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ТОП 

 

Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 

23 росіян і п’ятьох українців 

Президент Володимир Зеленський увів в дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 серпня про запровадження 

санкцій проти 28 фізичних осіб. 

 

 

В ОП засудили оприлюднення внутрішніх 

документів ГУР щодо «вагнерівців» 

Радник керівника офісу Президента Михайло 
Подоляк засудив публікацію журналістами 

секретних внутрішніх документів Головного 

управління розвідки Міноборони щодо 

операції із затримання «вагнерівців»

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353222-zelenskij-uviv-u-diu-sankcii-rnbo-proti-23-rosian-i-patoh-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353222-zelenskij-uviv-u-diu-sankcii-rnbo-proti-23-rosian-i-patoh-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353522-v-op-zasudili-opriludnenna-vnutrisnih-dokumentiv-gur-po-vagnerivcah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353522-v-op-zasudili-opriludnenna-vnutrisnih-dokumentiv-gur-po-vagnerivcah.html


 

Сьогоднішній еквівалент "Плану 

Маршалла" – членство України в ЄС -  

Гюнтер Фелінгер, австрійський економіст 
ІНТЕРВ'Ю 

На переконання австрійського економіста 
Гюнтера Фелінгера, найбільшим історичним 
досягненням України є укладена у 2016 році 

Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі з

 

Міністра Лещенка «замовили» за $20 тисяч. 

Фігурантам справи оголосили підозри за 

чотирма статтями – Монастирський 

Фігурантам кримінального провадження щодо 

замаху на міністра аграрної 

 

 

АМКУ не дозволив переможцю аукціона 

купити акції заводу «Більшовик» 

Антимонопольний комітет не надав дозволу 

ТОВ «Дженерал Комерс» на купівлю акцій АТ 
«Перший київський машинобудівний завод» 

(«Більшовик»). 

 

 

“Охрана, отмєна”, або Чому в Києві 

відкладали підвищення цін на проїзд 
АНАЛІТИКА 

Схоже, місцева влада “прощупувала” реакцію, 

а наразившись на шквал обурення, тимчасово 
“дала задню”. Втім, у всьому світі транспорт – 

дотується

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353067-gunter-felinger-avstrijskij-ekonomist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353067-gunter-felinger-avstrijskij-ekonomist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353067-gunter-felinger-avstrijskij-ekonomist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353067-gunter-felinger-avstrijskij-ekonomist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353482-figurantam-spravi-pro-zamah-na-lesenka-ogolosili-pidozri-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353482-figurantam-spravi-pro-zamah-na-lesenka-ogolosili-pidozri-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353482-figurantam-spravi-pro-zamah-na-lesenka-ogolosili-pidozri-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353482-figurantam-spravi-pro-zamah-na-lesenka-ogolosili-pidozri-za-cotirma-stattami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353526-amku-ne-dozvoliv-peremozcu-aukciona-kupiti-akcii-zavodu-bilsovik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353526-amku-ne-dozvoliv-peremozcu-aukciona-kupiti-akcii-zavodu-bilsovik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353525-ohrana-otmena-abo-comu-v-kievi-vidkladali-pidvisenna-cin-na-proizd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353525-ohrana-otmena-abo-comu-v-kievi-vidkladali-pidvisenna-cin-na-proizd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353525-ohrana-otmena-abo-comu-v-kievi-vidkladali-pidvisenna-cin-na-proizd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353525-ohrana-otmena-abo-comu-v-kievi-vidkladali-pidvisenna-cin-na-proizd.html


 

Українців атакують шахраї, які обіцяють 

«тисячу для вакцинованих» 

ПриватБанк попереджає українців про появу 
нової схеми масового фішингу особистих 

даних під приводом державних виплат 

громадянам, які пройшли повний курс 

вакцинації від COVID-19.

 

 

Шон Пенн поспілкувався з українськими 

військовими у зоні ООС ФОТО 

Американський кінорежисер та актор Шон 
Пенн поспілкувався з українськими 

військовослужбовцями в зоні проведення 

операції Об’єднаних сил на Приазов'ї.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Меркель шкодує, що саміт у 

Нормандському форматі не відбувся 

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ і 

голів держав і урядів Нормандської четвірки не 
відбулася через різні підходи сторін, і в.о. 

