirki-vitrat-likaren-na-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142957-v-ukraini-zapustili-catbot-dla-perevirki-vitrat-likaren-na-borotbu-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142509-stepanov-skazav-akou-mae-buti-zarplata-medikiv-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142509-stepanov-skazav-akou-mae-buti-zarplata-medikiv-u-2021-roci.html


УКРАЇНА 

 

Депутати просять відкрити справу щодо 

Кузьміна через заяву про «держпереворот» 

на Майдані 

Депутат від фракції «Голос» Ярослав 

Юрчишин скерував до ОГП та ДБР заяву, 

підписану депутатами кількох фракцій, про 

правопорушення, скоєне Ренатом Кузьміним, 

який ініціював неправомірну кримінальну  

 

 

Уряд дозволив КПВВ припиняти пропуск 

людей в екстрених випадках 

Уряд ухвалив рішення про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів про умови 
тимчасового припинення роботи контрольних 

пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) з тимчасово 

окупованими територіями (ТОТ). 

 

Кандидат на посаду глави Закарпатської 

ОДА каже, що стосовно нього триває 

спецперевірка 

Анатолій Полосков повідомив, що зустрічався 

з Президентом Володимиром Зеленським 
напередодні погодження своєї кандидатури на 

посаду голови Закарпатської ОДА на засіданні 

Кабінету Міністрів, наразі стосовно нього ще 

триває спецперевірка. 

 

 

Мер Черкас, якого Зеленський назвав 

«бандитом», програв суд про захист гідності 

Київський апеляційний суд залишив без змін 

рішення суду першої інстанції у справі за 

позовом мера Черкас Анатолія Бондаренка до 

Президента Володимира Зеленського.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142945-deputati-prosat-vidkriti-spravu-sodo-kuzmina-cerez-zaavu-pro-derzperevorot-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142945-deputati-prosat-vidkriti-spravu-sodo-kuzmina-cerez-zaavu-pro-derzperevorot-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142945-deputati-prosat-vidkriti-spravu-sodo-kuzmina-cerez-zaavu-pro-derzperevorot-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3142945-deputati-prosat-vidkriti-spravu-sodo-kuzmina-cerez-zaavu-pro-derzperevorot-na-majdani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3143008-urad-dozvoliv-kpvv-pripinati-propusk-ludej-v-ekstrenih-vipadkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3143008-urad-dozvoliv-kpvv-pripinati-propusk-ludej-v-ekstrenih-vipadkah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143172-kandidat-na-posadu-glavi-zakarpatskoi-oda-kaze-so-stosovno-nogo-trivae-specperevirka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143172-kandidat-na-posadu-glavi-zakarpatskoi-oda-kaze-so-stosovno-nogo-trivae-specperevirka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143172-kandidat-na-posadu-glavi-zakarpatskoi-oda-kaze-so-stosovno-nogo-trivae-specperevirka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143172-kandidat-na-posadu-glavi-zakarpatskoi-oda-kaze-so-stosovno-nogo-trivae-specperevirka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143114-mer-cerkas-akogo-zelenskij-nazvav-banditom-prograv-sud-pro-zahist-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143114-mer-cerkas-akogo-zelenskij-nazvav-banditom-prograv-sud-pro-zahist-gidnosti.html


 

Держгеокадастр запроваджує новий 

електронний сервіс 

Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру запровадила 

електронну послугу «Замовлення проведення 

державної експертизи землевпорядної 

документації, яка підлягає державній 

експертизі».

 

 

Після місцевих виборів показник 

представництва жінок у Київраді зріс з 18% 

до 31% - ЦВК 

Завдяки впровадженню гендерної квоти у 

Виборчому кодексі представництво жінок у 

Київській міській раді, за результатами 

місцевих виборів, зросло з 18% до майже 31%. 

 

Балух готується до чергової операції - 

Сенцов 

Колишній політв'язень Кремля Володимир 

Балух, якого сильно побили у вересні, 
реабілітується та готується до чергової 

операції.

