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ТОП 

 

Зеленський назвав «залізною» підтримку 

Байденом України 

Президент Володимир Зеленський вважає, що 

нова Хартія про стратегічне партнерство між 

Україною та США посилює дружбу й виводить 

співпрацю на 

 

 

Міграційна криза: Україна обіцяє Польщі 

допомогу «на будь який запит» 

Міністри внутрішніх справ України та Польщі 
Денис Монастирський і Маріуш Камінський 

обговорили міграційну кризу на польсько-

білоруському кордоні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349926-zelenskij-nazvav-zaliznou-pidtrimku-bajdenom-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349926-zelenskij-nazvav-zaliznou-pidtrimku-bajdenom-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350020-migracijna-kriza-ukraina-obicae-polsi-dopomogu-na-bud-akij-zapit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350020-migracijna-kriza-ukraina-obicae-polsi-dopomogu-na-bud-akij-zapit.html


 

МВФ визначиться з траншем для України 

22 листопада 

Рада директорів Міжнародного валютного 
фонду планує затвердити результати першого 

перегляду програми stand-by 22 листопада. 

 

В українське небо не пустили літак 

підсанкційного депутата ВР, підозрюваного 

у держзраді 

У повітряний простір України не пустили літак 
підсанкційного народного депутата, 

підозрюваного у державній зраді. 

 

 

Завод «Електронмаш» продали на аукціоні 

за 970 мільйонів 

Єдиний майновий комплекс державного 

підприємства «Електронмаш» продали на 

онлайн-аукціоні Prozorro.Продажі за 970 млн 
грн за початкової ціни в 66,7 млн грн. Фонд 

державного майна вів пряму трансляцію з 

торгів.

 

 

Один із нападників на журналістів в 

Укрексімбанку повернувся на роботу під 

оплески ВІДЕО 

Директор департаменту банківської безпеки 

Укрексімбанку Ігор Тельбізов, якого поновили 

на посаді після нападу на журналістів "Схем", 
повернувся на роботу під аплодисменти 

працівників фінустанови. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349684-mvf-nazvav-datu-persogo-peregladu-standby-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349684-mvf-nazvav-datu-persogo-peregladu-standby-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349726-v-ukrainske-nebo-ne-pustili-litak-pidsankcijnogo-deputata-vr-pidozruvanogo-u-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349726-v-ukrainske-nebo-ne-pustili-litak-pidsankcijnogo-deputata-vr-pidozruvanogo-u-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349726-v-ukrainske-nebo-ne-pustili-litak-pidsankcijnogo-deputata-vr-pidozruvanogo-u-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349726-v-ukrainske-nebo-ne-pustili-litak-pidsankcijnogo-deputata-vr-pidozruvanogo-u-derzzradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349991-zavod-elektronmas-prodali-na-aukcioni-za-970-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349991-zavod-elektronmas-prodali-na-aukcioni-za-970-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349646-odin-iz-napadnikiv-na-zurnalistiv-v-ukreksimbanku-povernuvsa-na-robotu-pid-opleski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349646-odin-iz-napadnikiv-na-zurnalistiv-v-ukreksimbanku-povernuvsa-na-robotu-pid-opleski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349646-odin-iz-napadnikiv-na-zurnalistiv-v-ukreksimbanku-povernuvsa-na-robotu-pid-opleski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349646-odin-iz-napadnikiv-na-zurnalistiv-v-ukreksimbanku-povernuvsa-na-robotu-pid-opleski.html


 

Стали відомі імена військових, загиблих 

сьогодні у зоні ООС 

В зоні проведення операції Об'єднаних сил під 
час виконання бойового завдання загинули два 

військовослужбовці 79 окремої десантно-

штурмової бригади: підполковник Руслан 

Прусов та майстер-сержант Вадим Федосеєв. 

 

Міжконтинентальний диктант, «запальні» 

гелікоптери та небо у вогні ФОТ О Т ИЖНЯ  

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Пропозиція розмістити біженців в Україні 

викликала обурення – посол Мельник 

Українці ображені через те, що можливість 

залучення держави до вирішення 

спровокованою Білоруссю поточної 

міграційної кризи обговорюється за їх спиною. 

