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ТОП 

 

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про 

відповідальність за брехню у деклараціях 

Президент Володимир Зеленський вніс до 

Верховної Ради законопроєкт щодо 

відновлення відповідальності за недостовірне 

декларування.

 

 

Разумков кличе на нараду голів фракцій, 

Прем'єра і керівництво ОП - депутат 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у 

суботу, 28 листопада, збирає велику нараду за 

участю голів парламентських фракцій, 

Прем'єр-міністра і глави Офісу Президента з 

його заступниками. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144511-zelenskij-vnis-do-radi-zakonoproekt-pro-vidpovidalnist-za-brehnu-u-deklaraciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144511-zelenskij-vnis-do-radi-zakonoproekt-pro-vidpovidalnist-za-brehnu-u-deklaraciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144511-zelenskij-vnis-do-radi-zakonoproekt-pro-vidpovidalnist-za-brehnu-u-deklaraciah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144353-razumkov-klice-na-naradu-goliv-frakcij-premera-i-kerivnictvo-op-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144353-razumkov-klice-na-naradu-goliv-frakcij-premera-i-kerivnictvo-op-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144353-razumkov-klice-na-naradu-goliv-frakcij-premera-i-kerivnictvo-op-deputat.html


 

Директора Музею Революції Гідності 

викликали на допит до Нацполіції 

Нацполіція викликала на допит директора 

Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла, 

який він сам запропонував. 

 

Як змінити постачальника газу: покрокова 

інструкція ІНФОГРАФІКА 

Спрощені умови зміни постачальника для тих, 

хто не хоче платити зайвого - одна з переваг 

лібералізації вітчизняного газового ринку

 

 

Сталінська гільйотина голоду: як жерли ті, 

хто морив Україну АНАЛІТИКА 

В останні дні листопада Україна вшановує 

пам’ять жертв Голодомору, який залишився 

чорною міткою не тільки в українському 

минулому, але дається взнаки й донині 

 

 

Голодомор 1932-1933. Пам'ятаємо 

ПОДКАСТ 

Згадаймо тих, хто загинув в муках голоду. Цим 

подкастом Укрінформ вшановує 87-мі 

роковини голоду й геноциду в Україні, 

відомого як  …

  

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144105-direktora-muzeu-revolucii-gidnosti-viklikali-na-dopit-do-nacpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144105-direktora-muzeu-revolucii-gidnosti-viklikali-na-dopit-do-nacpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144105-direktora-muzeu-revolucii-gidnosti-viklikali-na-dopit-do-nacpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144500-ak-zminiti-postacalnika-gazu-pokrokova-instrukcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144500-ak-zminiti-postacalnika-gazu-pokrokova-instrukcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144500-ak-zminiti-postacalnika-gazu-pokrokova-instrukcia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144088-stalinska-giljotina-golodu-ak-zerli-ti-hto-moriv-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144088-stalinska-giljotina-golodu-ak-zerli-ti-hto-moriv-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144088-stalinska-giljotina-golodu-ak-zerli-ti-hto-moriv-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3144078-golodomor-19321933-pamataemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3144078-golodomor-19321933-pamataemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3144078-golodomor-19321933-pamataemo.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Співпраця з МВФ: і бюджет погодили, і про 

банківську таємницю дещо нагадали  

Основну перешкоду у переговорах України з 

кредиторами – бюджетну – зняли. Але окремі 

ЗМІ налякали ще й вимогами про зняття 

банківської таємниці. Навіщо?

 

 

Україна має намір головувати в 

«Дунайській стратегії» у 2022 році - 

Чернишов 

Україна має намір головувати в Стратегії 

Європейського Союзу для Дунайського регіону 

у 2022 році.

