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ТОП 

 

На Банковій розповіли, про що домовилися 

Зеленський і Меркель 

Президент України Володимир Зеленський у 

телефонній розмові з в.о. Федерального 

канцлера Німеччини Ангелою Меркель 

обговорив безпекову 

 

Загрози широкомасштабного наступу Росії 

на сьогодні немає – Данілов 

В РНБО на сьогодні не бачать загроз щодо 
широкомасштабного вторгнення ЗС РФ до 

України, хоча ситуація може змінюватись. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357633-na-bankovij-rozpovili-pro-so-domovilisa-zelenskij-i-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357633-na-bankovij-rozpovili-pro-so-domovilisa-zelenskij-i-merkel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357657-zagrozi-sirokomasstabnogo-nastupu-zs-rf-na-sogodni-nemae-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357657-zagrozi-sirokomasstabnogo-nastupu-zs-rf-na-sogodni-nemae-danilov.html


 

Кулеба каже, що альтернатив для 

«Норманді» наразі немає 

У партнерів України немає напрацьованих 
альтернатив Нормандському формату, в якому 

Росія була б за столом переговорів. 

 

МЗС Польщі: На кордоні відбувається 

цинічна гра авторитарних режимів 

На польсько-білоруському кордоні 

відбувається "цинічна гра" російського і 
білоруського авторитарного режимів, які у 

рамках своїх дезінформаційних 

 

Ірак евакуював з Білорусі понад 600 

мігрантів 

Міністерству закордонних справ Іраку вдалося 

повернути додому понад 600 своїх 

співвітчизників, які намагалися незаконно 

потрапити до ЄС з території Білорусі. 

 

 

Кремль зараз розігрує «газову карту» – 

заступник глави МЗС Польщі 

Газопровід «Північний потік-2» ще не 
запрацював, а Кремль уже його активно 

використовує. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357659-u-nasih-partneriv-nemae-napracovanih-alternativ-normandskomu-formatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357659-u-nasih-partneriv-nemae-napracovanih-alternativ-normandskomu-formatu-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357705-mzs-polsi-na-kordoni-vidbuvaetsa-cinicna-gra-avtoritarnih-rezimiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357705-mzs-polsi-na-kordoni-vidbuvaetsa-cinicna-gra-avtoritarnih-rezimiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357730-irak-evakuuvav-z-bilorusi-ponad-600-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357730-irak-evakuuvav-z-bilorusi-ponad-600-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357681-kreml-zaraz-rozigrue-gazovu-kartu-zastupnik-glavi-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357681-kreml-zaraz-rozigrue-gazovu-kartu-zastupnik-glavi-mzs-polsi.html


 

Україна має непогані карти на руках проти 

Nord Stream 2 – посол Мельник 

Україна має непогані карти на руках для того, 
щоб газопровід “Північний потік-2” отримав 

“жовту картку” від нової коаліції в Німеччині. 

 

Під Харковом у масштабній ДТП фура 

розчавила таксі, є загиблі ФОТО 

Поліція з’ясовує обставини масштабної ДТП 

на в’їзді до Харкова, за попередньою 
інформацією, зіштовхнулося 5 транспортних 

засобів, кількість загиблих іще не відома.

 

ВООЗ скликала екстрену нараду через 

новий штам коронавірусу 

Всесвітня організація охорони здоров’я 

скликала екстрену нараду через новий 

штам коронавірусу, який виявили у Ботсвані. 