канцлера ФРН Ангела Меркель шкодує через 

таку ситуацію. 

 

Україна і ЄС узгодили наступні кроки для 

імплементації Угоди про спільний 

авіапростір 

Україна і ЄС узгодили наступні кроки для 

імплементації Угоди про спільний авіаційний 
простір та обговорили усунення бар’єрів у 

торгівлі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353337-ukrainciv-atakuut-sahrai-aki-obicaut-tisacu-dla-vakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353337-ukrainciv-atakuut-sahrai-aki-obicaut-tisacu-dla-vakcinovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353385-son-penn-pospilkuvavsa-z-ukrainskimi-vijskovimi-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353385-son-penn-pospilkuvavsa-z-ukrainskimi-vijskovimi-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353551-merkel-skodue-so-samit-u-normandskomu-formati-ne-vidbuvsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353551-merkel-skodue-so-samit-u-normandskomu-formati-ne-vidbuvsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353272-ukraina-i-es-uzgodili-nastupni-kroki-dla-implementacii-ugodi-pro-spilnij-aviaprostir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353272-ukraina-i-es-uzgodili-nastupni-kroki-dla-implementacii-ugodi-pro-spilnij-aviaprostir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353272-ukraina-i-es-uzgodili-nastupni-kroki-dla-implementacii-ugodi-pro-spilnij-aviaprostir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353272-ukraina-i-es-uzgodili-nastupni-kroki-dla-implementacii-ugodi-pro-spilnij-aviaprostir.html


 

Україна на безпекових переговорах із США, 

ЄС і НАТО досягла необхідного результату - 

Кулеба 

Мобілізовані Україною ключові 

євроатлантичні партнери нашої держави у 

різних столицях та інституціях наразі 

розробляють комплексний пакет стримування 

Росії від розширення агресії.

 

 

Рада ратифікувала військову угоду між 

Україною і Туреччиною 

Верховна Рада ухвалила закон "Про 
ратифікацію Рамкової військової угоди між 

Кабінетом Міністрів України та урядом 

Турецької Республіки".

 

 

Стефанішина обговорила з єврокомісаром 

ситуацію на кордонах із Білоруссю 

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 
під час робочого візиту до Брюсселя 

обговорила з комісаром ЄС 

 

У Данії посол обговорив з душпастирем 

УГКЦ потреби української громади ФОТО 

Посол України в Королівстві Данія Михайло 

Видойник і Апостольський Екзарх для 

українців католиків візантійського обряду в 

Німеччині та Скандинавії

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353186-ukraina-na-bezpekovih-peregovorah-iz-ssa-es-i-nato-dosagla-neobhidnogo-rezultatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353186-ukraina-na-bezpekovih-peregovorah-iz-ssa-es-i-nato-dosagla-neobhidnogo-rezultatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353186-ukraina-na-bezpekovih-peregovorah-iz-ssa-es-i-nato-dosagla-neobhidnogo-rezultatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353186-ukraina-na-bezpekovih-peregovorah-iz-ssa-es-i-nato-dosagla-neobhidnogo-rezultatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353270-rada-ratifikuvala-vijskovu-ugodu-miz-ukrainou-i-tureccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353270-rada-ratifikuvala-vijskovu-ugodu-miz-ukrainou-i-tureccinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353540-stefanisina-obgovorila-z-evrokomisarom-situaciu-na-kordonah-iz-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353540-stefanisina-obgovorila-z-evrokomisarom-situaciu-na-kordonah-iz-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3353200-u-danii-posol-obgovoriv-z-duspastirem-ugkc-potrebi-ukrainskoi-gromadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3353200-u-danii-posol-obgovoriv-z-duspastirem-ugkc-potrebi-ukrainskoi-gromadi.html


КОРОНАВІРУС 

 

МОЗ: у «червоній» зоні карантину - Київ та 

18 областей ТАБЛИЦЯ  

Станом на 18 листопада у «червоній» зоні 
епіднебезпеки знаходяться столиця та 18 

областей. 