 

 

В Норвегії ініціюють петиції про визнання 

Голодомору геноцидом та меморіал 

загиблим українцям 

Норвезькі та українські активісти виступили з 

пропозицією підготувати громадські петиції на 

адресу Стортингу та Уряду Норвегії щодо 

визнання  

 

 

Україна піднялася на 29 позицій у рейтингу 

індексу електронної участі ООН – 

Мінцифри 

Станом на сьогодні Україна посідає 46 місце зі 

193 країн — учасниць рейтингу електронної 

участі ООН, який формується в рамках 

дослідження UN E-government Survey.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144198-spivpraca-z-mvf-i-budzet-pogodili-i-pro-bankivsku-taemnicu-deso-nagadali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144198-spivpraca-z-mvf-i-budzet-pogodili-i-pro-bankivsku-taemnicu-deso-nagadali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144198-spivpraca-z-mvf-i-budzet-pogodili-i-pro-bankivsku-taemnicu-deso-nagadali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144606-ukraina-mae-namir-golovuvati-v-dunajskij-strategii-u-2022-roci-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144606-ukraina-mae-namir-golovuvati-v-dunajskij-strategii-u-2022-roci-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144606-ukraina-mae-namir-golovuvati-v-dunajskij-strategii-u-2022-roci-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144606-ukraina-mae-namir-golovuvati-v-dunajskij-strategii-u-2022-roci-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3144618-v-norvegii-iniciuut-peticii-pro-viznanna-golodomoru-genocidom-ta-memorial-zagiblim-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3144618-v-norvegii-iniciuut-peticii-pro-viznanna-golodomoru-genocidom-ta-memorial-zagiblim-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3144618-v-norvegii-iniciuut-peticii-pro-viznanna-golodomoru-genocidom-ta-memorial-zagiblim-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3144618-v-norvegii-iniciuut-peticii-pro-viznanna-golodomoru-genocidom-ta-memorial-zagiblim-ukraincam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3144505-ukraina-pidnalasa-na-29-pozicij-u-rejtingu-indeksu-elektronnoi-ucasti-oon-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3144505-ukraina-pidnalasa-na-29-pozicij-u-rejtingu-indeksu-elektronnoi-ucasti-oon-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3144505-ukraina-pidnalasa-na-29-pozicij-u-rejtingu-indeksu-elektronnoi-ucasti-oon-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3144505-ukraina-pidnalasa-na-29-pozicij-u-rejtingu-indeksu-elektronnoi-ucasti-oon-mincifri.html


 

Українці торік отримали найбільше 

посвідок на проживання в ЄС - Польща 

видала 80% 

У 2019 році 757 тисяч українців отримали 

посвідку на проживання у країнах ЄС, що 

робить їх найбільшою групою серед усіх 

одержувачів.

 

 

На Балі відкрилося почесне консульство 

України 

Почесне консульство України у м.Денпасар, 

провінція Балі, Індонезія, офіційно розпочало 

роботу 27 листопада.

 

 

У Польщі поранили двох українських 

студентів, вони у тяжкому стані 

У Жешуві на півдні Польщі в результаті 

застосування небезпечного інструмента 

(ймовірно, ножа) постраждали двоє 

українських студентів. Зараз вони перебувають 

у лікарні в тяжкому стані.

 

КОРОНАВІРУС 

 

За минулу добу в Україні виявили 16 218 

випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 27 листопада 2020 року 

зареєстрували 16 218 нових випадків 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144552-ukrainci-torik-otrimali-najbilse-posvidok-na-prozivanna-v-es-polsa-vidala-80.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144552-ukrainci-torik-otrimali-najbilse-posvidok-na-prozivanna-v-es-polsa-vidala-80.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144552-ukrainci-torik-otrimali-najbilse-posvidok-na-prozivanna-v-es-polsa-vidala-80.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144552-ukrainci-torik-otrimali-najbilse-posvidok-na-prozivanna-v-es-polsa-vidala-80.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3144549-na-bali-vidkrilosa-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3144549-na-bali-vidkrilosa-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3144549-na-bali-vidkrilosa-pocesne-konsulstvo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144600-u-polsi-poranili-dvoh-ukrainskih-studentiv-voni-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144600-u-polsi-poranili-dvoh-ukrainskih-studentiv-voni-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144600-u-polsi-poranili-dvoh-ukrainskih-studentiv-voni-u-tazkomu-stani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144163-za-minulu-dobu-v-ukraini-viavili-16-218-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144163-za-minulu-dobu-v-ukraini-viavili-16-218-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144163-za-minulu-dobu-v-ukraini-viavili-16-218-vipadkiv-covid19.html


 

МОЗ назвало три області з найвищими 

COVID-показниками 

Станом на 27 листопада найвищий показник 

захворюваності на COVID-19 зафіксовано в 

Сумській, Черкаській, Київській областях.

