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ТОП 

 

Bellingcat оприлюднив дві частини 

розслідування щодо «вагнерівців» 

Міжнародна група журналістів-розслідувачів 

Bellingcat опублікувала другу частину 

розслідування про спецоперацію із затримання 
бойовиків російської приватної військової 

компанії Вагнера, в якій аналізує обставини та 

причини її зриву. 

 

 

Комітет ООН схвалив проєкт оновленої 

резолюції про права людини в Криму 

Третій комітет ООН у Нью-Йорку більшістю 

голосів схвалив проєкт оновленої резолюції 

Генасамблеї ООН «Ситуація з правами людини 
в тимчасово окупованій Автономній 

Республіці Крим та місті Севастополі, 

Україна».

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352787-bellingcat-opriludniv-drugu-castinu-rozsliduvanna-sodo-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352787-bellingcat-opriludniv-drugu-castinu-rozsliduvanna-sodo-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3352767-komitet-oon-rozgladae-proekt-onovlenoi-rezolucii-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3352767-komitet-oon-rozgladae-proekt-onovlenoi-rezolucii-sodo-krimu.html


 

Під час розстрілів на Майдані Янукович 11 

разів дзвонив Путіну - прокурор 

Слідство встановило взаємозв’язок між 
вказівками ексвисокопосадовців і розстрілами 

мітингувальників 18-20 лютого 2014 року. 

 

Білорусь з 18 листопада припиняє постачати 

електроенергію в Україну 

Білорусь з 18 листопада припинить нещодавно 

відновлене постачання електроенергії в 

Україну.

 

 

На Львівщині шкільний автобус зіткнувся з 

вантажівкою - постраждали діти ФОТО 

Біля села Бишів Червоноградського району 

внаслідок зіткнення шкільного автобуса та 
вантажівки травмовані діти. Правоохоронці 

встановлюють обставини події.

 

Транспорт у Києві не подорожчає до кінця 

опалювального сезону - Кличко 

У Києві питання про перегляд тарифів на 

проїзд не розглядатиметься до кінця 

опалювального сезону.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352691-pid-cas-rozstriliv-na-majdani-anukovic-11-raziv-dzvoniv-putinu-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352691-pid-cas-rozstriliv-na-majdani-anukovic-11-raziv-dzvoniv-putinu-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352757-bilorus-z-18-listopada-pripinae-postacati-elektroenergiu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352757-bilorus-z-18-listopada-pripinae-postacati-elektroenergiu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3352627-na-lvivsini-skilnij-avtobus-zitknuvsa-z-vantazivkou-postrazdali-diti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3352627-na-lvivsini-skilnij-avtobus-zitknuvsa-z-vantazivkou-postrazdali-diti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3352794-transport-u-kievi-ne-podorozcae-do-kinca-opaluvalnogo-sezonu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3352794-transport-u-kievi-ne-podorozcae-do-kinca-opaluvalnogo-sezonu-klicko.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Стягування Росією військ: міністри оборони 

України і Британії зробили спільну заяву 

Міністри оборони України та Великої Британії 
зробили спільну заяву щодо ситуації на 

кордоні з РФ. 

 

 

Зеленський обговорив із Ердоганом 

оборонну співпрацю і ЗВТ 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 
Турецької Республіки Реджепом Таїпом 

Ердоганом, під час якої лідери країн 

обговорили питання співпраці в оборонній 

сфері. 

 

Кулеба відповів на «пропозицію» 

німецького депутата розмістити мігрантів із 

Білорусі в Україні 

Німецький депутат Нільс Шмід і його колеги 

мають зосередитися на допомозі Україні стати 
членом ЄС, що буде найкращим способом 

залучення нашої країни до вирішення 

проблеми мігрантів на кордоні з Білоруссю. 

