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ТОП 

 

Посол України у Білорусі назвав «дивним 

співпадінням» вручення ноти і приїзд 

Лаврова 

Посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, 

що йому було дивно чути від білоруської 

сторони про буцімто існування загроз безпеці і 

діяльності

  

 

«Мінські угоди»: нарешті переглядаємо чи 

заморожуємо конфлікт? АНАЛІТИКА 

Укрінформ досліджує перспективи перегляду 

«мінських домовленостей», а також актуальні 

перспективи «замороження конфлікту»

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143996-posol-ukraini-u-bilorusi-nazvav-divnim-spivpadinnam-vrucenna-noti-i-priizd-lavrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143996-posol-ukraini-u-bilorusi-nazvav-divnim-spivpadinnam-vrucenna-noti-i-priizd-lavrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143996-posol-ukraini-u-bilorusi-nazvav-divnim-spivpadinnam-vrucenna-noti-i-priizd-lavrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143996-posol-ukraini-u-bilorusi-nazvav-divnim-spivpadinnam-vrucenna-noti-i-priizd-lavrova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143690-minski-ugodi-naresti-peregladaemo-umovi-ci-zamorozuemo-konflikt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143690-minski-ugodi-naresti-peregladaemo-umovi-ci-zamorozuemo-konflikt.html


 

Соцпідтримка на карантині: Зеленський 

пропонує зміни до Податкового кодексу 

Президент Володимир Зеленський 
зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, 

який передбачає внесення змін до Податкового 

кодексу та інших законів щодо соціальної 

підтримки платників податків на період 

карантину.

 

 

Кабмін затвердив проєкт закону про 

Держбюджет-2021 до другого читання 

Кабінет Міністрів завтердив проєкт закону про 

Державний бюджет до другого читання. 

 

Степанов: Українців попередять про 

локдаун за 7-10 днів 

Про введення локдауну на території країни 

попередять за 7-10 днів.

 

 

Гендиректору КБ «Південне» Дегтярьову 

дадуть Героя України - джерело 

Генеральному директору ДП 

“Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. 
Янгеля” Олександру Дегтярьову, з яким 

попрощалися у четвер у м.Дніпрі, буде 

присвоєно звання Героя України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143947-socpidtrimka-na-karantini-zelenskij-proponue-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143947-socpidtrimka-na-karantini-zelenskij-proponue-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144004-kabmin-zatverdiv-proekt-zakonu-pro-derzbudzet2021-do-drugogo-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144004-kabmin-zatverdiv-proekt-zakonu-pro-derzbudzet2021-do-drugogo-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143928-stepanov-ukrainciv-poperedat-pro-lokdaun-za-710-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143928-stepanov-ukrainciv-poperedat-pro-lokdaun-za-710-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143592-gendirektoru-kb-pivdenne-degtarovu-dadut-geroa-ukraini-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143592-gendirektoru-kb-pivdenne-degtarovu-dadut-geroa-ukraini-dzerelo.html


 

Зміни до Правил дорожнього руху. 

Інфографіка 

В Україні набули чинності зміни до Правил 
дорожнього руху для водіїв і пасажирів, 

пішоходів та велосипедистів, введені 

Постановою КМУ від 11 листопада 2020 р. № 

1105.

 

 

Кличко випустив книжку своїх «афоризмів» 

Київський міський голова Віталій Кличко 

видав ілюстровану книжку зі своїми відомими 

цитатами. 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС надіслало Росії ноту через іще один 

«гумконвой» на окупований Донбас 

Міністерство закордонних справ України 

висловило рішучий протест Міністерству 

закордонних справ Російської Федерації у 
зв'язку з черговим незаконним переміщенням 

так званого гуманітарного конвою на 

окупований Донбас.

