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ТОП 

 

Берлін і Париж попередили Москву про 

наслідки агресії проти України ЗАЯВА 

Німеччина та Франція закликають Росію не 
ескалювати ситуацію з Україною та 
попереджають про катастрофічні наслідки 

агресії. 

 

 

Україна підсилює захист на північному 

фланзі – Кулеба 

Уряд України робить усе можливе для 

посилення захисту держави з північного 
флангу з огляду на недружнє ставлення 
білоруського лідера до нашої країни.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351435-berlin-i-pariz-poperedili-moskvu-pro-naslidki-agresii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351435-berlin-i-pariz-poperedili-moskvu-pro-naslidki-agresii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351180-ukraina-pidsilue-zahist-na-pivnicnomu-flanzi-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351180-ukraina-pidsilue-zahist-na-pivnicnomu-flanzi-kuleba.html


 

Нафтогаз візьме участь у сертифікації Nord 

Stream 2 - Вітренко 

У «Нафтогазі України» вітають рішення 
Федерального мережевого агентства 
Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) 
задовольнити заявку компанії на

 

 

Нова глава партії «Слуга народу»: що 

відомо, що кажуть ІНФ ОГРАФ ІКА 

Ідея полягає в тому, щоб голова партії був не 
лише керівником і депутатом, а займався саме 
партійним будівництвом 

 

 

ТСК Ради назвала головну причину 

Іловайської трагедії 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради 

вважає, що основною причиною, яка призвела 
до Іловайської трагедії, є неналежна 
організація оборони країни.

 

 

Україна працюватиме з владою Грузії, щоб 

права Саакашвілі дотримувались – МЗС 

Україна працюватиме з органами влади Грузії 
для дотримання прав експрезидента Грузії 
Міхеїла Саакашвілі. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351457-naftogaz-vizme-ucast-u-sertifikacii-nord-stream-2-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351457-naftogaz-vizme-ucast-u-sertifikacii-nord-stream-2-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351251-nova-glava-partii-sluga-narodu-so-vidomo-so-kazut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351251-nova-glava-partii-sluga-narodu-so-vidomo-so-kazut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351235-tsk-radi-nazvala-golovnu-pricinu-ilovajskoi-tragedii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351235-tsk-radi-nazvala-golovnu-pricinu-ilovajskoi-tragedii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351431-ukraina-pracuvatime-z-vladou-gruzii-sob-prava-saakasvili-dotrimuvalis-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351431-ukraina-pracuvatime-z-vladou-gruzii-sob-prava-saakasvili-dotrimuvalis-mzs.html


 

На Миколая вакциновані українці почнуть 

отримувати від Президента по тисячі 

гривень 

Із 19 грудня в Україні запрацює програма з 
надання 1 тис. гривень громадянам, які 
щепилися двоми дозами вакцини від 

коронавірусу.

 

 

Кліп українки став найкращим відео на 

MTV Europe Music Awards 2021 ВІДЕО 

Кліп українського режисера Тані Муїньо на 

пісню Montero (Call Me By Your Name) репера 
Lil Nas X отримав нагороду MTV Europe Music 
Awards 2021.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Після затримання «вагнерівців» у Білорусі 

Росія почала проти України кампанію з 

дезінформації - ТСК 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради 
дійшла висновку, що після затримання членів 
ПВК “Вагнер” у Республіці Білорусь влітку 

минулого року російські спецслужби 
розпочали кампанію з дезінформації проти 
України. 

 

 