 

Путінський указ про товари з ОРДЛО 

суперечить Мінським угодам – МЗС 

Німеччини 

У Берліні вважають новий російський указ 

щодо «підтримки» українського Донбасу 

таким, що суперечить Мінським 
домовленостям і не веде до нормалізації 

ситуації. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352306-staguvanna-rosieu-vijsk-ministri-oboroni-ukraini-i-britanii-zrobili-spilnu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352306-staguvanna-rosieu-vijsk-ministri-oboroni-ukraini-i-britanii-zrobili-spilnu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352269-zelenskij-obgovoriv-iz-erdoganom-oboronnu-spivpracu-i-zvt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352269-zelenskij-obgovoriv-iz-erdoganom-oboronnu-spivpracu-i-zvt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352471-kuleba-vidpoviv-na-propoziciu-nimeckogo-deputata-rozmistiti-migrantiv-iz-bilorusi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352471-kuleba-vidpoviv-na-propoziciu-nimeckogo-deputata-rozmistiti-migrantiv-iz-bilorusi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352471-kuleba-vidpoviv-na-propoziciu-nimeckogo-deputata-rozmistiti-migrantiv-iz-bilorusi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352471-kuleba-vidpoviv-na-propoziciu-nimeckogo-deputata-rozmistiti-migrantiv-iz-bilorusi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352530-putinskij-ukaz-pro-tovari-z-ordlo-protiricit-minskim-ugodam-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352530-putinskij-ukaz-pro-tovari-z-ordlo-protiricit-minskim-ugodam-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352530-putinskij-ukaz-pro-tovari-z-ordlo-protiricit-minskim-ugodam-mzs-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352530-putinskij-ukaz-pro-tovari-z-ordlo-protiricit-minskim-ugodam-mzs-nimeccini.html


 

Партнери України готові стримувати 

агресію РФ конкретними діями - Кулеба 

За підсумками переговорів глави МЗС України 
у Вашингтоні та Брюсселі, ключові партнери 

підтримують нашу державу та готові 

стримувати Росію від подальших агресивних 

дій не лише словами, але і конкретними діями.

 

 

Міжнародна дорадча група квапить Раду із 

законом про СБУ 

Міжнародна дорадча група, до складу якої 
входять представники Європейського Союзу, 

НАТО та Сполучені Штати Америки, закликає 

народних 

 

Стефанішина їде з візитом до Брюсселя 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольга 

Стефанішина 17-18 листопада відвідає з 

робочим візитом Брюссель.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Майже половина українців вважають 

вакцину небезпечнішою за COVID-19 
ОПИТУВАННЯ  

Майже 50 відсотків українців вважають 

вакцину небезпечнішою за сам коронавірус.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352435-partneri-ukraini-gotovi-strimuvati-agresiu-rf-konkretnimi-diami-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352435-partneri-ukraini-gotovi-strimuvati-agresiu-rf-konkretnimi-diami-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352801-miznarodna-doradca-grupa-kvapit-radu-iz-zakonom-pro-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352801-miznarodna-doradca-grupa-kvapit-radu-iz-zakonom-pro-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352418-stefanisina-ide-z-vizitom-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352418-stefanisina-ide-z-vizitom-do-brussela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352740-majze-polovina-ukrainciv-vvazaut-vakcinu-nebezpecnisou-za-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352740-majze-polovina-ukrainciv-vvazaut-vakcinu-nebezpecnisou-za-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352740-majze-polovina-ukrainciv-vvazaut-vakcinu-nebezpecnisou-za-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352740-majze-polovina-ukrainciv-vvazaut-vakcinu-nebezpecnisou-za-covid19.html


 

МОЗ планує посилити карантинні 

обмеження в «жовтій» зоні - Ляшко 

Міністерство охорони здоров'я планує 
поширити вимогу проходження повного курсу 

вакцинації від коронавірусу для роботи й у 

"жовтій" зоні епідемічної небезпеки. 

 

 

Рада розширила закон про соцзахист 

медиків, постраждалих від COVID-19 

Верховна Рада ухвалила закон щодо 

врегулювання питання соціального захисту 
постраждалих від коронавірусної хвороби 

медичних працівників закладів охорони 

здоров’я всіх форм власності. 

 

Як «тисяча для вакцинованих» допоможе 

країні - думка експерта 

Ініціатива Президента Володимира 

Зеленського щодо видачі 1 тис. грн 

вакцинованим українцям може сприяти 

зростанню темпів вакцинації проти COVID-19. 