 

 

Конституційна криза: Венеціанська комісія 

отримала терміновий запит Зеленського 

У Комісії Ради Європи за демократію через 

право (Венеціанська комісія) підтвердили 
отримання термінового запиту, внесеного 

Президентом України Володимиром 

Зеленським, щодо ситуації, спричиненої 

рішенням Конституційного суду від 27 жовтня 

2020 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3143561-zmini-do-pravil-doroznogo-ruhu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3143561-zmini-do-pravil-doroznogo-ruhu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3143617-klicko-vipustiv-knizku-svoih-aforizmiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3143617-klicko-vipustiv-knizku-svoih-aforizmiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143892-mzs-nadislalo-rosii-notu-cerez-ise-odin-gumkonvoj-na-okupovanij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143892-mzs-nadislalo-rosii-notu-cerez-ise-odin-gumkonvoj-na-okupovanij-donbas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143624-konstitucijna-kriza-venecianska-komisia-otrimala-terminovij-zapit-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143624-konstitucijna-kriza-venecianska-komisia-otrimala-terminovij-zapit-zelenskogo.html


 

Україна вийшла з Договору СНД про 

антимонопольну політику 

Україна 26 листопада вийшла з Договору про 
узгоджену антимонопольну політику між 

державами – членами СНД.

 

 

План дій щодо Донбасу вимагає готовності 

до компромісів – Грау 

Просування в розробці проекту плану дій щодо 
врегулювання конфлікту на Донеччині в 

повній відповідності з Мінськими угодами 

вимагає конструктивності й готовності до 

компромісів. 

 

 

Україна на три роки заборонила в’їзд 

оператору Russia Today 

Прикордонники не пропустили в Україну 

оператора телеканалу Russia Today через 

відвідування ним окупованого Криму.

 

 

Забезпечення гендерної рівності у владі є 

викликом для США і України – Квін 

Представлення жінок на посадах у середній 

управлінській ланці приблизно однакове в 

США і Україні, водночас забезпечення 
гендерної рівності на вищих щаблях влади та 

бізнесу є викликом для обох країн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143425-ukraina-vijsla-z-dogovoru-snd-pro-antimonopolnu-politiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143425-ukraina-vijsla-z-dogovoru-snd-pro-antimonopolnu-politiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143404-plan-dij-sodo-donbasu-vimagae-gotovnosti-do-kompromisiv-grau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143404-plan-dij-sodo-donbasu-vimagae-gotovnosti-do-kompromisiv-grau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3143748-ukraina-na-tri-roki-zaboronila-vizd-operatoru-russia-today.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3143748-ukraina-na-tri-roki-zaboronila-vizd-operatoru-russia-today.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143633-zabezpecenna-gendernoi-rivnosti-u-vladi-e-viklikom-dla-ssa-i-ukraini-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143633-zabezpecenna-gendernoi-rivnosti-u-vladi-e-viklikom-dla-ssa-i-ukraini-kvin.html


 

В СКУ працюють над тим, аби в усьому 

світі Голодомор визнали геноцидом 

українців 

Мета Світового конґресу українців (СКУ) – 

аби всі країни ООН визнали Голодомор 1932-

33 рр. геноцидом українського народу.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу зафіксували 15 331 новий 

випадок COVID-19. ІНФОГРАФІКА 

Станом на ранок 26 листопада в Україні 
зафіксували 15 331 новий випадок COVID-19, 

загалом за весь час пандемії захворіло 677 189 

осіб. 

 

МОЗ назвало області з найвищим 

показником захворюваності на COVID-19. 

ТАБЛИЦЯ 

Станом на 26 листопада найвищий показник 
захворюваності на COVID-19 зафіксовано в 

Сумській, Черкаській, Запорізькій областях. 

 

Як викликати мобільну бригаду для 

COVID-тесту – роз’яснення МОЗ 

Через контакт-центр МОЗ громадяни можуть 
викликати мобільну бригаду для забору зразків 

на тестування, але не екстрену медичну 

допомогу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3143805-v-sku-pracuut-nad-tim-abi-v-usomu-sviti-golodomor-viznali-genocidom-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3143805-v-sku-pracuut-nad-tim-abi-v-usomu-sviti-golodomor-viznali-genocidom-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3143805-v-sku-pracuut-nad-tim-abi-v-usomu-sviti-golodomor-viznali-genocidom-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3143805-v-sku-pracuut-nad-tim-abi-v-usomu-sviti-golodomor-viznali-genocidom-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143337-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-15-331-novij-vipadok-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143337-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-15-331-novij-vipadok-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143719-moz-nazvalo-oblasti-z-najvisim-pokaznikom-zahvoruvanosti-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143719-moz-nazvalo-oblasti-z-najvisim-pokaznikom-zahvoruvanosti-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143719-moz-nazvalo-oblasti-z-najvisim-pokaznikom-zahvoruvanosti-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143719-moz-nazvalo-oblasti-z-najvisim-pokaznikom-zahvoruvanosti-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143431-ak-viklikati-mobilnu-brigadu-dla-covidtestu-rozasnenna-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143431-ak-viklikati-mobilnu-brigadu-dla-covidtestu-rozasnenna-moz.html