 

Які країни відкриті для щеплених проти 

COVID-19 українців ІНФОГРАФІКА  

Більшість країн Європи відкриті для щеплених 

від COVID-19 українців.

 

 

Постковідний синдром може тривати до 12 

тижнів після хвороби – МОЗ 

Постковідні симптоми можуть тривати від 5 до 

12 тижнів після хвороби. 

 

Тисяча для вакцинованих: Рада ухвалила 

законопроєкт у першому читанні 

Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт, який пропонує виділити 3 млрд 

грн з держбюджету на 2021 рік для підтримки 

громадян у зв'язку із 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3352974-moz-u-cervonij-zoni-karantinu-kiiv-ta-18-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3352974-moz-u-cervonij-zoni-karantinu-kiiv-ta-18-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3353537-aki-kraini-vidkriti-dla-seplenih-proti-covid19-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3353537-aki-kraini-vidkriti-dla-seplenih-proti-covid19-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353415-postkovidnij-sindrom-moze-trivati-do-12-tizniv-pisla-hvorobi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353415-postkovidnij-sindrom-moze-trivati-do-12-tizniv-pisla-hvorobi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353144-tisaca-dla-vakcinovanih-rada-uhvalila-zakonoproekt-u-persomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353144-tisaca-dla-vakcinovanih-rada-uhvalila-zakonoproekt-u-persomu-citanni.html


 

Рада спростила закупівлі на встановлення 

кисневих станцій 

Верховна Рада ухвалила закон, яким у перелік 
закупівель, що здійснюються за спрощеною 

процедурою, внесено роботи та послуги з 

проєктування та 

 

 

Кузін сказав, куди звертатися з 

«нетиповими» реакціями після вакцинації 

Підвищення температури тіла, головний біль, 

загальна слабкість, біль у місці введення 
вакцини – це найчастіші реакції, які можуть 

зустрічатися після 

 

В Україні до кінця року кількість смертей 

від коронавірусу може сягнути 100 тисяч — 

НАНУ 

Загальна кількість померлих від початку 

пандемії COVID-19 в Україні до кінця 2021 

року може сягнути 100 тис. людей.

 

 

Колишнього мера Києва Омельченка 

поклали до лікарні з COVID-19 

У депутата Київської міської ради, ексмера 

Києва Олександра Омельченка діагностували 

COVID-19, наразі він у важкому стані 

перебуває у лікарні.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353254-rada-sprostila-zakupivli-na-vstanovlenna-kisnevih-stancij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353254-rada-sprostila-zakupivli-na-vstanovlenna-kisnevih-stancij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353449-kuzin-skazav-kudi-zvertatisa-z-netipovimi-reakciami-pisla-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353449-kuzin-skazav-kudi-zvertatisa-z-netipovimi-reakciami-pisla-vakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353478-v-ukraini-do-kinca-roku-kilkist-smertej-vid-koronavirusu-moze-sagnuti-100-tisac-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353478-v-ukraini-do-kinca-roku-kilkist-smertej-vid-koronavirusu-moze-sagnuti-100-tisac-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353478-v-ukraini-do-kinca-roku-kilkist-smertej-vid-koronavirusu-moze-sagnuti-100-tisac-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353478-v-ukraini-do-kinca-roku-kilkist-smertej-vid-koronavirusu-moze-sagnuti-100-tisac-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3353190-kolisnogo-mera-kieva-omelcenka-poklali-do-likarni-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3353190-kolisnogo-mera-kieva-omelcenka-poklali-do-likarni-z-covid19.html


УКРАЇНА 

 

Рада утворила ТСК з питань розслідування 

смерті депутата Полякова 

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу 
комісію з питань розслідування смерті 

народного депутата Антона Полякова 

(депутатська група "Партія "За майбутнє"). 