 

 

Немає «міграційної кризи у Білорусі», є 

гібридна війна Росії проти Європи – Кулеба 

Росія розпочала новий етап гібридної війни 
проти Європи з використанням газу, 

міграційних потоків, залякування та 

пропаганди.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350040-stali-vidomi-imena-vijskovih-zagiblih-sogodni-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350040-stali-vidomi-imena-vijskovih-zagiblih-sogodni-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349780-mizkontinentalnij-diktant-zapalni-gelikopteri-ta-nebo-u-vogni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349780-mizkontinentalnij-diktant-zapalni-gelikopteri-ta-nebo-u-vogni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349878-propozicia-rozmistiti-bizenciv-v-ukraini-viklikala-oburenna-posol-melnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349878-propozicia-rozmistiti-bizenciv-v-ukraini-viklikala-oburenna-posol-melnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349778-nemae-migracijnoi-krizi-u-bilorusi-e-gibridna-vijna-rosii-proti-evropi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349778-nemae-migracijnoi-krizi-u-bilorusi-e-gibridna-vijna-rosii-proti-evropi-kuleba.html


 

Окупанти облаштовують нові позиції та 

маскують артилерію біля лінії зіткнення — 

розвідка 

Російські окупаційні війська активізували 

обладнання вогневих позицій артилерійських 

підрозділів поблизу лінії зіткнення, 

здійснюють маскування 

 

Нарощування військ РФ на кордонах 

України не схоже на «звичайні» навчання – 

Євросоюз 

Євросоюз уважно спостерігає за розвитком 
ситуації в Україні та навколо неї, тож 

інформація, яка надходить, про продовження 

російського військового нарощування на 

кордонах України є доволі тривожною для ЄС.

 

 

Зеленський закликає сенат США 

підтримати санкції проти Nord Stream 2 

Президент Володимир Зеленський подякував 

Палаті представників США за включення до 
закону про оборонний бюджет Сполучених 

Штатів Америки поправки щодо протидії 

запуску «Північного потоку-2» та закликав 

Сенат підтримати її. 

 

 

Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО у 

Брюсселі 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 15 

листопада зустрінеться з генеральним 

секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у 

Брюсселі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3349911-okupanti-oblastovuut-novi-pozicii-ta-maskuut-artileriu-bila-linii-zitknenna-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3349911-okupanti-oblastovuut-novi-pozicii-ta-maskuut-artileriu-bila-linii-zitknenna-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3349911-okupanti-oblastovuut-novi-pozicii-ta-maskuut-artileriu-bila-linii-zitknenna-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3349911-okupanti-oblastovuut-novi-pozicii-ta-maskuut-artileriu-bila-linii-zitknenna-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349830-narosuvanna-vijsk-rf-na-kordonah-ukraini-ne-shoze-na-zvicajni-navcanna-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349830-narosuvanna-vijsk-rf-na-kordonah-ukraini-ne-shoze-na-zvicajni-navcanna-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349830-narosuvanna-vijsk-rf-na-kordonah-ukraini-ne-shoze-na-zvicajni-navcanna-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349830-narosuvanna-vijsk-rf-na-kordonah-ukraini-ne-shoze-na-zvicajni-navcanna-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349758-zelenskij-zaklikae-senat-ssa-pidtrimati-sankcii-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349758-zelenskij-zaklikae-senat-ssa-pidtrimati-sankcii-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349714-kuleba-zustrinetsa-z-gensekom-nato-u-brusseli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349714-kuleba-zustrinetsa-z-gensekom-nato-u-brusseli.html


 

Словаччина робить рестарт у відносинах з 

Україною — прем'єр Хегер назвав вісім 

напрямків 

Словаччина робить рестарт у відносинах з 

Україною, який зачепить 8 сфер та регіональне 

співробітництво.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Сертифікат про одужання від COVID-19 

діятиме два місяці - МОЗ 

Отримати сертифікат про одужання від 
COVID-19 можна буде не більше двох разів на 

рік.

 

Найвищий захист від коронавірусу дає 

щеплення після хвороби – МОЗ 

ІНФОГРАФІКА 

Найвищий захист від COVID-19 у тих, хто 

перехворів та після цього вакцинувався. 