Спецоперація з «вагнерівцями»: комісія ВР 

не знайшла підтвердження витоку 

інформації 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради не 
знайшла підтвердження витоку інформації про 
спецоперацію щодо затримання членів ПВК 
“Вагнер” із української сторони.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351448-na-mikolaa-vakcinovani-ukrainci-pocnut-otrimuvati-po-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351448-na-mikolaa-vakcinovani-ukrainci-pocnut-otrimuvati-po-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351448-na-mikolaa-vakcinovani-ukrainci-pocnut-otrimuvati-po-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351448-na-mikolaa-vakcinovani-ukrainci-pocnut-otrimuvati-po-tisaci-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3350939-klip-ukrainki-stav-najkrasim-video-na-mtv-europe-music-awards-2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3350939-klip-ukrainki-stav-najkrasim-video-na-mtv-europe-music-awards-2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351198-pisla-zatrimanna-vagnerivciv-u-bilorusi-rosia-pocala-proti-ukraini-kampaniu-z-dezinformacii-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351198-pisla-zatrimanna-vagnerivciv-u-bilorusi-rosia-pocala-proti-ukraini-kampaniu-z-dezinformacii-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351198-pisla-zatrimanna-vagnerivciv-u-bilorusi-rosia-pocala-proti-ukraini-kampaniu-z-dezinformacii-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351198-pisla-zatrimanna-vagnerivciv-u-bilorusi-rosia-pocala-proti-ukraini-kampaniu-z-dezinformacii-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351162-specoperacia-z-vagnerivcami-komisia-vr-ne-znajsla-pidtverdzenna-vitoku-informacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351162-specoperacia-z-vagnerivcami-komisia-vr-ne-znajsla-pidtverdzenna-vitoku-informacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351162-specoperacia-z-vagnerivcami-komisia-vr-ne-znajsla-pidtverdzenna-vitoku-informacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351162-specoperacia-z-vagnerivcami-komisia-vr-ne-znajsla-pidtverdzenna-vitoku-informacii.html


 

Завадити екстрадиції «вагнерівців» могла 

затримка із документами - голова ТСК 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що 
займається й розслідуванням справи 
«вагнерівців», дійшла висновку, що затримка із 
підготовкою документів 

 

 

Спецслужби Заходу попереджають про 

загрозу дестабілізації в Україні з боку РФ 

узимку – FT 

Співробітники західних спецслужб заявили, 
що цієї зими існує «висока ймовірність» 

дестабілізації ситуації в Україні з боку Росії 
після того, як Москва зібрала біля свого 
кордону понад 90 тисяч військових.

 

Генерал Годжес: Росіяни зупиняються 

тільки тоді, коли їх зупиняють 

Колишній командувач військами США в 

Європі генерал Бен Годжес заявив, що росіяни 
дійсно зупиняються тільки тоді, коли їх 
зупиняють.  

 

 

Дії НАТО в Чорному морі та Балтії є 

оборонними та не загрожують Росії – 

Столтенберг 

Присутність НАТО в країнах Балтії та у регіоні 
Чорного моря є суто оборонною та не 
становить жодної загрози для Росії, хоча і 
демонструє здатність НАТО ефективно 
протидіяти будь-яким загрозам. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351220-zavaditi-ekstradicii-vagnerivciv-mogla-zatrimka-iz-dokumentami-golova-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351220-zavaditi-ekstradicii-vagnerivciv-mogla-zatrimka-iz-dokumentami-golova-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351056-zahidni-specsluzbi-poperedzaut-pro-zagrozu-destabilizacii-v-ukraini-z-boku-rf-uzimku-ft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351056-zahidni-specsluzbi-poperedzaut-pro-zagrozu-destabilizacii-v-ukraini-z-boku-rf-uzimku-ft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351056-zahidni-specsluzbi-poperedzaut-pro-zagrozu-destabilizacii-v-ukraini-z-boku-rf-uzimku-ft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351056-zahidni-specsluzbi-poperedzaut-pro-zagrozu-destabilizacii-v-ukraini-z-boku-rf-uzimku-ft.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351406-general-godzes-rosiani-zupinautsa-tilki-todi-koli-ih-zupinaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351406-general-godzes-rosiani-zupinautsa-tilki-todi-koli-ih-zupinaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351188-dii-nato-v-cornomu-mori-ta-baltii-e-oboronnimi-ta-ne-zagrozuut-rosii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351188-dii-nato-v-cornomu-mori-ta-baltii-e-oboronnimi-ta-ne-zagrozuut-rosii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351188-dii-nato-v-cornomu-mori-ta-baltii-e-oboronnimi-ta-ne-zagrozuut-rosii-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351188-dii-nato-v-cornomu-mori-ta-baltii-e-oboronnimi-ta-ne-zagrozuut-rosii-stoltenberg.html


 

Резніков обговорив ситуацію на кордоні з 

тимчасовою повіреною США Квін Ф ОТО 

Міністр оборони Олексій Резніков і тимчасова 
повірена у справах США в Україні Крістіна 
Квін обговорили загострення безпекової 
ситуації на тимчасово 

 

Зеленський призначив послів у трьох 

державах 

Президент Володимир Зеленський призначив 
послів України у Лівії, Ісландії і Південній 
Кореї. 