 

Федоров сказав, хто отримає по вісім тисяч 

гривень COVID-допомоги 

Понад мільйон українців, які зупинили роботу 
на час карантину, отримають по вісім тисяч 

гривень фінансової допомоги на порталі та 

в мобільному застосунку "Дія".

 

 

Безсимптомні хворі є «двигунами» епідемії - 

Голубовська 

Доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст 
Ольга Голубовська заявляє, що безсимптомні 

хворі є двигунами епідемії.

 

 

Залізничні лікарні готові розпочати 

лікування хворих на COVID-19 за однієї 

умови 

Голова правління АТ «Укрзалізниця» 
Володимир Жмак на зустрічі обговорив з 

міністром охорони здоров’я Максимом 

Степановим питання щодо отримання 

додаткового фінансування в розмірі 82 млн грн 
для забезпечення залізничних лікарень 

медичним обладнанням. 

УКРАЇНА 

 

Заступник глави ОП Тимошенко оцінив 

шанси Разумкова виграти вибори 

Заступник керівника Офісу Президента Кирило 

Тимошенко вважає, що Голова Верховної Ради 

Дмитро Разумков не перемiг би сьогодні на 

президентських виборах. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143305-fedorov-skazav-hto-otrimae-po-visim-tisac-griven-coviddopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143305-fedorov-skazav-hto-otrimae-po-visim-tisac-griven-coviddopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143733-bezsimptomni-hvori-e-dvigunami-epidemii-golubovska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143733-bezsimptomni-hvori-e-dvigunami-epidemii-golubovska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143446-zaliznicni-likarni-gotovi-rozpocati-likuvanna-hvorih-na-covid19-za-odniei-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143446-zaliznicni-likarni-gotovi-rozpocati-likuvanna-hvorih-na-covid19-za-odniei-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143446-zaliznicni-likarni-gotovi-rozpocati-likuvanna-hvorih-na-covid19-za-odniei-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143446-zaliznicni-likarni-gotovi-rozpocati-likuvanna-hvorih-na-covid19-za-odniei-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143770-zastupnik-glavi-op-timosenko-ociniv-sansi-razumkova-vigrati-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143770-zastupnik-glavi-op-timosenko-ociniv-sansi-razumkova-vigrati-vibori.html


 

«Розвага читачів жовтої преси»: Вовк 

прокоментував клопотання про арешт 

суддів ОАСК 

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк 

назвав маніпуляцією скерування НАБУ 

проектів клопотань до Вищої ради правосуддя 

про надання згоди на затримання та арешт 

суддів ОАСК. 

 

 

Кабмін пропонує перехідний законопроєкт 

про призначення директора НАБУ 

Кабінет Міністрів пропонуватиме Верховній 

Раді перехідний законопроєкт, яким 
пропонується врегулювати питання 

призначення директора НАБУ до внесення 

змін в законодавство відповідно до рішення 

Конституційного суду з цього питання. 

 

На окупованій території України проводять 

жахливий експеримент з точки зору віри - 

вчений 

На окупованій території України проводять 

жахливий експеримент з точки зору віри - 
нав'язування усім однієї світоглядної думки, 

що в результаті призводить до тоталітаризму. 