СВІТ 

 

Міжнародний комітет Червоного хреста 

вперше очолить жінка 

Новим президентом Міжнародного червоного 
хреста вперше в понад 150-річній історії 

організації стала жінка. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3357673-ukraina-mae-nepogani-karti-na-rukah-proti-nord-stream-2-posol-melnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3357673-ukraina-mae-nepogani-karti-na-rukah-proti-nord-stream-2-posol-melnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357615-pid-harkovom-u-masstabnij-dtp-fura-rozcavila-taksi-e-zagibli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357615-pid-harkovom-u-masstabnij-dtp-fura-rozcavila-taksi-e-zagibli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357650-vooz-sklikala-ekstrenu-naradu-cerez-novij-stam-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357650-vooz-sklikala-ekstrenu-naradu-cerez-novij-stam-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357706-miznarodnij-komitet-cervonogo-hresta-vperse-ocolit-zinka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357706-miznarodnij-komitet-cervonogo-hresta-vperse-ocolit-zinka.html


 

Земана госпіталізували з COVID-19 через 

кілька годин після виписки 

Президент Чехії Мілош Земан, якого тільки 
сьогодні вранці виписали з лікарні, ввечері 25 

листопада був знову госпіталізований після 

позитивного тесту на коронавірус. 

 

Рада Європи надала рекомендації щодо 

захисту жінок та дівчат від цифрового 

насильства 

У Міжнародний день боротьби за ліквідацію 
насильства щодо жінок Рада Європи закликала 

захищати жінок та дівчат від усіх видів 

насильства, у т.ч. від цифрового, яке набуває 

все більшого поширення з розвитком 

технологій. 

 

Етнічний конфлікт у Судані: загинули 

майже півсотні осіб 

Унаслідок етнічного конфлікту у Судані було 

знищено майже півсотні сіл та вбито понад 40 

осіб.

 

 

Аварія на шахті Кузбасу: ЗМІ повідомляють 

про понад 50 загиблих 

Кількість жертв НП на шахті "Листв'яжна" в 

російському Кузбасі сягнула 52 осіб.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357645-zemana-gospitalizuvali-z-covid19-cerez-kilka-godin-pisla-vipiski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357645-zemana-gospitalizuvali-z-covid19-cerez-kilka-godin-pisla-vipiski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357696-rada-evropi-nadala-rekomendacii-sodo-zahistu-zinok-ta-divcat-vid-cifrovogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357696-rada-evropi-nadala-rekomendacii-sodo-zahistu-zinok-ta-divcat-vid-cifrovogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357696-rada-evropi-nadala-rekomendacii-sodo-zahistu-zinok-ta-divcat-vid-cifrovogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357696-rada-evropi-nadala-rekomendacii-sodo-zahistu-zinok-ta-divcat-vid-cifrovogo-nasilstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357734-etnicnij-konflikt-u-sudani-zaginuli-majze-pivsotni-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357734-etnicnij-konflikt-u-sudani-zaginuli-majze-pivsotni-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357647-avaria-na-sahti-u-kuzbasi-zmi-povidomlaut-pro-ponad-50-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357647-avaria-na-sahti-u-kuzbasi-zmi-povidomlaut-pro-ponad-50-zagiblih.html


 

У світі зафіксували більш ніж 260 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 26 листопада 
зафіксували 260 311 242 випадки зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС закликав Росію використати Віденський 

документ ОБСЄ для деескалації напруження 

Євросоюз стежить за ситуацією біля кордонів 
України та в окупованому Криму і закликає 

Росію використати механізми, передбачені 

Віденським документом ОБСЄ, для деескалації 

напруженості. 

 

Штати та Євросоюз закликали Росію до 

конструктивних переговорів в ТКГ 

Сполучені Штати та Європейський Союз 

закликали Росію до конструктивної участі у 
мирних переговорах у Тристоронній 

контактній групі (ТКГ). 