 

 

 

Шмигаль — про COVID-захворюваність: 

Цього та наступного тижня буде спад 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що 

протягом наступних одного - двох тижнів 
може відбутися зменшення кількості 

інфікованих коронавірусом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349897-slovaccina-robit-restart-u-vidnosinah-z-ukrainou-premer-heger-nazvav-visim-napramkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349897-slovaccina-robit-restart-u-vidnosinah-z-ukrainou-premer-heger-nazvav-visim-napramkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349897-slovaccina-robit-restart-u-vidnosinah-z-ukrainou-premer-heger-nazvav-visim-napramkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349897-slovaccina-robit-restart-u-vidnosinah-z-ukrainou-premer-heger-nazvav-visim-napramkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349933-sertifikat-pro-oduzanna-vid-covid19-diatime-dva-misaci-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349933-sertifikat-pro-oduzanna-vid-covid19-diatime-dva-misaci-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349989-najvisij-zahist-vid-koronavirusu-dae-seplenna-pisla-hvorobi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349989-najvisij-zahist-vid-koronavirusu-dae-seplenna-pisla-hvorobi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349989-najvisij-zahist-vid-koronavirusu-dae-seplenna-pisla-hvorobi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349989-najvisij-zahist-vid-koronavirusu-dae-seplenna-pisla-hvorobi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349999-smigal-pro-covidzahvoruvanist-cogo-ta-nastupnogo-tizna-bude-spad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349999-smigal-pro-covidzahvoruvanist-cogo-ta-nastupnogo-tizna-bude-spad.html


 

У «Дії» прибрали функцію видалення 

COVID-сертифіката 

У застосунку «Дія» прибрали функцію 

«видалити сертифікат».

 

 

Підробка COVID-документів: медики 

причетні до 85 випадків 

До 85 правопорушень у зв'язку з підробкою 
COVID-документів причетні медичні 

працівники. МОЗ продовжуватиме практику 

відсторонення та звільнення таких медиків.

 

УКРАЇНА 

 

З’їзд «Слуги народу» відбудеться 15 

листопада 

У понеділок, 15 листопада, відбудеться з’їзд 

партії «Слуга народу».

 

 

Монастирський представив колективу 

нового керівника ДСНС 

Міністр внутрішніх справ Денис 

Монастирський сьогодні представив колективу 

апарату Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій тимчасово 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349681-u-dii-pribrali-funkciu-vidalenna-covidsertifikata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349681-u-dii-pribrali-funkciu-vidalenna-covidsertifikata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349961-pidrobka-coviddokumentiv-mediki-pricetni-do-85-vipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349961-pidrobka-coviddokumentiv-mediki-pricetni-do-85-vipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349963-zizd-slugi-narodu-vidbudetsa-15-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349963-zizd-slugi-narodu-vidbudetsa-15-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349619-monastirskij-predstaviv-kolektivu-novogo-kerivnika-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349619-monastirskij-predstaviv-kolektivu-novogo-kerivnika-dsns.html


 

Шмигаль пояснив, чому Держкіно 

відокремили від МКІП 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 
заявив, що Державне агентство України з 

питань кіно відокремили від Міністерства 

культури та інформаційної політики, щоб 

посилити орган.

 

 

Прикордонники запевняють, що мігранти 

навряд чи прорвуться з Білорусі 

Державна прикордонна служба вже почала 
нарощувати інженерну складову на кордоні, 

однак ділянка з Білоруссю в інженерному 

відношенні найгірше облаштована.

 

 

В окупованій Макіївці помер засуджений за 

«шпигунство» Руслан Макарець 

У виправній колонії окупованої Макіївки 

помер полонений Руслан Макарець, 

засуджений у «ДНР» до 13 років в'язниці за 
нібито «шпигунство» на користь українських 

спецслужб.