 

Мінцифри запустило профіль виборця на 

порталі «Дія» 

Міністерство цифрової трансформації України 
додало профіль виборця до е-кабінету 

громадянина на порталі "Дія".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143837-rozvaga-citaciv-zovtoi-presi-vovk-prokomentuvav-klopotannna-pro-arest-suddiv-oask.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143837-rozvaga-citaciv-zovtoi-presi-vovk-prokomentuvav-klopotannna-pro-arest-suddiv-oask.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143837-rozvaga-citaciv-zovtoi-presi-vovk-prokomentuvav-klopotannna-pro-arest-suddiv-oask.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143837-rozvaga-citaciv-zovtoi-presi-vovk-prokomentuvav-klopotannna-pro-arest-suddiv-oask.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144016-kabmin-proponue-perehidnij-zakonoproekt-pro-priznacenna-direktora-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144016-kabmin-proponue-perehidnij-zakonoproekt-pro-priznacenna-direktora-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143884-na-okupovanij-teritorii-ukraini-provodat-zahlivij-eksperiment-z-tocki-zoru-viri-vcenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143884-na-okupovanij-teritorii-ukraini-provodat-zahlivij-eksperiment-z-tocki-zoru-viri-vcenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143884-na-okupovanij-teritorii-ukraini-provodat-zahlivij-eksperiment-z-tocki-zoru-viri-vcenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143884-na-okupovanij-teritorii-ukraini-provodat-zahlivij-eksperiment-z-tocki-zoru-viri-vcenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3143844-mincifri-zapustilo-profil-viborca-na-portali-dia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3143844-mincifri-zapustilo-profil-viborca-na-portali-dia.html


 

Нацрада перевірить канал Медведчука 

через телемарафон про «соросят» 

Нацрада призначила телеканалу «Z ZIK» 
позапланову безвиїзну перевірку через 

трансляцію анонсу телемарафону «Реванш 

соросятні» з висловлюваннями, які мають 

ознаки розпалювання ворожнечі й ненависті.

 

 

У мера Франківська буде 10 заступників 

На першій сесії новообраної міської ради 

Івано-Франківська ухвалено структуру 

виконавчих органів, згідно з якою міський 
голова Руслан Марцінків отримав 10 

заступників.

 

 

«1+1 медіа» через коронакризу закриває 

видання «Телекритика» 

Група «1+1 медіа» закриває інтернет-видання 

«Телекритика» через кризу, викликану 

пандемією коронавірусу. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про 

підтримку бізнесу на карантині 

Президент Володимир Зеленський 

зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 

про соціальну підтримку підприємців на час 

карантину.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143788-nacrada-perevirit-kanal-medvedcuka-cerez-telemarafon-pro-sorosat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143788-nacrada-perevirit-kanal-medvedcuka-cerez-telemarafon-pro-sorosat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143755-u-mera-frankivska-bude-10-zastupnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143755-u-mera-frankivska-bude-10-zastupnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143600-11-media-cerez-koronakrizu-zakrivae-vidanna-telekritika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143600-11-media-cerez-koronakrizu-zakrivae-vidanna-telekritika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143875-zelenskij-vnis-u-radu-zakonoproekt-pro-pidtrimku-biznesu-na-karantini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143875-zelenskij-vnis-u-radu-zakonoproekt-pro-pidtrimku-biznesu-na-karantini.html


 

Підготовлений до другого читання бюджет-

2021 збігається з оцінками МВФ – Мінфін 

Міністерство фінансів з оптимізмом оцінює 
подальшу співпрацю з Міжнародним 

валютним фондом та іншими стратегічними 

партнерами.

 

 

Мінфін завершив переговори з МВФ щодо 

проєкту бюджету-2021 

Міністерство фінансів успішно завершило 

переговори з МВФ стосовно основних 

параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік. 

 

 

У проєкті бюджету зростання «мінімалки» 

перенесли на кінець року – депутат 

Після погодження з Міжнародним валютним 

фондом параметри проєкту державного 

бюджету на 2021 рік змінилися: зокрема, 
дефіцит бюджету зменшено з 6% до 5,3%, а 

зростання мінімальної зарплати перенесено з 

середини на кінець року. 