 

У Мінрегіоні назвали пріоритети України 

під час головування у Стратегії ЄС для 

Дунайського регіону 

Серед пріоритетів діяльності України під час 
головування у Стратегії ЄС для Дунайського 
регіону є впровадження "зеленого" курсу та 
розвиток людського капіталу. 

 

Основні чинники формування іміджу країни 

пов'язані з реформами - представниця 

НАТО 

Для поліпшення міжнародного іміджу України 
потрібні практичні кроки щодо реформ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351328-reznikov-obgovoriv-situaciu-na-kordoni-z-timcasovou-povirenou-ssa-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351328-reznikov-obgovoriv-situaciu-na-kordoni-z-timcasovou-povirenou-ssa-kvin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351411-zelenskij-priznaciv-posliv-u-troh-derzavah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351411-zelenskij-priznaciv-posliv-u-troh-derzavah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351266-u-minregioni-nazvali-prioriteti-ukraini-pid-cas-golovuvanna-u-strategii-es-dla-dunajskogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351266-u-minregioni-nazvali-prioriteti-ukraini-pid-cas-golovuvanna-u-strategii-es-dla-dunajskogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351266-u-minregioni-nazvali-prioriteti-ukraini-pid-cas-golovuvanna-u-strategii-es-dla-dunajskogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351266-u-minregioni-nazvali-prioriteti-ukraini-pid-cas-golovuvanna-u-strategii-es-dla-dunajskogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351272-osnovni-cinniki-formuvanna-imidzu-kraini-povazani-z-reformami-predstavnica-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351272-osnovni-cinniki-formuvanna-imidzu-kraini-povazani-z-reformami-predstavnica-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351272-osnovni-cinniki-formuvanna-imidzu-kraini-povazani-z-reformami-predstavnica-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351272-osnovni-cinniki-formuvanna-imidzu-kraini-povazani-z-reformami-predstavnica-nato.html


 

Білорусі доведеться забрати назад мігрантів, 

якщо ті прорвуться в Україну - МВС 

У рамках дії угоди між Україною та Білоруссю 
про реадмісію нелегальні мігранти, які 
потраплять на територію однієї країни з 
території іншої,  

 

Флагманський корабель флоту США Mount 

Whitney залишає Чорне море Ф ОТО 

Флагманськикй корабель Шостого флоту ВМС 
США, названий на честь каліфорнійської гори 
Вітні (Mount Whitney), залишає акваторію 

Чорного моря.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Київ та 17 областей залишаються у 

«червоній» зоні ТАБЛИЦЯ  

Станом на 15 листопада в червоній зоні 
епіднебезпеки перебувають столиця та 17 
областей. 

 

 

Ковід-сертифікати можна згенерувати у 

ЦНАПах 

COVID-сертифікати можна згенерувати у 
центрах надання адміністративних послуг. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350879-bilorusi-dovedetsa-zabrati-nazad-migrantiv-akso-ti-prorvutsa-v-ukrainu-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350879-bilorusi-dovedetsa-zabrati-nazad-migrantiv-akso-ti-prorvutsa-v-ukrainu-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350842-flagmanskij-korabel-flotu-ssa-mount-whitney-zalisae-corne-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350842-flagmanskij-korabel-flotu-ssa-mount-whitney-zalisae-corne-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350857-kiiv-ta-17-oblastej-zalisautsa-u-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350857-kiiv-ta-17-oblastej-zalisautsa-u-cervonij-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351222-kovidsertifikati-mozna-zgeneruvati-u-cnapah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351222-kovidsertifikati-mozna-zgeneruvati-u-cnapah.html


 

Вінниччина з 18 листопада переходить у 

«червону зону» карантину 

Державна комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
вирішила встановити на території Вінницької 
області з 18 листопада 2021 року червоний 

рівень епідемічної небезпеки. 

 

У Миколаєві відкриють окремі пункти для 

COVID-вакцинації дітей 

У Миколаєві відкриють три окремі пункти для 
вакцинації дітей.

 

 

Фейкові COVID-сертифікати і тести: СБУ 

викрила три великі мережі аферистів 

Служба безпеки України у ході спецоперацій 

викрила нові мережі із виготовлення та 
продажу фейкових COVID-сертифікатів та 
ПЛР-тестів. Їхню протиправну діяльність 
зупинено у Києві, на Львівщині та Рівненщині.