 

Звільнення окупованих територій: який 

шлях бачать українці ОПИТУВАННЯ 

Близько половини українців впевнені, що 

немає іншого шляху для звільнення тимчасово 

окупованих територій, окрім військового.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3349981-smigal-poasniv-comu-derzkino-vidokremili-vid-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3349981-smigal-poasniv-comu-derzkino-vidokremili-vid-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349983-prikordonniki-zapevnaut-so-migranti-navrad-ci-prorvutsa-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349983-prikordonniki-zapevnaut-so-migranti-navrad-ci-prorvutsa-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349638-v-okupovanij-makiivci-pomer-zasudzenij-za-spigunstvo-ruslan-makarec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349638-v-okupovanij-makiivci-pomer-zasudzenij-za-spigunstvo-ruslan-makarec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349895-zvilnenna-okupovanih-teritorij-akij-slah-bacat-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349895-zvilnenna-okupovanih-teritorij-akij-slah-bacat-ukrainci.html


ЕКОНОМІКА 

 

Кулеба розповів про два контракти з 

Туреччиною на виробництво безпілотників 

Україна під час другої міжнародної оборонної 
та аерокосмічної виставки SAHA EXPO 2021 

підписала з Туреччиною два важливих 

контракти, які стосуються співпраці у сфері 

виробництва БПЛА. 

 

Міненерго вживає заходів для скорочення 

споживання вугілля на ТЕС 

Міністерство енергетики запровадило заходи, 
що дозволять зекономити до 500 тис. тонн 

вугілля на місяць для стабільного проходження 

опалювального сезону. 

 

 

«Антонов» підписав п'ятирічний контракт 

із НАТО та Євросоюзом ФОТ О  

ДП "Антонов" в рамках програми 

"Міжнародне рішення стратегічних повітряних 
перевезень" (Strategic Airlift Interim Solution, 

SALIS) підписало контракт, 

 

Нацбанк анулював ліцензії двом страховим 

компаніям 

Національний банк України застосував захід 
впливу у вигляді анулювання ліцензій на 

провадження діяльності з надання фінансових 

послуг ПрАТ "Страхова компанія "Сан Лайф" 

та ПрАТ " Страхова компанія "ГАММА". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349809-kuleba-rozpoviv-pro-dva-kontrakti-z-tureccinou-na-virobnictvo-bezpilotnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349809-kuleba-rozpoviv-pro-dva-kontrakti-z-tureccinou-na-virobnictvo-bezpilotnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349993-minenergo-vzivae-zahodiv-dla-skorocenna-spozivanna-vugilla-na-tes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349993-minenergo-vzivae-zahodiv-dla-skorocenna-spozivanna-vugilla-na-tes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349836-antonov-pidpisav-patiricnij-kontrakt-iz-nato-ta-evrosouzom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349836-antonov-pidpisav-patiricnij-kontrakt-iz-nato-ta-evrosouzom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349985-nacbank-anuluvav-licenzii-dvom-strahovim-kompaniam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349985-nacbank-anuluvav-licenzii-dvom-strahovim-kompaniam.html


 

В Україні здорожчав бензин і всі види 

пального 

З жовтня 2020 року по жовтень 2021 року всі 
види моторного пального подорожчали на 

29,8-47,4%.  

 

Серед овочів «борщового набору» 

подешевшала лише картопля 

Із жовтня 2020 року по жовтень 2021 року 

серед овочів "борщового набору" подешевшала 

лише картопля.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Зеленський просить прем’єра Грузії пустити 

до Саакашвілі українських лікарів 

Президент Володимир Зеленський висловив 

прохання розглянути можливість допуску до 
колишнього президента Грузії, голови 

виконавчого комітету Нацради реформ 

України Міхеіла Саакашвілі українських 

лікарів.

 

 

Окупанти залишили братів Ахтемових під 

арештом до 23 січня 

"Суд" у тимчасово окупованому Криму 
відхилив апеляційні скарги та залишив до 23 

січня 2022 року під вартою братів Асана та 

Азіза Ахтемових, яких звинувачують у 

"диверсії на газопроводі".