 

 

Втрати бюджету від окупації Донеччини 

перевищили 8 мільярдів – ОДА 

У Донецькій області бюджетні втрати від 
окупації території регіону на початок жовтня 

поточного 2020 року перевищили 8 млрд грн.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143830-pidgotovlenij-do-drugogo-citanna-budzet2021-zbigaetsa-z-ocinkami-mvf-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143830-pidgotovlenij-do-drugogo-citanna-budzet2021-zbigaetsa-z-ocinkami-mvf-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143355-minfin-zaversiv-peregovori-z-mvf-sodo-proektu-budzetu2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143355-minfin-zaversiv-peregovori-z-mvf-sodo-proektu-budzetu2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143872-u-proekti-budzetu-zrostanna-minimalki-perenesli-na-kinec-roku-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143872-u-proekti-budzetu-zrostanna-minimalki-perenesli-na-kinec-roku-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143956-vtrati-budzetu-vid-okupacii-doneccini-perevisili-8-milardiv-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143956-vtrati-budzetu-vid-okupacii-doneccini-perevisili-8-milardiv-oda.html


 

ФДМУ до літа 2021 року планує провести 

аукціон із продажу «Президент-Готелю» 

Фонд державного майна України планує 
провести аукціон з продажу «Президент-

Готелю» до літа 2021 року. 

 

 

В уряді анонсували зростання тарифу на 

електрику для населення 

Міністерство енергетики анонсувало рішення 

про підвищення з наступного тижня тарифів 

для населення на електроенергію. 

 

 

Профспілка «Антонова» планує позиватися 

до суду через рішення створити наглядову 

раду 

Профспілка авіабудівників України на ДП 

«Антонов» планує подати позов до суду через 

рішення ДК «Укроборонпром» створити 

наглядову раду на підприємстві. 

 

 

Укрзалізниця погодила договір про допуск 

приватних локомотивів 

Правління АТ «Укрзалізниця» затвердило 
договір про допуск приватних локомотивів до 

роботи на залізниці.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143677-fdmu-do-lita-2021-roku-planue-provesti-aukcion-iz-prodazu-prezidentgotelu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143677-fdmu-do-lita-2021-roku-planue-provesti-aukcion-iz-prodazu-prezidentgotelu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143557-v-uradi-anonsuvali-zrostanna-tarifu-na-elektriku-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143557-v-uradi-anonsuvali-zrostanna-tarifu-na-elektriku-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143704-profspilka-antonova-planue-pozivatisa-do-sudu-cerez-risenna-stvoriti-nagladovu-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143704-profspilka-antonova-planue-pozivatisa-do-sudu-cerez-risenna-stvoriti-nagladovu-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143704-profspilka-antonova-planue-pozivatisa-do-sudu-cerez-risenna-stvoriti-nagladovu-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143704-profspilka-antonova-planue-pozivatisa-do-sudu-cerez-risenna-stvoriti-nagladovu-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143960-ukrzaliznica-pogodila-dogovir-pro-dopusk-privatnih-lokomotiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143960-ukrzaliznica-pogodila-dogovir-pro-dopusk-privatnih-lokomotiviv.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Кримчанин Абдуллаєв сидить у ШІЗО з 

коронавірусом - мати політв'язня 

Мати українського політв'язня у РФ Теймура 
Абдуллаєва, якого утримують у ВК-2 

г.Салавата в Башкортостані, оприлюднила 

інформацію, що тест її сина на коронавірус 

виявився позитивним.

 

 

Українському футболісту, якого Росія 

звинуватила у шпигунстві, загрожує 16 

років тюрми 

В РФ для громадянина України Василя 

Василенка, обвинуваченого в шпигунстві, 

держобвинувач вимагає покарання у вигляді 16 

років ув'язнення в колонії суворого режиму.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ просить дозволу на затримання 

суддів Окружного адмінсуду 

Національне антикорупційне бюро просить 

генпрокурора направити клопотання до Вищої 

ради правосуддя про отримання згоди на 
затримання і арешт суддів Окружного 

адмінсуду Києва. 

 

 

НАЗК знайшло ознаки порушень у 

деклараціях п'ятьох міністрів 

Національне агентство з питань запобігання 
корупції виявило ознаки кримінального 