 

 

Навіть хвороба, перенесена тяжко, не 

змушує «антивакцинатора» змінити позицію 
АНАЛІТИКА 

Опитування, проведене нами, не претендує на 

репрезентативність, але вказує на тенденцію. 
Аби зарадити COVID-19 потрібні заходи 
конкретніші за пропаганду

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3351339-vinniccina-z-18-listopada-perehodit-u-cervonu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3351339-vinniccina-z-18-listopada-perehodit-u-cervonu-zonu-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3351085-u-mikolaevi-vidkriut-okremi-punkti-dla-covidvakcinacii-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3351085-u-mikolaevi-vidkriut-okremi-punkti-dla-covidvakcinacii-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350918-fejkovi-covidsertifikati-i-testi-sbu-vikrila-tri-veliki-merezi-aferistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350918-fejkovi-covidsertifikati-i-testi-sbu-vikrila-tri-veliki-merezi-aferistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351156-navit-hvoroba-perenesena-tazko-ne-zmusue-antivakcinatora-zminiti-poziciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351156-navit-hvoroba-perenesena-tazko-ne-zmusue-antivakcinatora-zminiti-poziciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351156-navit-hvoroba-perenesena-tazko-ne-zmusue-antivakcinatora-zminiti-poziciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351156-navit-hvoroba-perenesena-tazko-ne-zmusue-antivakcinatora-zminiti-poziciu.html


УКРАЇНА  

 

У підсанкційному списку змінили дані п'яти 

осіб - Зеленський увів у дію рішення РНБО 

Президент Володимир Зеленський увів у дію 

рішення Ради національної безпеки щодо 
внесення змін до даних про одну фізичну 
особу та 4 юридичні особи, проти яких раніше 
було запроваджено санкції. 

 

 

«Слуги» вирішили виключити із фракції 

депутата Дмитрука 

Члени парламентської фракції "Слуга народу" 
вирішили виключити зі свого складу 
народного депутата Артема Дмитрука.  

 

 

Венедіктова спростувала слова журналістки 

Кyiv Post про тиск на видання 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 
спростувала слова колишньої журналістки 
«Кyiv Post» Анни Миронюк про тиск на 
видання та закликала журналістів 
продовжувати діяти в рамках традицій 
взаємної поваги та професійної етики.

 

 

Президент відзначив нагородами 17 

військових, 15 із яких - посмертно 

Президент Володимир Зеленський відзначив 
державними нагородами 17 
військовослужбовців, 15 із яких — посмертно. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351230-u-pidsankcijnomu-spisku-zminili-dani-pati-osib-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351230-u-pidsankcijnomu-spisku-zminili-dani-pati-osib-zelenskij-uviv-u-diu-risenna-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351403-slugi-virisili-vikluciti-iz-frakcii-deputata-dmitruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351403-slugi-virisili-vikluciti-iz-frakcii-deputata-dmitruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351385-venediktova-sprostuvala-slova-zurnalistki-kyiv-post-pro-tisk-na-vidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351385-venediktova-sprostuvala-slova-zurnalistki-kyiv-post-pro-tisk-na-vidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351420-prezident-vidznaciv-nagorodami-17-vijskovih-15-iz-akih-posmertno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351420-prezident-vidznaciv-nagorodami-17-vijskovih-15-iz-akih-posmertno.html


 

Тиждень в зоні ООС: двоє українських 

бійців загинули, четверо поранені 

Російські окупаційні війська упродовж тижня 
8-14 листопада 59 разів відкривали вогонь по 
позиціях Об’єднаних сил.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський створив делегацію для 

переговорів з МБРР щодо позик на 

економічне відновлення 

Президент Володимир Зеленський створив 
делегацію України для участі у переговорах з 
Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку щодо укладення Угоди про позику  

 

 

Указ Путіна про «російські» товари з 

ОРДЛО – Київ чекає на реакцію Парижа і 

Берліна 

Указ президента РФ Володимира Путіна, яким 
товари з ОРДЛО прирівнюються до 
російських, суперечить Мінським 
домовленостям, Україна очікує на його 
засудження з боку Франції та Німеччини.