 

 

Науковці виявили в Україні 11 варіантів 

штаму «Дельта» 

Науковці Інституту молекулярної біології та 
генетики НАНУ виявили на території Україні 

11 варіантів штаму "Дельта" вірусу SARS-

CoV-2.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352408-dla-roboti-u-zovtij-zoni-takoz-bude-potriben-povnij-kurs-vakcinacii-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352408-dla-roboti-u-zovtij-zoni-takoz-bude-potriben-povnij-kurs-vakcinacii-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352559-rada-rozsirila-zakon-pro-soczahist-medikiv-postrazdalih-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352559-rada-rozsirila-zakon-pro-soczahist-medikiv-postrazdalih-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352672-ak-tisaca-dla-vakcinovanih-dopomoze-kraini-dumka-eksperta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352672-ak-tisaca-dla-vakcinovanih-dopomoze-kraini-dumka-eksperta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352482-naukovci-viavili-v-ukraini-11-variantiv-stamu-delta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352482-naukovci-viavili-v-ukraini-11-variantiv-stamu-delta.html


УКРАЇНА 

 

Разумков заявив, що створить політичну 

партію 

Колишній Голова Верховної Ради Дмитро 
Разумков створюватиме політичну партію на 

основі свого міжфракційного об'єднання 

"Розумна політика". 

 

 

Нацслужбу здоров’я очолила Наталія Гусак 

Кабінет Міністрів призначив Наталію Гусак на 

посаду голови Національної служби здоров’я 

України.

 

 

Уряд погодив звільнення голови 

Закарпатської ОДА 

Кабінет Міністрів на засіданні 17 листопада 

погодив звільнення з посади голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації 

Анатолія Полоскова.

 

 

Відставку Ткаченка поки не планують 

розглядати на комітеті ВР - Потураєв 

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної 

та інформаційної політики на засіданні в 

середу не планує розглядати питання відставки 

міністра культури 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352473-razumkov-zaaviv-so-stvorit-politicnu-partiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352473-razumkov-zaaviv-so-stvorit-politicnu-partiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352528-nacsluzbu-zdorova-ocolila-natalia-gusak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352528-nacsluzbu-zdorova-ocolila-natalia-gusak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3352557-urad-pogodiv-zvilnenna-golovi-zakarpatskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3352557-urad-pogodiv-zvilnenna-golovi-zakarpatskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352388-vidstavku-tkacenka-poki-ne-planuut-rozgladati-na-komiteti-vr-poturaev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352388-vidstavku-tkacenka-poki-ne-planuut-rozgladati-na-komiteti-vr-poturaev.html


 

Уряд призначив заступників трьом 

міністрам 

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні 
ухвалив низку рішень про кадрові 

призначення, зокрема призначив заступників 

трьом міністрам. 

 

 

У зоні ООС поранені троє бійців – окупанти 

застосовують міномети і 152-мм артилерію 

Російські окупаційні війська станом на 17.00 

17 листопада 9 разів відкривали вогонь по 
позиціям Об’єднаних сил, троє українських 

захисників дістали поранення.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Не має бути сертифікованим: Оператор ГТС 

підтвердив свою позицію щодо Північного 

потоку-2 

Позиція Оператора ГТС України залишається 

незмінною та полягає в тому, що ані Nord 

Stream 2 AG, ані німецька дочірня компанія, 

яку має намір створити 

 

 

Рада ухвалила закон щодо діяльності Бюро 

економічної безпеки 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до адміністративного та кримінального 
законодавства щодо запровадження діяльності 

Бюро економічної безпеки України" (3959-1).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352534-urad-priznaciv-zastupnikiv-trom-ministram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352534-urad-priznaciv-zastupnikiv-trom-ministram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3352706-u-zoni-oos-poraneni-troe-bijciv-okupanti-zastosovuut-minometi-i-152mm-artileriu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3352706-u-zoni-oos-poraneni-troe-bijciv-okupanti-zastosovuut-minometi-i-152mm-artileriu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352694-ne-mae-buti-sertifikovanim-operator-gts-pidtverdiv-svou-poziciu-sodo-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352694-ne-mae-buti-sertifikovanim-operator-gts-pidtverdiv-svou-poziciu-sodo-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352694-ne-mae-buti-sertifikovanim-operator-gts-pidtverdiv-svou-poziciu-sodo-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352694-ne-mae-buti-sertifikovanim-operator-gts-pidtverdiv-svou-poziciu-sodo-pivnicnogo-potoku2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352420-rada-uhvalila-zakon-sodo-zaprovadzenna-dialnosti-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352420-rada-uhvalila-zakon-sodo-zaprovadzenna-dialnosti-buro-ekonomicnoi-bezpeki.html