порушення у деклараціях 97 осіб, серед яких 

п'ятеро міністрів та семеро суддів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3143658-krimcanin-abdullaev-sidit-u-sizo-z-koronavirusom-mati-politvazna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3143658-krimcanin-abdullaev-sidit-u-sizo-z-koronavirusom-mati-politvazna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143943-ukrainskomu-futbolistu-akogo-rosia-zvinuvatila-u-spigunstvi-zagrozue-16-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143943-ukrainskomu-futbolistu-akogo-rosia-zvinuvatila-u-spigunstvi-zagrozue-16-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143943-ukrainskomu-futbolistu-akogo-rosia-zvinuvatila-u-spigunstvi-zagrozue-16-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143943-ukrainskomu-futbolistu-akogo-rosia-zvinuvatila-u-spigunstvi-zagrozue-16-rokiv-turmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143465-nabu-prosit-dozvolu-na-zatrimanna-suddiv-okruznogo-adminsudu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143465-nabu-prosit-dozvolu-na-zatrimanna-suddiv-okruznogo-adminsudu-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143912-nazk-znajslo-oznaki-porusen-u-deklaraciah-patoh-ministriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3143912-nazk-znajslo-oznaki-porusen-u-deklaraciah-patoh-ministriv.html


 

 

Крім Будинку профспілок: Печерський суд 

арештував Жовтневий палац і санаторій у 

Конча-Заспі 

\Печерський районний суд м.Києва наклав 

арешт на низку об’єктів нерухомості, які 

належать Федерації профспілок України.

  

 

У центрі Києва в офісі держорганізації 

виявили схованку зі зброєю та вибухівкою 

Служба безпеки України виявила у 

Печерському районі столиці схованку з 

великою кількістю зброї, боєприпасів та 

вибухівки у головному офісі однієї з 

державних організацій. 

 

У «Борисполі» спіймали контрабандистів із 

діамантами у спідньому на 15 мільйонів 

За оперативною інформацією співробітників 
оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» 

в аеропорту «Бориспіль» викрили 

«діамантових» контрабандистів.

 

 

Нелегальне працевлаштування українок: 

близько тисячі силовиків провели обшуки у 

Німеччині 

Федеральна поліція Німеччини разом зі 

співробітниками митної служби провела в 

середу масштабну спецоперацію по всій 
території країні, спрямовану проти 

нелегального працевлаштування у сфері 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143855-krim-budinku-profspilok-pecerskij-sud-arestuvav-zovtnevij-palac-i-sanatorij-u-koncazaspi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143855-krim-budinku-profspilok-pecerskij-sud-arestuvav-zovtnevij-palac-i-sanatorij-u-koncazaspi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143855-krim-budinku-profspilok-pecerskij-sud-arestuvav-zovtnevij-palac-i-sanatorij-u-koncazaspi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143855-krim-budinku-profspilok-pecerskij-sud-arestuvav-zovtnevij-palac-i-sanatorij-u-koncazaspi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3143962-v-ofisi-derzorganizacii-u-centri-kieva-viavili-shovanku-zi-zbroeu-ta-vibuhivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3143962-v-ofisi-derzorganizacii-u-centri-kieva-viavili-shovanku-zi-zbroeu-ta-vibuhivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143574-u-borispoli-spijmali-kontrabandistiv-iz-diamantami-u-spidnomu-na-15-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143574-u-borispoli-spijmali-kontrabandistiv-iz-diamantami-u-spidnomu-na-15-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143364-nelegalne-pracevlastuvanna-ukrainok-blizko-tisaci-silovikiv-proveli-obsuki-u-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143364-nelegalne-pracevlastuvanna-ukrainok-blizko-tisaci-silovikiv-proveli-obsuki-u-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143364-nelegalne-pracevlastuvanna-ukrainok-blizko-tisaci-silovikiv-proveli-obsuki-u-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143364-nelegalne-pracevlastuvanna-ukrainok-blizko-tisaci-silovikiv-proveli-obsuki-u-nimeccini.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Голодомор: зустріч і подолання жаху 

АНАЛІТИКА 

Портал у пам'ять відчинився у 2015-2016 

роках, бо тоді ми стали сильними

 

 

Чому паливо від газзбутів на 20-40% 

дорожче, ніж у “Нафтогазу” АНАЛІТИКА 

Клієнти деяких приватних постачальників 
платять за кубометр газу майже на 3 гривні 

дорожче. Є й об’єктивні пояснення, і 

суб’єктивні причини

 

 

«Стрибки» радіації у Чорнобильській зоні: 