 

 

У МВФ сказали, скільки грошей Україна 

втрачатиме через «Північний потік-2» 

Через газопровід «Північний потік-2» щорічні 

доходи України від надання у використання 

своєї газотранспортної системи знизяться 
приблизно на 1,2 мільярда доларів уже до 2024 

року. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357741-u-sviti-zafiksuvali-bils-niz-260-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357741-u-sviti-zafiksuvali-bils-niz-260-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357675-es-zaklikav-rosiu-vikoristati-videnskij-dokument-obse-dla-deeskalacii-napruzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357675-es-zaklikav-rosiu-vikoristati-videnskij-dokument-obse-dla-deeskalacii-napruzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357688-stati-ta-evrosouz-zaklikali-rosiu-do-konstruktivnih-peregovoriv-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357688-stati-ta-evrosouz-zaklikali-rosiu-do-konstruktivnih-peregovoriv-v-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3357724-u-mvf-skazali-skilki-grosej-ukraina-vtracatime-cerez-pivnicnij-potik2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3357724-u-mvf-skazali-skilki-grosej-ukraina-vtracatime-cerez-pivnicnij-potik2.html


 

Кулеба розповість країнам ОБСЄ про 

загрози від Росії та порушення прав в 

ОРДЛО 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба візьме участь у зустрічі глав МЗС 

країн-учасниць ОБСЄ 2-3 грудня в Стокгольмі, 

Швеція. 

 

 

РФ створює істерію про наступ, аби 

виправдати можливу агресію проти України 

- Резніков 

Повідомлення про загрозу ескалації між 
Росією та Україною є інформаційною війною, 

яка спрямована на внутрішню аудиторію 

Російської Федерації. 

 

 

Негативні сценарії Кремля можна зупинити 

рішучими політичними сигналами - МЗС 

Польщі 

Захід може впливати на ситуацію і зупинити 

агресивні сценарії рішучими політичними 

сигналами. 

 

 

Веніславський прокоментував можливість 

введення воєнного стану в Україні 

У зв'язку з можливим розширенням агресії 
Російської Федерації не виключається варіант 

введення в Україні воєнного стану. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357720-kuleba-proinformue-kraini-obse-pro-zagrozi-vid-rosii-ta-porusenna-prav-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357720-kuleba-proinformue-kraini-obse-pro-zagrozi-vid-rosii-ta-porusenna-prav-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357720-kuleba-proinformue-kraini-obse-pro-zagrozi-vid-rosii-ta-porusenna-prav-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357720-kuleba-proinformue-kraini-obse-pro-zagrozi-vid-rosii-ta-porusenna-prav-v-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357692-rf-stvorue-isteriu-pro-nastup-abi-vipravdati-mozlivu-agresiu-proti-ukraini-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357692-rf-stvorue-isteriu-pro-nastup-abi-vipravdati-mozlivu-agresiu-proti-ukraini-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357692-rf-stvorue-isteriu-pro-nastup-abi-vipravdati-mozlivu-agresiu-proti-ukraini-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357692-rf-stvorue-isteriu-pro-nastup-abi-vipravdati-mozlivu-agresiu-proti-ukraini-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357687-negativni-scenarii-kremla-mozna-zupiniti-risucimi-politicnimi-signalami-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357687-negativni-scenarii-kremla-mozna-zupiniti-risucimi-politicnimi-signalami-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357687-negativni-scenarii-kremla-mozna-zupiniti-risucimi-politicnimi-signalami-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357687-negativni-scenarii-kremla-mozna-zupiniti-risucimi-politicnimi-signalami-mzs-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357677-venislavskij-prokomentuvav-mozlivist-vvedenna-voennogo-stanu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357677-venislavskij-prokomentuvav-mozlivist-vvedenna-voennogo-stanu-v-ukraini.html


 

Росія поводиться, як СРСР перед війною з 

Фінляндією - Україна в ОБСЄ 

Нарощування Росією сил на кордоні та 
антиукраїнська істерія в РФ про нібито 

підготовку України до війни нагадує сценарій 

"Майнільської провокації", яка була  

 

Бурба тричі переносив спецоперацію щодо 

«вагнерівців» - Арестович 

Дотичні до операції люди заявляють, що 

екскерівник ГУР Василь Бурба тричі 
переносив спецоперацію щодо затримання 

бойовиків ПВК Вагнера.