 

В Україні розширили коло посадовців, які 

зобов'язані подавати декларації про доходи - 

закон 

Члени правління Фонду соціального 

страхування, Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на 

випадок 

 

 

Україна у співпраці з ОАЕ планує 

збільшити внесок у продовольчу безпеку 

країн Затоки 

Урядовці України та ОАЕ обговорили 
двосторонні проєкти в контексті посилення 

ролі нашої країни як контриб’ютора 

продовольчої безпеки країн Затоки. 

 

 

На Публічній кадастровій карті з’явилась 

інформація щодо розпаювання земель 

На Публічній кадастровій карті 

(map.land.gov.ua) з’явився новий 

інформаційний шар «Інформація щодо 
розпаювання земель» з даними про окремі 

колективні сільськогосподарські підприємства. 

 

«Тарифна» комісія застосувала до ДТЕК 

Східенерго максимальні штрафні санкції 

Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, провела перевірку 

діяльності ТОВ «ДТЕК Східенерго» та 
застосувала до компанії максимальні штрафні 

санкції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352526-v-ukraini-rozsirili-kolo-posadovciv-aki-zobovazani-podavati-deklaracii-pro-dohodi-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352526-v-ukraini-rozsirili-kolo-posadovciv-aki-zobovazani-podavati-deklaracii-pro-dohodi-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352526-v-ukraini-rozsirili-kolo-posadovciv-aki-zobovazani-podavati-deklaracii-pro-dohodi-zakon.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352524-ukraina-u-spivpraci-z-oae-planue-zbilsiti-vnesok-u-prodovolcu-bezpeku-krain-zatoki.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352465-na-publicnij-kadastrovij-karti-zavilas-informacia-sodo-rozpauvanna-zemel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352753-tarifna-komisia-ostrafuvala-dtek-shidenergo-za-porusenna-na-energorinku-na-17-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352753-tarifna-komisia-ostrafuvala-dtek-shidenergo-za-porusenna-na-energorinku-na-17-miljona.html


 

Компанія-переможець підписала протокол 

купівлі Електронмашу 

Представник компанії ТОВ «Лортен-груп» 
підписав протокол про результати аукціону з 

приватизації ДП «Електронмаш», який 

відбувся 12 листопада 2021 року з результатом 

970 млн грн.

 

 

Уряд ліквідовує державний концерн 

«Укрторф» 

Кабінет Міністрів ліквідовує державний 
концерн «Укрторф» у зв’язку із недоцільністю 

подальшого функціонування. 

 

 

В Україні діятимуть європейські правила 

мультимодальних перевезень - рішення 

Ради 

Парламент визначив поняття мультимодальних 

перевезень (кількома видами транспорту), 
затвердив їх правила та визначив 

відповідальних за пошкодження вантажів.

 

 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

До Саакашвілі прийшла з перевіркою група 

грузинських лікарів 

Багатопрофільна група медичних експертів, 

створена Народним захисником 

(омбудсменом) для перевірки адекватності 

медичного обслуговування Міхеїла Саакашвілі

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352596-kompaniaperemozec-pidpisala-protokol-kupivli-elektronmasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352596-kompaniaperemozec-pidpisala-protokol-kupivli-elektronmasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352574-urad-likvidovue-derzavnij-koncern-ukrtorf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352574-urad-likvidovue-derzavnij-koncern-ukrtorf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352401-v-ukraini-diatimut-evropejski-pravila-multimodalnih-perevezen-risenna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352401-v-ukraini-diatimut-evropejski-pravila-multimodalnih-perevezen-risenna-radi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352401-v-ukraini-diatimut-evropejski-pravila-multimodalnih-perevezen-risenna-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3352382-do-saakasvili-prijsla-z-perevirkou-grupa-gruzinskih-likariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3352382-do-saakasvili-prijsla-z-perevirkou-grupa-gruzinskih-likariv.html