 

 

Фінансова піраміда: Україна передала 

Німеччині як докази два авто за мільйон 

євро ФОТ О, В ІДЕО  

Україна вперше передала іноземним колегам 
докази у вигляді рухомого майна. Ідеться про 
елітні автомобілі Lamborghini та Rolls Royce 

загальною вартістю понад 1 млн євро. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351323-tizden-v-zoni-oos-dvoe-ukrainskih-bijciv-zaginuli-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351323-tizden-v-zoni-oos-dvoe-ukrainskih-bijciv-zaginuli-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351218-zelenskij-stvoriv-delegaciu-dla-peregovoriv-z-mbrr-sodo-pozik-na-ekonomicne-vidnovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351218-zelenskij-stvoriv-delegaciu-dla-peregovoriv-z-mbrr-sodo-pozik-na-ekonomicne-vidnovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351218-zelenskij-stvoriv-delegaciu-dla-peregovoriv-z-mbrr-sodo-pozik-na-ekonomicne-vidnovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351218-zelenskij-stvoriv-delegaciu-dla-peregovoriv-z-mbrr-sodo-pozik-na-ekonomicne-vidnovlenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351401-ukaz-putina-pro-rosijski-tovari-z-ordlo-kiiv-cekae-na-reakciu-pariza-i-berlina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351401-ukaz-putina-pro-rosijski-tovari-z-ordlo-kiiv-cekae-na-reakciu-pariza-i-berlina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351401-ukaz-putina-pro-rosijski-tovari-z-ordlo-kiiv-cekae-na-reakciu-pariza-i-berlina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351401-ukaz-putina-pro-rosijski-tovari-z-ordlo-kiiv-cekae-na-reakciu-pariza-i-berlina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351206-finansova-piramida-ukraina-peredala-nimeccini-ak-dokazi-dva-avto-za-miljon-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351206-finansova-piramida-ukraina-peredala-nimeccini-ak-dokazi-dva-avto-za-miljon-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351206-finansova-piramida-ukraina-peredala-nimeccini-ak-dokazi-dva-avto-za-miljon-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351206-finansova-piramida-ukraina-peredala-nimeccini-ak-dokazi-dva-avto-za-miljon-evro.html


 

Східне партнерство створить нові 

можливості для українського бізнесу - 

Кулеба 

Економічний та інвестиційний план Східного 
партнерства створить нові робочі місця і 
можливості для українського бізнесу. 

 

 

Cтартував перший українсько-

сінгапурський ІТ бізнес-форум 

Українсько-сінгапурський онлайн IT бізнес-
форум, присвячений інноваційним підходам в 
обробці великих даних та розвитку хмарних 

технологій, розпочався 15 листопада у 
Сінгапурі.

 

 

Цьогоріч експорт товарів зріс на 38% - 

Держстат 

За січень - вересень 2021 року порівняно з 

аналогічним періодом 2020 року імпорт 
товарів збільшився на 31,9%, до 50,35 млрд 
дол., експорт – на 38,2%, до 48,38 млрд дол.  

 

ВВП України у ІІІ кварталі зріс на 2,4% 

За оперативною оцінкою Держстату, валовий 

внутрішній продукт (ВВП) України за третій 
квартал 2021 року збільшився на 2,4% 
порівняно із третім кварталом 2020 року.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351383-shidne-partnerstvo-stvorit-novi-mozlivosti-dla-ukrainskogo-biznesu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351383-shidne-partnerstvo-stvorit-novi-mozlivosti-dla-ukrainskogo-biznesu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351383-shidne-partnerstvo-stvorit-novi-mozlivosti-dla-ukrainskogo-biznesu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351383-shidne-partnerstvo-stvorit-novi-mozlivosti-dla-ukrainskogo-biznesu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3351337-ctartuvav-persij-ukrainskosingapurskij-it-biznesforum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3351337-ctartuvav-persij-ukrainskosingapurskij-it-biznesforum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351356-cogoric-eksport-tovariv-zris-na-38-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351356-cogoric-eksport-tovariv-zris-na-38-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351307-vvp-ukraini-u-iii-kvartali-zris-na-24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351307-vvp-ukraini-u-iii-kvartali-zris-na-24.html


 

Держава має втрутитися у цінову ситуацію 

на ринку олії - голова профільного 

підкомітету 

Попри лідерські позиції України у світі з 
виробництва олії, українці сплачують за олію 
більше, ніж європейці, і це ненормально. 