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349804-v-ukraini-zdorozcav-benzin-i-vsi-vidi-palnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349804-v-ukraini-zdorozcav-benzin-i-vsi-vidi-palnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349967-sered-ovociv-borsovogo-naboru-podesevsala-lise-kartopla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349967-sered-ovociv-borsovogo-naboru-podesevsala-lise-kartopla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349512-zelenskij-prosit-premera-gruzii-pustiti-do-saakasvili-ukrainskih-likariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349512-zelenskij-prosit-premera-gruzii-pustiti-do-saakasvili-ukrainskih-likariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3350026-okupanti-zalisili-brativ-ahtemovih-pid-arestom-do-23-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3350026-okupanti-zalisili-brativ-ahtemovih-pid-arestom-do-23-sicna.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

Леросу обиратимуть запобіжний захід 16 

листопада 

Печерський райсуд столиці 16 листопада обере 
народному депутату Гео Леросу запобіжний 

захід у кримінальній справі за невиконання 

судового

 

Справа Медведчука: ДБР повідомило про 

підозру ексміністру енергетики ВІДЕО 

 Державне бюро розслідувань повідомило 

ексміністру енергетики у сприянні про підозру 

терористичним організаціям «Л/ДНР». 

 

СБУ виклала свідчення екскоменданта 

донецької «Ізоляції» Куликовського ВІДЕО 

Служба безпеки України опублікувала окремі 
елементи свідчень колишнього бойовика 

терористичної організації «ДНР», який 

очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в 

окупованому Донецьку.

 

 

У поліції наразі немає головної версії у 

справі про смерть Полякова 

У кримінальному провадженні щодо загибелі 

народного депутата України Антона Полякова 

наразі проводиться більш як 20 експертиз, 

правоохоронці отримали вже чотири висновки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349965-lerosu-obiratimut-zapobiznij-zahid-16-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349965-lerosu-obiratimut-zapobiznij-zahid-16-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349935-sprava-medvedcuka-dbr-povidomilo-pro-pidozru-eksministru-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349935-sprava-medvedcuka-dbr-povidomilo-pro-pidozru-eksministru-energetiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349782-sbu-viklala-svidcenna-ekskomendanta-doneckoi-izolacii-kulikovskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349782-sbu-viklala-svidcenna-ekskomendanta-doneckoi-izolacii-kulikovskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349791-u-policii-narazi-nemae-golovnoi-versii-u-spravi-pro-smert-polakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349791-u-policii-narazi-nemae-golovnoi-versii-u-spravi-pro-smert-polakova.html


 

Розкрадання бюджету Києва: Вигівський 

каже, що підозри оголосили 30 посадовцям 

Столичні правоохоронці за результатами 
обшуків у комунальних підприємства і 

структурних підрозділах міської влади 

оголосили підозру більш як 30 особам.

 

 

У Харкові оголосили підозру водію, який 

збив дітей на переході 

Чоловіку, який наїхав на двох дітей у Харкові, 

повідомили про підозру.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

2021-2030. Гіперболоїд президента Байдена 

Насправді, людина фізично ніколи не побачить 
бойовий лазерний промінь, бо той… 

невидимий 

 

 

Хартія Україна – США: мову красивих фраз 

треба перекласти мовою конкретних дій 

Попри те, що документ, підписаний у 
Вашингтоні, рамковий, він закладає 

розширення взаємодії між Вашингтоном та 

Києвом. Нині це важливо особливо 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3349979-rozkradanna-budzetu-kieva-vigivskij-kaze-so-pidozri-ogolosili-30-posadovcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3349979-rozkradanna-budzetu-kieva-vigivskij-kaze-so-pidozri-ogolosili-30-posadovcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350022-u-harkovi-ogolosili-pidozru-vodiu-akij-zbiv-ditej-na-perehodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350022-u-harkovi-ogolosili-pidozru-vodiu-akij-zbiv-ditej-na-perehodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3349687-20212030-giperboloid-prezidenta-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3349687-20212030-giperboloid-prezidenta-bajdena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349666-hartia-ukraina-ssa-movu-krasivih-fraz-treba-pereklasti-movou-konkretnih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349666-hartia-ukraina-ssa-movu-krasivih-fraz-treba-pereklasti-movou-konkretnih-dij.html


 

Таблетки «від COVID-19»: в Україні їх теж 

тестували, висновок – позитивний! 