 

 

Президентка Грузії пояснила, чому 

Саакашвілі не переводять до звичайної 

лікарні 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 

заявила, що не бачить можливості перевести 

голодуючого в тюремній лікарні вже 46-й день 

поспіль експрезидента країни Міхеіла 

Саакашвілі до цивільної клініки.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Янукович окрім справи Майдану фігурує ще 

у п'ятьох провадженнях – прокурор 

Колишній президент Віктор Янукович окрім 
провадження щодо розстрілів 18-20 лютого 

2014 року, у якому ДБР нещодавно завершило 

досудове  

 

Близько 80% організаторів злочинів проти 

Майдану «у бігах» - прокурор 

У кримінальних провадженнях щодо подій 

Майдану близько 80% осіб, які в них 
фігурують, це особи, які займали на той час 

посади вищої та середньої ланки.

 

Верховний Суд відмовився зупинити 

розгляд справи Тупицького 

Велика палата Верховного Суду розпочала 

розгляд скарги на рішення Вищого адмінсуду у 

складі ВС, відповідно до якого визнано 

незаконним Указ Президента про 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3352722-prezidentka-gruzii-poasnila-comu-saakasvili-ne-perevodat-do-zvicajnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3352722-prezidentka-gruzii-poasnila-comu-saakasvili-ne-perevodat-do-zvicajnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3352722-prezidentka-gruzii-poasnila-comu-saakasvili-ne-perevodat-do-zvicajnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3352722-prezidentka-gruzii-poasnila-comu-saakasvili-ne-perevodat-do-zvicajnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352734-anukovic-okrim-spravi-majdanu-figurue-se-u-patoh-provadzennah-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352734-anukovic-okrim-spravi-majdanu-figurue-se-u-patoh-provadzennah-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352746-blizko-80-organizatoriv-zlociniv-proti-majdanu-u-bigah-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352746-blizko-80-organizatoriv-zlociniv-proti-majdanu-u-bigah-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352612-verhovnij-sud-vidmovivsa-zupiniti-rozglad-spravi-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3352612-verhovnij-sud-vidmovivsa-zupiniti-rozglad-spravi-tupickogo.html


 

Підозра Труханову: ВАКС залишив заставу 

в понад 30 мільйонів 

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду розглянула 17 

листопада скарги прокурора та захисників 

стосовно ухвали ВАКС про 

 

Посадовця АрселорМіттал підозрюють в 

ухиленні від сплати податків на понад ₴2,2 

мільярда ФОТО 

Фінансового директора – головного бухгалтера 
публічного акціонерного товариства 

“АрселорМіттал Кривий Ріг” підозрюють в 

ухиленні від сплати податків на понад 2,2 млрд 

грн.

 

 

НАБУ завершило розслідування розтрати 

зерна на ₴3,2 мільйона із Держрезерву 

Національне антикорупційне бюро і 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 
завершили розслідування розтрати зерна на 3,2 

млн грн із Державного агентства резерву.

 

 

Закликав до повалення конституційного 

ладу: «антиваксер» Стахів не з’явився на 

суд у Львові 

Галицький районний суд Львова не зміг обрати 

запобіжний захід антивакцинатору Остапу 

Стахіву, якому напередодні СБУ оголосила 
підозру за плани повалити конституційний лад 

та співпрацю з РФ, оскільки він не з’явився на 

засідання. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3352805-pidozra-truhanovu-vaks-zalisiv-zastavu-v-ponad-30-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3352805-pidozra-truhanovu-vaks-zalisiv-zastavu-v-ponad-30-miljoniv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352390-nabu-zaversilo-rozsliduvanna-roztrati-zerna-na-32-miljona-iz-derzrezervu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3352639-zaklikav-do-povalenna-konstitucijnogo-ladu-antivakser-stahiv-ne-zavivsa-na-sud-u-lvovi.html


 

Тік-ток блогерку з Москви завернули на 

кордоні та виписали штраф ВІДЕО 

У пункті пропуску «Київ (Жуляни)» 
прикордонники виявили росіянку, яка влітку 

цього року порушила Порядок в’їзду-виїзду на 

ТОТ України, незаконно відвідавши АР Крим.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Стрімке подорожчання автогазу: врятують 

лише холоди? 