Держава повинна втрутитися у ситуацію.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Захист Джелялова звернеться до ЄСПЛ 

Захист Нарімана Джелялова подав касаційну 
скаргу на рішення «суду» про його арешт та 
проведення засідання з розгляду апеляції про 
арешт у 

 

Грузинські тюремники відмовились 

привезти Саакашвілі до суду 

Пенітенціарна служба Грузії знову відмовилася 
доставити до суду на засідання експрезидента 

Міхеїла Саакашвілі. 

 

 

Окупанти заявили 100 осіб на обмін, з них в 

українських в'язницях є лише 15 — 

Денісова 

Представники окупованих територій Донецької 
і Луганської областей заявили у свої списки на 
обмін 100 осіб, які нібито перебувають на 
підконтрольній українській владі території. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351343-derzava-mae-vtrutitisa-u-cinovu-situaciu-na-rinku-olii-golova-profilnogo-pidkomitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351343-derzava-mae-vtrutitisa-u-cinovu-situaciu-na-rinku-olii-golova-profilnogo-pidkomitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351343-derzava-mae-vtrutitisa-u-cinovu-situaciu-na-rinku-olii-golova-profilnogo-pidkomitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3351343-derzava-mae-vtrutitisa-u-cinovu-situaciu-na-rinku-olii-golova-profilnogo-pidkomitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3351451-zahist-dzelalova-zvernetsa-do-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3351451-zahist-dzelalova-zvernetsa-do-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350897-gruzinski-turemniki-vidmovilis-privezti-saakasvili-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350897-gruzinski-turemniki-vidmovilis-privezti-saakasvili-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351278-okupanti-zaavili-100-osib-na-obmin-z-nih-v-ukrainskih-vaznicah-e-lise-15-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351278-okupanti-zaavili-100-osib-na-obmin-z-nih-v-ukrainskih-vaznicah-e-lise-15-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351278-okupanti-zaavili-100-osib-na-obmin-z-nih-v-ukrainskih-vaznicah-e-lise-15-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351278-okupanti-zaavili-100-osib-na-obmin-z-nih-v-ukrainskih-vaznicah-e-lise-15-denisova.html


 

У Криму – флешмоб на підтримку адвоката 

Семедляєва 

У Криму триває флешмоб на підтримку 
арештованого окупаційною владою адвоката 
Едема Семедляєва, який надає юридичну 
допомогу фігурантам політично мотивованих 

кримінальних та адміністративних справ.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд відклав розгляд справи Шеремета на 17 

листопада - активісти 

Шевченківський районний суд міста Києва 
відклав розгляд справи щодо вбивства 
журналіста Павла Шеремета на 17 листопада.  

 

ДБР викликає ексміністра Демчишина у 

справі про сприяння «Л/ДНР» ДОКУМЕНТ  

Державне бюро розслідувань викликає 
ексміністра енергетики Володимира 
Демчишина, підозрюваного у сприянні 
терористичним організаціям «Л/ДНР».

 

 

Справу судді Чауса скерували до суду 

Національне антикорупційне бюро і 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура 
сьогодні скерували до суду обвинувальний акт 
стосовно

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3351298-u-krimu-flesmob-na-pidtrimku-advokata-semedlaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3351298-u-krimu-flesmob-na-pidtrimku-advokata-semedlaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351309-sud-vidklav-rozglad-spravi-seremeta-na-17-listopada-aktivisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351309-sud-vidklav-rozglad-spravi-seremeta-na-17-listopada-aktivisti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351330-dbr-viklikae-eksministra-demcisina-u-spravi-pro-sprianna-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3351330-dbr-viklikae-eksministra-demcisina-u-spravi-pro-sprianna-ldnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351178-spravu-suddi-causa-skeruvali-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3351178-spravu-suddi-causa-skeruvali-do-sudu.html


 

Водію, який збив у Харкові двох дітей, 

просять збільшити заставу до 10 мільйонів 

Харківська обласна прокуратура подала 
апеляційну скаргу до Харківського 
апеляційного суду з вимогою щодо збільшення 
суми застави до 10 млн грн підозрюваному у 

наїзді на двох дітей.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Польща обіцяє до обрання нового оператора 

видавати візи в Україні без перебоїв 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Посольство Польщі в Україні уклало проміжну 
угоду з чинним візовим оператором на 4-6 

місяців, очікуючи на завершення упродовж 
цього часу апеляційних процедур щодо 

 