 

ЕКОНОМІКА 

 

ЄС надасть Україні €20 мільйонів на 

розвиток «цифри» 

Європейський Союз надасть Україні 20 млн 
євро фінансової підтримки на розвиток 

цифрової трансформації, якою займається 

Міністерство цифрової трансформації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143109-derzgeokadastr-zaprovadzue-novij-elektronnij-servis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143109-derzgeokadastr-zaprovadzue-novij-elektronnij-servis.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3142993-pisla-miscevih-viboriv-pokaznik-predstavnictva-zinok-u-kiivradi-zris-z-18-do-31-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3142993-pisla-miscevih-viboriv-pokaznik-predstavnictva-zinok-u-kiivradi-zris-z-18-do-31-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3142993-pisla-miscevih-viboriv-pokaznik-predstavnictva-zinok-u-kiivradi-zris-z-18-do-31-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3142993-pisla-miscevih-viboriv-pokaznik-predstavnictva-zinok-u-kiivradi-zris-z-18-do-31-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143161-baluh-gotuetsa-do-cergovoi-operacii-sencov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143161-baluh-gotuetsa-do-cergovoi-operacii-sencov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143176-es-nadast-ukraini-20-miljoniv-na-rozvitok-cifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143176-es-nadast-ukraini-20-miljoniv-na-rozvitok-cifri.html


 

Кабмін схвалив угоду з ЄІБ про €200 

мільйонів позики 

Кабінет міністрів України на засіданні 25 
листопада схвалив розпорядження «Про 

залучення коштів позики від Європейського 

інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації 

проєкту «Міський громадський транспорт 

України ІІ» у розмірі 200 млн євро. 

 

Україна ще на рік продовжила дію мит на 

імпорт товарів із РФ 

Уряд на засіданні у середу вніс зміни до 

постанови від 30 грудня 2015 року №1146, 
якими подовжив термін дії митних ставок на 

імпорт деяких товарів виробництва Російської 

Федерації до 31 грудня 2021 року.

 

 

«Недружня торгівля»: Україна відповіла 

Білорусі спецмитом на сталеві вироби 

Україна через тиждень введе спецмито 16,08% 

на імпорт сталевих продуктів з Білорусі у 

відповідь на встановлені дискримінаційні і 
недружні дії зі сторони Білорусі щодо 

українських виробників сталевих продуктів.

 

 

Нафтогаз хоче інвестувати в освоєння 

чорноморського шельфу $40 мільйонів за 

перший рік 

Нафтогаз вважає, що інвестиції вже в перший 
рік робіт на чорноморському шельфі можуть 

сягнути до 40 млн дол. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143025-kabmin-shvaliv-ugodu-z-eib-pro-200-miljoniv-poziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143025-kabmin-shvaliv-ugodu-z-eib-pro-200-miljoniv-poziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143004-ukraina-se-na-rik-prodovzila-diu-mit-na-import-tovariv-iz-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143004-ukraina-se-na-rik-prodovzila-diu-mit-na-import-tovariv-iz-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3142718-nedruzna-torgivla-ukraina-vidpovila-bilorusi-specmitom-na-stalevi-virobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3142718-nedruzna-torgivla-ukraina-vidpovila-bilorusi-specmitom-na-stalevi-virobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143153-naftogaz-hoce-investuvati-v-osvoenna-cornomorskogo-selfu-40-miljoniv-za-persij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143153-naftogaz-hoce-investuvati-v-osvoenna-cornomorskogo-selfu-40-miljoniv-za-persij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143153-naftogaz-hoce-investuvati-v-osvoenna-cornomorskogo-selfu-40-miljoniv-za-persij-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143153-naftogaz-hoce-investuvati-v-osvoenna-cornomorskogo-selfu-40-miljoniv-za-persij-rik.html


 

Шмигаль: Розрив у зарплаті між 

чоловіками та жінками – до 25% 

Україні досі є проблема, пов'язана із 
дискримінаційним ставленням до жінок з боку 

роботодавців, а це призводить до того, що 

розрив у зарплаті між чоловіками та жінками 

становить до 25%.

 

Канада дає 7 мільйонів доларів на боротьбу 

з домашнім насильством в Україні 

Уряд Канади профінансує новий проєкт на 

суму 7 млн доларів для допомоги 30 

українським громадам у запобіганні та 
відповіді на сексуальне та гендерно 

обумовлене насильство.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ЄСПЛ зобов’язав Україну оплатити 

лікування орфанному пацієнту - 

благодійний фонд 

Європейський суд з прав людини за позовом 

одного з батьків хворої на спінальну м’язову 

атрофію дитини зобов’язав державу Україну 

оплатити її лікування.