 

 

Нова очільниця НСЗУ: досвід, репутація, 

майно та заяви  ІНФОГРАФІКА  

Національна служба здоров'я України 

забезпечує та організує роботу медичної 

системи України

 

 

Матеріали Bellingcat долучать до 

розслідування справи «вагнерівців» - 

Венедіктова 

Правоохоронці вивчать матеріали міжнародної 

групи журналістів-розслідувачів Bellingcat 
щодо операції із затримання "вагнерівців" в 

рамках розслідування відповідного 

кримінального провадження. 

 

 

Депутати погодили відставку мера 

Бердянська 

Депутати Бердянської міської ради прийняли 
відставку міського голови Валерія Баранова та 

обрали виконувача обов’язків мера. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353206-rada-utvorila-tsk-z-pitan-rozsliduvanna-smerti-deputata-polakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353206-rada-utvorila-tsk-z-pitan-rozsliduvanna-smerti-deputata-polakova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353548-nova-ocilnica-nszu-dosvid-reputacia-majno-ta-zaavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353548-nova-ocilnica-nszu-dosvid-reputacia-majno-ta-zaavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353124-materiali-bellingcat-dolucat-do-rozsliduvanna-spravi-vagnerivciv-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353124-materiali-bellingcat-dolucat-do-rozsliduvanna-spravi-vagnerivciv-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353124-materiali-bellingcat-dolucat-do-rozsliduvanna-spravi-vagnerivciv-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353124-materiali-bellingcat-dolucat-do-rozsliduvanna-spravi-vagnerivciv-venediktova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353239-deputati-pogodili-vidstavku-mera-berdanska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353239-deputati-pogodili-vidstavku-mera-berdanska.html


 

Голова Фонду держмайна підтвердив намір 

піти у відставку 

Голова Фонду державного майна Дмитро 
Сенниченко підтвердив бажання йти у 

відставку, але заперечив той факт, що вона 

пов'язана з продажем АТ "Перший київський 

машинобудівний завод" (колишнього заводу 

"Більшовик").

 

 

У Раді зняли з розгляду законопроєкт про 

зміни до Податкового кодексу 

Верховна Рада зняла з розгляду на засіданні в 
четвер законопроєкт №5600 "Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих

 

 

Зеленського просять призначити суддів 

задля вирішення кадрової кризи у судах 

Вища рада правосуддя спільно з суддівськими 

та адвокатськими об’єднаннями звернулась до 

Президента Володимира Зеленського з 
відкритим листом з проханням призначити 

суддів задля вирішення гострої кадрової кризи, 

що склалась в українських судах.

 

 

У дослідженнях Голодомору не має бути 

«конкуренції жертв» - Дробович 

Досліджуючи тему Голодомору, слід 

послуговуватися лише науково-історичним 

підходом, а не міркуваннями політичної 

кон’юнктури та “конкуренції жертв”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353131-golova-fondu-derzmajna-pidtverdiv-namir-piti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353131-golova-fondu-derzmajna-pidtverdiv-namir-piti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353173-u-radi-znali-z-rozgladu-zakonoproekt-pro-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353173-u-radi-znali-z-rozgladu-zakonoproekt-pro-zmini-do-podatkovogo-kodeksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353262-zelenskogo-prosat-priznaciti-suddiv-zadla-virisenna-kadrovoi-krizi-u-sudah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353262-zelenskogo-prosat-priznaciti-suddiv-zadla-virisenna-kadrovoi-krizi-u-sudah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353294-u-doslidzennah-golodomoru-ne-mae-buti-konkurencii-zertv-drobovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353294-u-doslidzennah-golodomoru-ne-mae-buti-konkurencii-zertv-drobovic.html


 

У Раді задимілося обладнання для 

голосування ВІДЕО  

Під час позачергового засідання Верховної 
Ради в четвер, 18 листопада, задимілося 

обладнання для голосування.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна стане активним учасником процесу 

сертифікації Північного потоку-2 – 

єврокомісар ФОТО 

Європеська комісія готова консультуватися з 

Україною у процесі підготовки висновку щодо 

сертифікації Північного потоку-2.