 

 

Степанов нагадав єдину умову щодо 

запровадження локдауну 

Підставою для термінового запровадження 

локдауну може бути лише заповненість ліжок у 

лікарнях на більш як 75%.

 

 

МОЗ оновило перелік країн «червоної» та 

«зеленої» зони ТАБЛИЦЯ 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

перелік країн червоної та зеленої зони станом 

на 27 листопада. 

 

 

Після COVID-19 можуть темніти та 

випадати зуби - NYT 

У США деякі пацієнти, які перехворіли на 

COVID-19, вказують на загострення проблем з 

яснами та випадіння зубів.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3144276-moz-nazvalo-tri-oblasti-z-najvisimi-covidpokaznikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3144276-moz-nazvalo-tri-oblasti-z-najvisimi-covidpokaznikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3144276-moz-nazvalo-tri-oblasti-z-najvisimi-covidpokaznikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144103-stepanov-nagadav-edinu-umovu-sodo-zaprovadzenna-lokdaunu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144103-stepanov-nagadav-edinu-umovu-sodo-zaprovadzenna-lokdaunu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144103-stepanov-nagadav-edinu-umovu-sodo-zaprovadzenna-lokdaunu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144650-moz-onovilo-perelik-krain-cervonoi-ta-zelenoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144650-moz-onovilo-perelik-krain-cervonoi-ta-zelenoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3144650-moz-onovilo-perelik-krain-cervonoi-ta-zelenoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3144611-pisla-covid19-mozut-temniti-ta-vipadati-zubi-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3144611-pisla-covid19-mozut-temniti-ta-vipadati-zubi-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3144611-pisla-covid19-mozut-temniti-ta-vipadati-zubi-nyt.html


УКРАЇНА 

 

Данілов анонсував нове рішення РНБО 

щодо ситуації на Донбасі 

У грудні закінчується термін дії плану А, який 

передбачав розв'язання конфлікту на Донбасі 

політико-дипломатичним шляхом. Наразі 

готується нове рішення РНБО щодо ситуації в 

Донецькій і Луганській областях. 

 

 

В ОРДЛО до російської армії вже 

призивають громадян, які отримали 

паспорти РФ 

Громадян на окупованих територіях Донецької 

і Луганської областей, які мають російські 

паспорти, вже призивають до Збройних Сил 

Російської Федерації.

 

 

За брехню в деклараціях більш як на 

мільйон залишать кримінальну 

відповідальність - робоча група ВР 

Робоча група з питань законодавчого 

забезпечення ефективної діяльності у сфері 

запобігання корупції та вдосконалення 

законодавчого регулювання окремих аспектів 

роботи Конституційного Суду дійшла 

 