Молнупіравір – таблетки проти COVID-19, які 
мають незабаром з’явитися на ринку. Нам 

розповідає про них лікар, який брав участь у 

дослідженні

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Читаємо під ковдрою: добірка цікавих 

книжок цієї осені ОГЛЯД 

Розповідаємо, які захопливі новодруки від 

українських видавництв почитати восени 2021 

року.

 

 

Латвія не змінила умови в'їзду для українці 

Латвія залишилася відкритою для українських 

мандрівників, які повністю вакцинувалися. 

 

 

Нове шкільне меню з'явиться в усіх школах 

через півтора місяця – Зеленська 

Із Нового року нова система шкільного 
харчування має бути запроваджена по всій 

країні, хоча багато шкіл уже оновили меню з 

вересня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349610-tabletki-vid-covid19-v-ukraini-ih-tez-testuvali-visnovok-pozitivnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349610-tabletki-vid-covid19-v-ukraini-ih-tez-testuvali-visnovok-pozitivnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3349751-citaemo-pid-kovdrou-dobirka-aktualnih-knizok-ciei-oseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3349751-citaemo-pid-kovdrou-dobirka-aktualnih-knizok-ciei-oseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3350001-latvia-ne-zminila-umovi-vizdu-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3350001-latvia-ne-zminila-umovi-vizdu-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349937-nove-skilne-menu-zavitsa-u-vsih-skolah-cerez-pivtora-misaca-zelenska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349937-nove-skilne-menu-zavitsa-u-vsih-skolah-cerez-pivtora-misaca-zelenska.html


 

Кондитер з Дніпра виготовив торт у формі 

каструлі з борщем ФОТО 

Кондитерський шедевр з кришкою 

і алюмінієвим черпаком має вагу 5,5 кг.

 

В Українському культурному центрі у 

Франції з’явилася зала пошани Алена 

Делона 

У Культурному центрі України у Франції у 

день народження Алена Делона з'явилася зала 

пошани, а також відбулося шоу «Mémoire de la 

maison» та

 

 

Оновлену експозицію Музею писанки в 

Коломиї «продублювали» шрифтом Брайля 

У Коломиї за підтримки Українського 
культурного фонду відкрили оновлену 

експозицію у Музеї писанки. Відтепер 

ознайомитися з експонатами можуть і люди з 

вадами зору. 

 

У Херсоні розробили настільну гру з 

чумаками і гастросетом ФОТО 

У Херсоні розробили настільну гру «Чумаки» з 

гастросетом, де представлені місцеві 

смаколики. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3349959-konditer-z-dnipra-vigotoviv-tort-u-formi-kastruli-z-borsem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3349959-konditer-z-dnipra-vigotoviv-tort-u-formi-kastruli-z-borsem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3349952-v-ukrainskomu-kulturnomu-centri-u-francii-zavilasa-zala-posani-alena-delona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3349952-v-ukrainskomu-kulturnomu-centri-u-francii-zavilasa-zala-posani-alena-delona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3349952-v-ukrainskomu-kulturnomu-centri-u-francii-zavilasa-zala-posani-alena-delona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3349952-v-ukrainskomu-kulturnomu-centri-u-francii-zavilasa-zala-posani-alena-delona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3349586-onovlenu-ekspoziciu-muzeu-pisanki-v-kolomii-produbluvali-sriftom-brajla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3349586-onovlenu-ekspoziciu-muzeu-pisanki-v-kolomii-produbluvali-sriftom-brajla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3349928-u-hersoni-rozrobili-nastilnu-gru-z-cumakami-i-gastrosetom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3349928-u-hersoni-rozrobili-nastilnu-gru-z-cumakami-i-gastrosetom.html


 

Техогляд повертається - але не для всіх і з 

новим діагностичним обладнанням 
ІНФОГРАФІКА  

Роз'яснення від Департаменту патрульної 

поліції

 

 

Стала відома ціна квитків на титульний бій 

українця Далакяна ВІДЕО 

Квитки коштують від 1000 до 3000 гривен.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349700-tehoglad-povertaetsa-ale-ne-dla-vsih-i-z-novim-diagnosticnim-obladnannam.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349700-tehoglad-povertaetsa-ale-ne-dla-vsih-i-z-novim-diagnosticnim-obladnannam.html
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