 

 

Шведське агентство презентувало на ЧАЕС 

технологію для моніторингу ядерної безпеки 

Делегація Шведського агентства оборонних 

досліджень (FOI) під час візиту на ЧАЕС 

презентувала сучасні технології моніторингу 

ізотопів ксенону та їх

 

 

Шмигаль та Домбровскіс обговорили шляхи 

зміцнення торгово-економічної співпраці 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

обговорив із виконавчим віцепрезидент 

Єврокомісії Валдісом Домбровскісом 

подальший розвиток 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353403-u-radi-zadimilosa-obladnanna-dla-golosuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353403-u-radi-zadimilosa-obladnanna-dla-golosuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353079-ukraina-stane-aktivnim-ucasnikom-procesu-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353079-ukraina-stane-aktivnim-ucasnikom-procesu-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353079-ukraina-stane-aktivnim-ucasnikom-procesu-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353079-ukraina-stane-aktivnim-ucasnikom-procesu-sertifikacii-pivnicnogo-potoku2-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353140-svedske-agentstvo-prezentuvalo-na-caes-tehnologiu-dla-monitoringu-adernoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353140-svedske-agentstvo-prezentuvalo-na-caes-tehnologiu-dla-monitoringu-adernoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353328-smigal-ta-dombrovskis-obgovorili-slahi-zmicnenna-torgovoekonomicnoi-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353328-smigal-ta-dombrovskis-obgovorili-slahi-zmicnenna-torgovoekonomicnoi-spivpraci.html


 

Заходи ЄС та РФ щодо торгівлі брухтом 

вдарять по Україні - експерти 

Заходи щодо торгівлі металобрухтом, 
анонсовані в ЄС та Росії, створять 

несприятливі умови для роботи металургійного 

сектору в Україні.

 

 

Рада підтримала нову програму 

забезпечення населення питною водою 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 
закон "Про загальнодержавну цільову 

соціальну програму "Питна вода України" на 

2022 - 2026 роки".

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Саакашвілі перевели до реанімації тюремної 

лікарні 

Колишнього президента Грузії Міхеїла 

Саакашвілі перевели до реанімації тюремної 

лікарні. 

 

Справа Джемілєва: захист вимагає у «суді» 

додаткової балістичної експертизи 

В Армянському міському «суді» відбулося 43-є 

судове засідання у справі проти Мустафи 

Джемілєва, під час якого сторона захисту 

заявила клопотання про 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353166-zahodi-es-ta-rf-sodo-posilenna-torgivli-bruhtom-vdarat-po-ukraini-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353166-zahodi-es-ta-rf-sodo-posilenna-torgivli-bruhtom-vdarat-po-ukraini-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353504-rada-pidtrimala-novu-programu-zabezpecenna-naselenna-pitnou-vodou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353504-rada-pidtrimala-novu-programu-zabezpecenna-naselenna-pitnou-vodou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353554-saakasvili-pereveli-do-reanimacii-turemnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353554-saakasvili-pereveli-do-reanimacii-turemnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3353299-sprava-dzemileva-zahist-vimagae-u-sudi-dodatkovoi-balisticnoi-ekspertizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3353299-sprava-dzemileva-zahist-vimagae-u-sudi-dodatkovoi-balisticnoi-ekspertizi.html


 

ФСБ висунула третє обвинувачення 

кримчанину Асану Ахтемову 

ФСБ Росії висунула кримчанину Асану 
Ахтемову третє обвинувачення – контрабанда 

вибухових пристроїв (ч.3, ст. 226.1 КК РФ).

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

В Україну не пропустили 15 іноземців, які 

намагалися в’їхати з Білорусі ВІДЕО  

Державна прикордонна служба України 
попередила спробу 15 іноземних громадян з 

Близького Сходу потрапити в Україну з 

Республіки Білорусь. 

 

Амністія майданівців: КСУ відмовився 

розглядати подання щодо конституційності 

закону 

Велика палата Конституційного суду 
відмовилася розглядати подання 50 народних 

депутатів щодо конституційності закону про 

амністію активістів Майдану. 