Дев’ять днів без Доброго Юрка Досяка 

Ніхто не може повірити, що пройшовши 
найзапекліші бої на сході й полон у бойовиків 
«ДНР», він помер від зупинки серця. Хоч 
обіцяв прожити 111 років

 

 

Трагедія Бабиного Яру через музику 

«Пісні Бабиного Яру» пролунають у Лондоні 
та Києві, а згодом їх почують в інших країнах

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3351174-vodiu-akij-zbiv-u-harkovi-dvoh-ditej-prosat-zbilsiti-zastavu-do-10-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3351174-vodiu-akij-zbiv-u-harkovi-dvoh-ditej-prosat-zbilsiti-zastavu-do-10-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350862-polsa-obicae-do-obranna-novogo-operatora-vidavati-vizi-v-ukraini-bez-pereboiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350862-polsa-obicae-do-obranna-novogo-operatora-vidavati-vizi-v-ukraini-bez-pereboiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350862-polsa-obicae-do-obranna-novogo-operatora-vidavati-vizi-v-ukraini-bez-pereboiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350862-polsa-obicae-do-obranna-novogo-operatora-vidavati-vizi-v-ukraini-bez-pereboiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351336-devat-dniv-bez-dobrogo-urka-dosaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3351336-devat-dniv-bez-dobrogo-urka-dosaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3350876-tragedia-babinogo-aru-cerez-muziku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3350876-tragedia-babinogo-aru-cerez-muziku.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

У двох церквах Запоріжжя відкрили пункти 

вакцинації Ф ОТО 

У Запоріжжі в Соборі Святої Трійці 

Православної церкви України та у Свято-
Покровському соборі УПЦ МП відкрили 
пункти вакцинації від коронавірусу.

 

 

У Києві розпочав роботу пілотний проєкт 

Diia.Space 

Мінцифри відкрило своє представництво в 
столичному інноваційному парку UNIT.City; 
представництво працюватиме офлайн і 

надаватиме консультаційні послуги для 
просування продуктів екосистеми Дія. 

 

Фільм «Мати Апостолів» отримав одразу 

чотири нагороди в Італії 

Українська співачка та актриса зі Львова 
Наталія Половинка вп’яте визнана найкращою 

актрисою за головну роль у військовій драмі 
Зази Буадзе «Мати Апостолів», а сам фільм 
отримав одразу чотири нагороди 

 

Прийом заявок на кінопремію «Золота 

Дзиґа» розпочнеться 15 грудня 

Правління Української кіноакадемії ухвалило 
регламент шостої Національної кінопремії 

України «Золота Дзиґа». Згідно з ним, прийом 
заявок для участі у Кінопремії стартує 15 
грудня і триватиме до 28 лютого 2022 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350629-u-dvoh-cerkvah-zaporizza-vidkrili-punkti-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350629-u-dvoh-cerkvah-zaporizza-vidkrili-punkti-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3351439-u-kievi-rozpocav-robotu-pilotnij-proekt-diiaspace.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3351439-u-kievi-rozpocav-robotu-pilotnij-proekt-diiaspace.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3351371-film-mati-apostoliv-otrimav-odrazu-cotiri-nagorodi-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3351371-film-mati-apostoliv-otrimav-odrazu-cotiri-nagorodi-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3351268-prijom-zaavok-na-kinopremiu-zolota-dziga-rozpocnetsa-15-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3351268-prijom-zaavok-na-kinopremiu-zolota-dziga-rozpocnetsa-15-grudna.html


 

Студенти з Дніпра розробили крапельницю, 

що стежить за обсягом ліків 

Крапельниця стежить за обсягом ліків та 
швидкістю капання. Якщо щось не так, то 
надсилає повідомлення на телефон медсестри.

 

На Харківщині розробили веломаршрут 

фортецями Української укріпленої лінії 
Ф ОТО 

На Харківщині проклали туристичний 

веломаршрут територією семи громад, де 
колись розташовувалися споруди оборонної 
лінії, зведеної в XVIII ст.

 

У Тернополі встановили автентичну копію 

творіння скульптора Пінзеля 

Автентичну копію знаменитого творіння 
скульптора XVIII століття Іоанна Георга 
Пінзеля – фігуру святого Онуфрія – встановили 
сьогодні у центральній частині Тернополя.
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