Експерти кажуть: рекордна вартість 
скрапленого газу, зафіксована в середині 

листопада, – ще не межа

 

 

Затримка публікації розслідування щодо 

«вагнерівців» була через нових свідків – 

Bellingcat ЕКСКЛЮЗИВ  

Затримка з оприлюдненням розслідування про 

"вагнерівців" була пов’язана зі зверненням 

нових свідків.

 

 

«Тату, давай з тобою дружити на все 

життя!.. І на всю смерть» 

У Полтаві попрощаються з Євгеном Путрею – 

відомим графіком і батьком талановитої 

художниці Саші, яка померла в 11 років від 

лейкемії 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3352614-tiktok-blogerku-z-mokvi-zavernuli-na-kordoni-ta-vipisali-straf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3352614-tiktok-blogerku-z-mokvi-zavernuli-na-kordoni-ta-vipisali-straf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352651-strimke-podorozcanna-avtogazu-vratuut-lise-holodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3352651-strimke-podorozcanna-avtogazu-vratuut-lise-holodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352790-zatrimka-publikacii-rozsliduvanna-sodo-vagnerivciv-bula-cerez-novih-svidkiv-bellingcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352790-zatrimka-publikacii-rozsliduvanna-sodo-vagnerivciv-bula-cerez-novih-svidkiv-bellingcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352790-zatrimka-publikacii-rozsliduvanna-sodo-vagnerivciv-bula-cerez-novih-svidkiv-bellingcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352790-zatrimka-publikacii-rozsliduvanna-sodo-vagnerivciv-bula-cerez-novih-svidkiv-bellingcat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3352523-tatu-davaj-z-tobou-druziti-na-vse-zitta-i-na-vsu-smert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3352523-tatu-davaj-z-tobou-druziti-na-vse-zitta-i-na-vsu-smert.html


 

«Список» Катерини: руйнація державності, 

покріпачення українців, жорстка 

русифікація 

17 листопада 1796 року, 225 років тому, 

померла Катерина ІІ – російська імператриця, 

яка остаточно здійснила «зачистку» України. 

Це те, що їй ніколи не буде забуто

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

ЮНЕСКО розгляне включення 

кримськотатарського орнаменту до списку 

спадщини 14 грудня 

Міжурядовий комітет ЮНЕСКО 14 грудня 

розгляне питання про включення 
кримськотатарського орнаменту “орьнек” до 

Репрезентативного списку нематеріальної 

культурної спадщини людства. 

 

 

У Києві учні повернуться в школи 22 

листопада - Кличко 

З понеділка, 22 листопада, у школах Києва 

поновлять очне навчання для учнів усіх класів.

 

Українські водійські права знову 

визнаватимуть в Італії - Кабмін затвердив 

угоду 

Кабінет Міністрів затвердив угоду між 

урядами України і Італії про взаємне визнання 

і обмін посвідчень водія.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352143-spisok-katerini-rujnacia-derzavnosti-pokripacenna-ukrainciv-zorstka-rusifikacia.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352584-ukrainski-vodijski-prava-znovu-viznavatimut-v-italii-kabmin-zatverdiv-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3352584-ukrainski-vodijski-prava-znovu-viznavatimut-v-italii-kabmin-zatverdiv-ugodu.html


 

ВДНГ у Києві оголосили пам'яткою 

національного значення 

Кабінет Міністрів присвоїв Національному 
виставковому центру «Експоцентр України» 

категорію пам'ятки національного значення. 

 

У Бельгії відкриють першу публічну 

бібліотечну колекцію українських книг 

Фламандська бібліотека Bib de Lettertuin 20 

листопада відкриває першу публічну колекцію 

українських книг у Бельгії. 

 

 

Гостиний двір у Києві хочуть перетворити 

на громадський простір 

Для розроблення "дорожньої карти" 

реставрації та розвитку столичного Гостиного 

двору буде проведено семінар за участю 
експертів із різних сфер, громадськості та 

представників влади.

 

 

Мешканці багатоповерхівки у Львові 

облаштували сад з топіарними фігурами 
ФОТО  

Місцеві жителі  висадили дуби, японські 

церціси та крокуси.
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