 

 

ОАСК відмовився поновити Горбатюка на 

посаді в Офісі генпрокурора 

Окружний адмінсуд Києва відмовився 
поновити на посаді начальника управління в 

Офісі генпрокурора Сергія Горбатюка, який до 

прокуратури 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3353084-fsb-visunula-trete-obvinuvacenna-krimcaninu-asanu-ahtemovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3353084-fsb-visunula-trete-obvinuvacenna-krimcaninu-asanu-ahtemovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353556-v-ukrainu-ne-propustili-15-inozemciv-aki-namagalisa-vihati-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353556-v-ukrainu-ne-propustili-15-inozemciv-aki-namagalisa-vihati-z-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353429-amnistia-majdanivciv-ksu-vidmovivsa-rozgladati-podanna-sodo-konstitucijnosti-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353429-amnistia-majdanivciv-ksu-vidmovivsa-rozgladati-podanna-sodo-konstitucijnosti-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353429-amnistia-majdanivciv-ksu-vidmovivsa-rozgladati-podanna-sodo-konstitucijnosti-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353429-amnistia-majdanivciv-ksu-vidmovivsa-rozgladati-podanna-sodo-konstitucijnosti-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353334-oask-vidmovivsa-ponoviti-gorbatuka-na-posadi-v-ofisi-genprokurora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353334-oask-vidmovivsa-ponoviti-gorbatuka-na-posadi-v-ofisi-genprokurora.html


 

Суд обрав Леросу запобіжний захід 

Печерський райсуд столиці обрав народному 

депутату Гео Леросу запобіжний захід у 
вигляді особистого зобов’язання у 

кримінальному провадженні за

 

 

У Дніпрі відправили під домашній арешт 

адміністраторку будинку для літніх, де 

сталася пожежа 

У Дніпрі адміністраторку будинку для літніх 

осіб, де 16 листопада загинули 5 людей, 

відправили під цілодобовий домашній арешт.

 

 

Стрілянину в харківському метро 

розслідують як хуліганство 

У Харкові поліція змінила кваліфікацію у 

справі за фактом стрілянини в метрополітені на 

хуліганство з використанням зброї.

 

 

Лідера "антивакцинаторів" Остапа Стахіва 

заарештували на 2 місяці, застава – 1 млн 

гривень ФОТО 

Галицький райсуд Львова обирав запобіжний 

захід «антивакцинатору» Остапу Стахіву - 

утримання під вартою 60 днів з правом на 

внесення застави в розмірі 998 800 гривень. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353438-sud-obrav-lerosu-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3353438-sud-obrav-lerosu-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353425-u-dnipri-vidpravili-pid-domasnij-arest-administratorku-budinku-dla-litnih-de-stalasa-pozeza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353425-u-dnipri-vidpravili-pid-domasnij-arest-administratorku-budinku-dla-litnih-de-stalasa-pozeza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353425-u-dnipri-vidpravili-pid-domasnij-arest-administratorku-budinku-dla-litnih-de-stalasa-pozeza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353425-u-dnipri-vidpravili-pid-domasnij-arest-administratorku-budinku-dla-litnih-de-stalasa-pozeza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353325-strilaninu-v-harkivskomu-metro-rozsliduut-ak-huliganstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353325-strilaninu-v-harkivskomu-metro-rozsliduut-ak-huliganstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353398-lvivskogo-antivakcinatora-stahiva-vzali-pid-vartu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353398-lvivskogo-antivakcinatora-stahiva-vzali-pid-vartu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353398-lvivskogo-antivakcinatora-stahiva-vzali-pid-vartu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353398-lvivskogo-antivakcinatora-stahiva-vzali-pid-vartu.html


 

У центрі Києва на смітнику знайшли 

частини людського тіла 

Поліцейські Києва встановлюють обставини 
смерті людини, частини тіла якої виявили у 

Печерському районі у сміттєвому контейнері. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Колективного імунітету від російської 

дезінформації можна досягти лише правдою 

- Ян Валєтов, письменник і публіцист 
ІНТЕРВ'Ю 

Український письменник та публіцист Ян 
Валєтов – практично заборонений у Росії, 
хоча до війни його книги видавалися в ній 
десятками тисяч екземплярів. 