 

 

ДБР планує допитати Єрмака у справі щодо 

«вагнерівців» 

Найближчими днями главу Офісу президента 

Андрія Єрмака буде викликано на допит у 
Держбюро розслідувань у справі про 

спецоперацію проти російської ПВК 

"Вагнера".

 

 

США закликали Росію звільнити усіх 

кримських політв’язнів 

Сполучені Штати закликають Росію звільнити 
понад 100 кримських політичних в’язнів, 

включаючи заступника голови Меджлісу 

Нарімана Джеляла та журналіста "Радіо 

Свобода" Владислава Єсипенка.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357623-rosia-povoditsa-ak-srsr-pered-vijnou-z-finlandieu-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357623-rosia-povoditsa-ak-srsr-pered-vijnou-z-finlandieu-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357728-burba-trici-perenosiv-specoperaciu-sodo-vagnerivciv-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357728-burba-trici-perenosiv-specoperaciu-sodo-vagnerivciv-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357726-dbr-planue-dopitati-ermaka-u-spravi-sodo-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357726-dbr-planue-dopitati-ermaka-u-spravi-sodo-vagnerivciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3357669-ssa-zaklikali-rosiu-zvilniti-usih-ponad-100-krimskih-politvazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3357669-ssa-zaklikali-rosiu-zvilniti-usih-ponad-100-krimskih-politvazniv.html


УКРАЇНА  

 

Зеленський сьогодні проведе пресмарафон 

Сьогодні відбудеться пресмарафон за участю 

Президента України Володимира Зеленського, 

присвячений екватору його каденції.

 

 

Речник Президента оприлюднив перелік 

запрошених на пресмарафон ЗМІ 

Прессекретар Глави держави Сергій 
Никифоров оприлюднив список засобів 

масової інформації, запрошених на 

пресмарафон Президента Володимира 

Зеленського. 

 

Експоліціянт збував інформацію з баз 

правоохоронних органів 

Правоохоронці викрили колишнього 

поліціянта з Полтавщини, який збував 
інформацію з обмеженим доступом із закритих 

державних баз даних.

 

 

Незаконних мігрантів на кордоні з 

Білоруссю не зафіксовано - ДПСУ 

На українсько-білоруському кордоні ситуація 
залишається контрольованою, скупчення груп 

незаконних мігрантів не спостерігається.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357411-zelenskij-zavtra-provede-presmarafon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357411-zelenskij-zavtra-provede-presmarafon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357700-recnik-prezidenta-opriludniv-perelik-zaprosenih-na-presmarafon-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357700-recnik-prezidenta-opriludniv-perelik-zaprosenih-na-presmarafon-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357732-ekspoliciant-zbuvav-informaciu-z-baz-pravoohoronnih-organiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357732-ekspoliciant-zbuvav-informaciu-z-baz-pravoohoronnih-organiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357711-nezakonnih-migrantiv-na-kordoni-z-bilorussu-ne-zafiksovano-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357711-nezakonnih-migrantiv-na-kordoni-z-bilorussu-ne-zafiksovano-dpsu.html


 

У Запоріжжі туристична менеджерка 

підроблювала COVID-сертифікати - 

кіберполіція 

Правоохоронці повідомили у Запоріжжі 

працівниці турагенції про підозру в 

пособництві підробленню COVID-документів.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні на 10 

копійок 

Національний банк України на п'ятницю, 26 
листопада 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 10 копійок - до 27,0256 грн за долар.