як помилкової тривоги можна було 

уникнути АНАЛІТИКА 

Брак комунікації відповідальних органів з 

суспільством став головною причиною паніки 

навколо повідомлень про «стрибки 

радіаційного фону» 25 листопада

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Вчені виявили секрет щасливого сімейного 

життя ДОСЛІДЖЕННЯ 

Американські фахівці проаналізували дані 174 

досліджень і дійшли висновку, що щасливі 

романтичні пари мають низку схожих 

психологічних рис. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141885-golodomor-zustric-i-podolanna-zahu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3141885-golodomor-zustric-i-podolanna-zahu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144022-comu-palivo-vid-gazzbutiv-na-2040-dorozce-niz-u-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144022-comu-palivo-vid-gazzbutiv-na-2040-dorozce-niz-u-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3144003-stribki-radiacii-u-cornobilskij-zoni-ak-pomilkovoi-trivogi-mozna-bulo-uniknuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3144003-stribki-radiacii-u-cornobilskij-zoni-ak-pomilkovoi-trivogi-mozna-bulo-uniknuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3144003-stribki-radiacii-u-cornobilskij-zoni-ak-pomilkovoi-trivogi-mozna-bulo-uniknuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3144003-stribki-radiacii-u-cornobilskij-zoni-ak-pomilkovoi-trivogi-mozna-bulo-uniknuti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3143990-vceni-viavili-sekret-saslivogo-simejnogo-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3143990-vceni-viavili-sekret-saslivogo-simejnogo-zitta.html


 

У Кличка закликають киян не водити дітей 

на новорічні концерти 

Департамент освіти та науки КМДА закликає 
дітей та їхніх батьків утриматися від 

відвідування масових заходів під час різдвяно-

новорічних свят, зокрема, від проведення 

традиційних концертів у школах і дитсадках. 

 

З грудня Е-паспорти можна буде 

пред'являти в банках — НБУ 

Українці з 1 грудня 2020 року зможуть 

проводити касові операції в банках за 
допомогою електронних документів у додатку 

"Дія". 

 

 

Між Києвом та Скоп'є запроваджується 

пряме авіасполучення – посольство 

Вперше між Києвом та столицею Північної 

Македонії Скоп’є з 6 грудня розпочне діяти 

пряме авіасполучення.

 

 

56% українців оцінюють рівень інклюзії як 

низький або дуже низький 

На думку понад 60% респондентів, у 

суспільстві найчастіше з бар’єрами стикаються 

безхатченки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3143810-u-klicka-zaklikaut-kian-ne-voditi-ditej-na-novoricni-koncerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3143810-u-klicka-zaklikaut-kian-ne-voditi-ditej-na-novoricni-koncerti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143293-z-grudna-epasporti-mozna-bude-predavlati-v-bankah-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143293-z-grudna-epasporti-mozna-bude-predavlati-v-bankah-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143737-miz-kievom-ta-skope-zaprovadzuetsa-prame-aviaspolucenna-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143737-miz-kievom-ta-skope-zaprovadzuetsa-prame-aviaspolucenna-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143895-56-ukrainciv-ocinuut-riven-inkluzii-ak-nizkij-abo-duze-nizkij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3143895-56-ukrainciv-ocinuut-riven-inkluzii-ak-nizkij-abo-duze-nizkij.html


 

НБУ випустив сувенірну банкноту «Леонід 

Каденюк – перший космонавт незалежної 

України» 

Національний банк України 26 листопада 2020 

року випустив нову сувенірну неплатіжну 

банкноту, присвячену Герою України, 

першому космонавту незалежної України 

Леоніду Каденюку.  

 

В Україні стартує марафон здорових звичок 

#ЗдороваУкраїна #ЖивуЗдорово 

ВООЗ спільно з МОЗ та Центром громадського 

здоров’я запускають марафон #ЗдороваУкраїна 
#ЖивуЗдорово, який пропагуватиме здорові 

звички серед українців. 

 

Карпатський регіон знаходиться у небезпеці 

через вирубку лісів - ООН 

Карпатський регіон знаходиться у реальній 

небезпеці, зокрема через вирубку лісів та зміну 

клімату.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3143776-nbu-vipustiv-suvenirnu-banknotu-leonid-kadenuk-persij-kosmonavt-nezaleznoi-ukraini.html
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