 

Як вибрати зимову куртку: вчимося 

розумітись на утеплювачах 

Стисніть у руці холлофайбер, щоб перевірити 

якість, а приміряючи, орієнтуйтесь на кишені 

та капюшон

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Фільм Сенцова «Носоріг» переміг на 

фестивалі у Стокгольмі 

Фільм «Носоріг» українського режисера Олега 

Сенцова отримав дві нагороди на 

Стокгольмському міжнародному кінофестивалі 

у Швеції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3353544-u-centri-kieva-na-smitniku-znajsli-castini-ludskogo-tila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3353544-u-centri-kieva-na-smitniku-znajsli-castini-ludskogo-tila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353267-an-valetov-pismennik-i-publicist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353267-an-valetov-pismennik-i-publicist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353267-an-valetov-pismennik-i-publicist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353267-an-valetov-pismennik-i-publicist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3352048-ak-vibrati-zimovu-kurtku-vcimosa-rozumitis-na-utepluvacah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3352048-ak-vibrati-zimovu-kurtku-vcimosa-rozumitis-na-utepluvacah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353523-film-sencova-nosorig-peremig-na-festivali-u-stokgolmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353523-film-sencova-nosorig-peremig-na-festivali-u-stokgolmi.html


 

 

Київрада пропонує присвоїти Шептицькому 

почесне звання «Праведник народів світу» 

Київська міська рада звернулася до 

Ізраїльського національного меморіалу 

Катастрофи (Голокосту) та Героїзму «Яд 
Вашем» щодо підтримки офіційного надання 

Андрею Шептицькому почесного звання 

«Праведник народів світу».

 

 

Українські туристи, яких не випускали із 

Туреччини, повертаються додому 

Українські туристи, які через розслідування у 

зв’язку зі смертю одного з членів групи не 
могли залишити територію Туреччини, 

сьогодні повернуться на Батьківщину.

  

 

Фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» взяв 

нагороду на фестивалі в Ірландії 

Створена за підтримки Держкіно 
повнометражна стрічка Аліни Горлової "Цей 

дощ ніколи не скінчиться" здобула нагороду за 

найкращий документальний

 

 

Трагедія з Гатчінс: проти Болдуїна подали 

ще один позов 

Помічник режисера по роботі зі сценарієм 

фільму "Іржа" (Rust) Мемі Мітчелл подала до 

Верховного суду Лос-Анджелеса позов на 
продюсерів та актора Алека Болдуїна, який 

випадково застрелив на зйомках операторку 

Галину Гатчінс. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3353342-kiivrada-proponue-prisvoiti-septickomu-pocesne-zvanna-pravednik-narodiv-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3353342-kiivrada-proponue-prisvoiti-septickomu-pocesne-zvanna-pravednik-narodiv-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353088-ukrainski-turisti-akih-ne-vipuskali-iz-tureccini-povertautsa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353088-ukrainski-turisti-akih-ne-vipuskali-iz-tureccini-povertautsa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353273-film-cej-dos-nikoli-ne-skincitsa-vzav-nagorodu-na-festivali-v-irlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353273-film-cej-dos-nikoli-ne-skincitsa-vzav-nagorodu-na-festivali-v-irlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353057-tragedia-z-gatcins-proti-bolduina-podali-se-odin-pozov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353057-tragedia-z-gatcins-proti-bolduina-podali-se-odin-pozov.html


 

Малюки, які народилися влітку, сплять 

краще за інших 

Вчені з університету Тампере (Фінляндія) 
дійшли висновку, що сон місячного малюка, 

який з'явився на світ улітку, віком до 8 місяців 

кращий, ніж в інших немовлят. 

 

В Україні стартує конкурс молодих піаністів 

пам'яті Горовиця 

ХІII Міжнародний конкурс молодих піаністів 

пам'яті Володимира Горовиця відбудеться з 18 

по 25 листопада.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353309-maluki-aki-narodilisa-vlitku-splat-krase-za-insih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353309-maluki-aki-narodilisa-vlitku-splat-krase-za-insih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353150-v-ukraini-startue-konkurs-molodih-pianistiv-pamati-gorovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353150-v-ukraini-startue-konkurs-molodih-pianistiv-pamati-gorovica.html