 

 

Росія порушує в окупованому Криму кілька 

статей Конвенції про права дитини — 

правозахисник 

Україна повинна, не чекаючи деокупації 

Криму, відреагувати на те, що Росія 
мілітаризує дітей в Криму, порушуючи тим 

самим відразу кілька статей Конвенції про 

права дитини.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142727-smigal-rozriv-u-zarplati-miz-colovikami-ta-zinkami-do-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142727-smigal-rozriv-u-zarplati-miz-colovikami-ta-zinkami-do-25.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142773-kanada-dae-7-miljoniv-dolariv-na-borotbu-z-domasnim-nasilstvom-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142773-kanada-dae-7-miljoniv-dolariv-na-borotbu-z-domasnim-nasilstvom-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143182-espl-zobovazav-ukrainu-oplatiti-likuvanna-orfannomu-pacientu-blagodijnij-fond.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143182-espl-zobovazav-ukrainu-oplatiti-likuvanna-orfannomu-pacientu-blagodijnij-fond.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143182-espl-zobovazav-ukrainu-oplatiti-likuvanna-orfannomu-pacientu-blagodijnij-fond.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143182-espl-zobovazav-ukrainu-oplatiti-likuvanna-orfannomu-pacientu-blagodijnij-fond.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3143118-rosia-porusue-v-okupovanomu-krimu-kilka-statej-konvencii-pro-prava-ditini-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3143118-rosia-porusue-v-okupovanomu-krimu-kilka-statej-konvencii-pro-prava-ditini-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3143118-rosia-porusue-v-okupovanomu-krimu-kilka-statej-konvencii-pro-prava-ditini-pravozahisniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3143118-rosia-porusue-v-okupovanomu-krimu-kilka-statej-konvencii-pro-prava-ditini-pravozahisniki.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Через рішення КСУ про е-декларації уже 

закрили справ на 30 мільйонів 

Кримінальні провадження за матеріалами 
НАЗК щодо недостовірного декларування на 

понад 30 млн грн закрито правоохоронними 

органами внаслідок рішення Конституційного 

Суду України від 27 жовтня 2020 року. 

 

На хабарі у 100 тисяч гривень впіймали 

посадовця філії Укрзалізниці 

Посадовця регіональної філії «Південно-

західна залізниця» впіймали на хабарі у 100 

тис. грн.

 

 

У держустанову Одеси надіслали конверт із 

ртуттю 

Одеські поліцейські розпочали кримінальне 

провадження за фактом пересилання отруйної 
речовини, попередньо – ртуті, у конверті в 

одну з держустанов. 

 

У центрі Києва накрили кілька «масажних 

салонів» з дівчатами та кокаїном 

Правоохоронці викрили діяльність кількох 

борделів, замаскованих під масажні салони у 

центрі Києва.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143080-cerez-risenna-ksu-pro-edeklaracii-uze-zakrili-sprav-na-30-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143080-cerez-risenna-ksu-pro-edeklaracii-uze-zakrili-sprav-na-30-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143089-na-habari-u-100-tisac-griven-vpijmali-posadovca-filii-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143089-na-habari-u-100-tisac-griven-vpijmali-posadovca-filii-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143092-u-derzustanovu-odesi-nadislali-konvert-iz-rtuttu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143092-u-derzustanovu-odesi-nadislali-konvert-iz-rtuttu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3142474-u-centri-kieva-nakrili-kilka-masaznih-saloniv-z-divcatami-ta-kokainom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3142474-u-centri-kieva-nakrili-kilka-masaznih-saloniv-z-divcatami-ta-kokainom.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

У школу з 5 років. Яких аргументів більше – 

«за» чи «проти»? 

Тільки-но у МОН озвучили таку ідею, аби 
«промацати» ґрунт, як батьки запанікували. 

Кажуть, діти ще зовсім не готові

 

 

Із Житомира в Дубаї... на карантин 

Менеджерка з України прилетіла в Дубаї на 
відпочинок, а потрапила на двотижневу 

ізоляцію

 

 

Місце, де мертві вчать живих АНАЛІТИКА 

Вразливим не читати. У Львівському музеї 
історії хвороб виставлено легені, вражені 

COVID-19

 

Ми не можемо весь час ставити Господа 

Бога в ситуацію, коли він повинен нас 

рятувати - Мирослав Маринович, 

віцеректор Українського католицького 

університету ІНТЕРВ'Ю 

чниця Майдану – дні особливої суспільної 
чутливості. Так вже сталося, що останні п’ять 
років з 30 листопада до кінця лютого – дні 