Другий тур: Чернівці у неділю обиратимуть 

мера 

У неділю, 29 листопада, у Чернівцях 

відбудеться повторне голосування на виборах 

міського голови. У ньому беруть участь 

кандидати Роман Клічук («Єдина 

альтернатива») та Віталій Михайлішин 

(«Команда Михайлішина»).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144582-danilov-anonsuvav-nove-risenna-rnbo-sodo-situacii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144582-danilov-anonsuvav-nove-risenna-rnbo-sodo-situacii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144582-danilov-anonsuvav-nove-risenna-rnbo-sodo-situacii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3144540-v-ordlo-do-rosijskoi-armii-vze-prizivaut-gromadan-aki-otrimali-pasporti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3144540-v-ordlo-do-rosijskoi-armii-vze-prizivaut-gromadan-aki-otrimali-pasporti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3144540-v-ordlo-do-rosijskoi-armii-vze-prizivaut-gromadan-aki-otrimali-pasporti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3144540-v-ordlo-do-rosijskoi-armii-vze-prizivaut-gromadan-aki-otrimali-pasporti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144429-za-brehnu-v-deklaraciah-bils-ak-na-miljon-zalisat-kriminalnu-vidpovidalnist-roboca-grupa-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144429-za-brehnu-v-deklaraciah-bils-ak-na-miljon-zalisat-kriminalnu-vidpovidalnist-roboca-grupa-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144429-za-brehnu-v-deklaraciah-bils-ak-na-miljon-zalisat-kriminalnu-vidpovidalnist-roboca-grupa-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144429-za-brehnu-v-deklaraciah-bils-ak-na-miljon-zalisat-kriminalnu-vidpovidalnist-roboca-grupa-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3144703-drugij-tur-cernivci-u-nedilu-obiratimut-mera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3144703-drugij-tur-cernivci-u-nedilu-obiratimut-mera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3144703-drugij-tur-cernivci-u-nedilu-obiratimut-mera.html


 

Вдосконалення роботи ЦНАПів: Зеленський 

підписав закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації 

мережі та функціонування 

 

 

НАЗК виявило корупційні ризики в 

законопроєкті про Регулятора 

комунікаційних послуг 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції (НАЗК) виявило корупційні ризики у 

положеннях законопроєкту «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного 

 

 

Зеленський присвоїв Героя України 

гендиректору КБ «Південне» Дегтяреву 

Президент Володимир Зеленський присвоїв 

генеральному директору Конструкторського 

бюро "Південне" Олександру Дегтяреву звання 

Героя України - посмертно.

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144579-vdoskonalenna-roboti-cnapiv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144579-vdoskonalenna-roboti-cnapiv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3144579-vdoskonalenna-roboti-cnapiv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144604-nazk-viavilo-korupcijni-riziki-v-zakonoproekti-pro-regulatora-komunikacijnih-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3144604-nazk-viavilo-korupcijni-riziki-v-zakonoproekti-pro-regulatora-komunikacijnih-poslug.html
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Суд підтвердив законність дій НБУ щодо 

виведення з ринку Астра Банку 

Верховний Суд підтвердив правомірність 

рішень Національного банку щодо виведення з 

ринку Астра Банку.

 

 

Перша леді ініціювала підписання 

декларації про усунення бар’єрів у бізнесі 

Перша леді України Олена Зеленська 

ініціювала підписання декларації «Бізнес без 

бар’єрів» між великими українськими та 

міжнародними компаніями. 

 

 

Укрзалізниця та DHL розвиватимуть 

вантажні перевезення з Китаю до Європи 

Укрзалізниця та міжнародна логістична 

компанія DHL Global Forwarding 

розвиватимуть контейнерні залізничні 

перевезення з Китаю до Європи.

 

 

У Нафтогазі пояснили, як вчасно 

боржникам розпочинати опалювальний 

сезон 

За оперативними даними НАК «Нафтогаз 

України» опалювальний сезон наприкінці 

листопада нарешті розпочався в усіх регіонах 

країни. Затримка подачі тепла в оселі в 

окремих населених пунктах склала майже 

півтора місяці.
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Онлайн-послуги для ФОП можуть 

заощадити для України до 255 мільйонів - 

Федоров 

Економія завдяки онлайн-реєстраціі бізнесу 

становить 17 млн грн на рік, потенційно 

онлайн-послуги для ФОП можуть заощадити 

Україні до 255 млн грн.

 

 

 

ОПЗ отримав ліцензію на виробництво 

медичного кисню 

Одеський припортовий завод отримав ліцензію 

на виробництво рідкого медичного кисню.

 

 

Будівництво нової «Дачі» для онкохворих 

дітей триває, йдуть внутрішні роботи 

Тривають будівельні роботи у приміщенні для 

центру «Дача», які фінансує компанія 

Moneyveo. Станом на листопад зведено стіни, 

проведені внутрішні комунікації, приміщення 

підготовлене під чистове оздоблення, 

завезений кахель та майже вся сантехніка.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа «золотого» Романчука: суд 

Миколаєва через чотири роки зміг допитати 

ключового свідка 

Суд у Миколаєві лише через чотири роки зміг 

допитати ключового свідка сторони 

обвинувачення у справі експершого заступника 

голови Миколаївської ОДА Миколи 

Романчука, у якого чиновник нібито і вимагав 

хабар. Досі він ігнорував судові засідання. 
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Поліція відкрила справу через забруднення 

моря нафтопродуктами з буксира «Аметист» 

Поліція за заявою Державної екологічної 

інспекції розслідує факт забруднення моря 

нафтопродуктами в Олександрівці.  