поминання тих, хто життям та здоров’ям 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3142488-u-skolu-z-5-rokiv-akih-argumentiv-bilse-za-ci-proti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3142488-u-skolu-z-5-rokiv-akih-argumentiv-bilse-za-ci-proti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3142887-iz-zitomira-v-dubai-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3142887-iz-zitomira-v-dubai-na-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142010-misce-de-mertvi-vcat-zivih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142010-misce-de-mertvi-vcat-zivih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142829-miroslav-marinovic-vicerektor-ukrainskogo-katolickogo-universitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142829-miroslav-marinovic-vicerektor-ukrainskogo-katolickogo-universitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142829-miroslav-marinovic-vicerektor-ukrainskogo-katolickogo-universitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142829-miroslav-marinovic-vicerektor-ukrainskogo-katolickogo-universitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142829-miroslav-marinovic-vicerektor-ukrainskogo-katolickogo-universitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142829-miroslav-marinovic-vicerektor-ukrainskogo-katolickogo-universitetu.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Новорічні свята та карантин: головну 

ялинку можуть «засвітити» онлайн 

Святкування Нового року у Києві через 
пандемію коронавірусу відбуватиметься без 

концертів, масових гулянь та з дотриманням 

карантинних правил. 

 

 

У Києві відкрили виставку про Великий 

герб України 

У Національному художньому музеї України 

розпочався виставковий проєкт: «Знак 

Соборності. Великий герб України: від 

Нарбута до Якутовича». 

 

Укрзалізниця призначила «новорічні» 

поїзди СПИСОК 

Укрзалізниця напередодні зимових свят 

відновлює рух низки поїздів. 

 

 

Як обрати електрошокер: поради і 

характеристики моделей 

Усіх ситуацій передбачити неможливо, але 

треба визначитися, для чого такий засіб 

захисту потрібен саме вам 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3142723-golovnu-alinku-zasvitat-onlajn-i-mozut-vidgoroditi-karantinnim-parkanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3142723-golovnu-alinku-zasvitat-onlajn-i-mozut-vidgoroditi-karantinnim-parkanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143159-u-kievi-vidkrili-vistavku-pro-velikij-gerb-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143159-u-kievi-vidkrili-vistavku-pro-velikij-gerb-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3143078-ukrzaliznica-priznacila-novoricni-poizdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3143078-ukrzaliznica-priznacila-novoricni-poizdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143163-ak-obrati-elektrosoker-poradi-i-harakteristiki-modelej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143163-ak-obrati-elektrosoker-poradi-i-harakteristiki-modelej.html


 

У «чорну п'ятницю» більшість товарів 

коштують, як і на початку року 

За даними групи споживачів «Which?» 
більшість товарів, що продаються у «чорну 

п'ятницю», були доступні за тією ж ціною або 

дешевше на початку року.

 

 

У старовинній ратуші на Львівщині 

облаштують хостел для туристів 

У селі Нове Місто, що у Старосамбірському 

районі Львівщини, реставрують ратушу 
початку XX століття у стилі модерн. Тут 

діятимуть музей, старостат, туристичний 

центр, місця для відпочинку мандрівників.

 

 

Мінцифри запускає освітній серіал про 

криптовалюти 

Міністерство цифрової трансформації України 

26 листопада запускає освітній серіал про 

криптовалюти.

  

 

Українець створив найсучасніші мобільні 

додатки для нечуючих 

Засновник компанії «Технології для людей» 
Віталій Потапчук використовує сучасні 

технології, аби допомогти людям з 

порушеннями слуху інтегруватися в 

суспільство. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3142840-u-cornu-patnicu-bilsist-tovariv-kostuut-ak-i-na-pocatku-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3142840-u-cornu-patnicu-bilsist-tovariv-kostuut-ak-i-na-pocatku-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3142765-u-starovinnij-ratusi-na-lvivsini-oblastuut-hostel-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3142765-u-starovinnij-ratusi-na-lvivsini-oblastuut-hostel-dla-turistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143170-mincifri-zapuskae-osvitnij-serial-pro-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143170-mincifri-zapuskae-osvitnij-serial-pro-kriptovaluti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143192-ukrainec-stvoriv-najsucasnisi-mobilni-dodatki-dla-necuucih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143192-ukrainec-stvoriv-najsucasnisi-mobilni-dodatki-dla-necuucih.html


 

В Україні створили інтерактивну виставу 

проти насильства над жінками 

«Дикий театр» спільно з ООН створив 
інтерактивну виставу «Нові шрами» проти 

гендерного насильства в Україні.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143139-v-ukraini-stvorili-interaktivnu-vistavu-proti-nasilstva-nad-zinkami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143139-v-ukraini-stvorili-interaktivnu-vistavu-proti-nasilstva-nad-zinkami.html