 

Банда таксистів тероризувала Миколаїв - 

нападала та викрадала людей 

За озброєні напади та викрадення людей у 

Миколаєві поліцейські затримали групу 

таксистів. 

 

Поліцейські отримали на 54% більше заяв 

про домашнє насильство, ніж минулого року 

— МВС 

Цього року, в порівнянні з минулим, 

поліцейські отримали на 54% більше 

повідомлень та заяв про факти домашнього 

насильства.

 

 

У Києві «безмасочник» влаштував 

стрілянину через зауваження в аптеці 

На столичному Печерську правоохоронці 

затримали чоловіка, який влаштував 

стрілянину після того, як його вивели з аптеки 

через відмову одягати маску.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Релігія та віра: чи допоможе миру каяття 

―по-грецьки‖?  

Учасники Національного круглого столу 

вирішували, на яких засадах можливий в 

Україні міжрелігійний діалог 

 

Зернина для дівчинки. Чому так важливо 

добудувати музей Голодомору? 

АНАЛІТИКА 

Відтепер кожен зможе долучитись до збору 

благодійних внесків для створення основної 

експозиції Музею

 

 

Чому паливо від газзбутів на 20-40% 

дорожче, ніж у ―Нафтогазу‖ 

Клієнти деяких приватних постачальників 

платять за кубометр газу майже на 3 гривні 

дорожче. Є й об’єктивні пояснення, і 

суб’єктивні причини

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Як і де українці «добувають» інформацію 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Телебачення залишається найпріоритетнішим 

каналом комунікації для українців.
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На «ялинки» у дитсадках і школах Києва не 

запросять батьків і гостей - Кличко 

Новорічно-різдвяні свята в закладах 

дошкільної освіти та в школах столиці 

відбуватимуться без присутності батьків та 

запрошених гостей.

 

 

Україна вийшла на друге місце у світі за 

кількістю дітей, усиновлених американцями 

Україна стала другою у світі країною за 

кількістю дітей, усиновлених громадянами 

США у 2019 році.

 

 

Антивандальні турнікети й ширші двері: у 

Києві переобладнали станцію метро 

«Сирець» 

На станції метро "Сирець" у Києві провели 

ремонтні роботи для забезпечення вільного 

доступу маломобільних груп населення. Також 

на станції оновлено обладнання для оплати 

проїзду.

 

 

Укрзалізниця відновлює курсування поїзда 

«Гуцульщина» з 18 грудня 

Укрзалізниця знову запустить пасажирський 

поїзд «Гуцульщина» № 357/358 Київ — Рахів з 

18 грудня на період масових зимових 

перевезень.
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У Вінниці в експозиції про Голодомор 

виставили рідкісні «Смертні листи» 

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 

в експозиції про Голодомор виставили 

«Смертні листи» - документи Сосонської 

сільради, яка чи не єдиною в країні причиною 

смерті подолян вказувала «помер від голоду».

 

 

Різдвяний піст. Інфографіка 

28 листопада у християн східного обряду 

розпочинається Різдвяний піст. Цей піст 

встановлений, щоб люди до дня Різдва 

Христового змінилися духовно. Сприяє в 

цьому молитва, покаяння, утримання від 

пристрастей, справи милосердя. Наприклад, 

допомога хворим, самотнім, нужденним людям 

та сиротам. 

 

Український фільм отримав нагороду в 

Нідерландах 

В Амстердамі фільм ―Цей дощ ніколи не 

скінчиться‖ українського режисера Аліни 

Горлової здобув перемогу на Міжнародному 

фестивалі документального кіно IDFA.
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