 

 

В Україні за добу - 15 936 випадків 

коронавірусу 

За добу 25 листопада в Україні зафіксовано 15 

936 нових підтверджених випадків 

коронавірусної хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські найманці минулої доби 14 разів 

зривали «тишу» в зоні ООС 

Протягом минулої доби, 25 листопада, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 

порушень режиму припинення вогню, 4 з яких 
із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357690-u-zaporizzi-turisticna-menedzerka-pidrobluvala-covidsertifikati-kiberpolicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357690-u-zaporizzi-turisticna-menedzerka-pidrobluvala-covidsertifikati-kiberpolicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357690-u-zaporizzi-turisticna-menedzerka-pidrobluvala-covidsertifikati-kiberpolicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3357690-u-zaporizzi-turisticna-menedzerka-pidrobluvala-covidsertifikati-kiberpolicia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3357743-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-10-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3357743-nacbank-poslabiv-kurs-grivni-na-10-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357745-v-ukraini-za-dobu-15-936-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357745-v-ukraini-za-dobu-15-936-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357738-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-14-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3357738-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-14-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

26 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні потрібно проявити щедрість та 

альтруїзм

 

 

Ткаченко у Страсбурзі підписав конвенцію 

Ради Європи про спільне кіновиробництво 

Міністр культури та інформаційної політики 
України Олександр Ткаченко і генеральний 

секретар Ради Європи Марія Пейчинович-

Бурич у Страсбурзі, Франція, підписали 

оновлену Конвенцію Ради Європи про спільне 

 

 

Що пам'ятатимуть Київ та кияни про 

Олександра Омельченка ІНФОГРАФІКА  

Колишній голова КМДА та міської ради помер 

на 84-му році життя від ускладнень, 

спричинених коронавірусом 

 

На базі Охматдиту створять Асоціацію 

дитячих лікарень та кризовий центр 

На базі Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні "Охматдит" буде створено Асоціацію 

дитячих лікарень та Медико-експертний 

кризовий центр, який діятиме у співпраці з 

правоохоронцями. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3357477-26-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3357477-26-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3357620-tkacenko-u-strasburzi-pidpisav-konvenciu-radi-evropi-pro-spilne-kinovirobnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3357620-tkacenko-u-strasburzi-pidpisav-konvenciu-radi-evropi-pro-spilne-kinovirobnictvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357628-so-pamatatimut-kiiv-ta-kiani-pro-oleksandra-omelcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3357628-so-pamatatimut-kiiv-ta-kiani-pro-oleksandra-omelcenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357714-na-bazi-ohmatditu-stvorat-asociaciu-ditacih-likaren-ta-krizovij-centr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357714-na-bazi-ohmatditu-stvorat-asociaciu-ditacih-likaren-ta-krizovij-centr.html


 

Сьогодні визначиться суперник України у 

півфіналі плей-офф ЧС-2022 з футболу 

Жеребкування у Цюріху (Швейцарія) в 
п'ятницю, 26 листопада, визначить склад пар 

заключних матчів на шляху до чемпіонату 

світу з футболу.

 

 

У Нью-Йорку відбувся традиційний парад 

«Мейсі» до Дня подяки ФОТО 

У Нью-Йорку з нагоди Дня подяки відбувся 
традиційний костюмований парад «Мейсі», 

який торік через пандемію коронавірусу 

проходив лише для

 

 

В Іспанії на онлайн-аукціоні продавали меч, 

якому понад 2000 років 

Поліція Іспанії вилучила іберійський меч 

фалькату, виготовлений понад 2000 років тому, 

який продавали на онлайн-аукціоні. 

 

26 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Опанас Заливаха – 

український живописець, відомий 

правозахисник-шістдесятник
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https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3357698-sogodni-viznacitsa-supernik-ukraini-u-pivfinali-plejoff-cs2022-z-futbolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3357698-sogodni-viznacitsa-supernik-ukraini-u-pivfinali-plejoff-cs2022-z-futbolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357716-u-nujorku-vidbuvsa-tradicijnij-parad-mejsi-do-dna-podaki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357716-u-nujorku-vidbuvsa-tradicijnij-parad-mejsi-do-dna-podaki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357643-v-ispanii-na-onlajnaukcioni-prodavali-mec-akomu-ponad-2000-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3357643-v-ispanii-na-onlajnaukcioni-prodavali-mec-akomu-ponad-2000-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357490-26-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357490-26-listopada-pamatni-dati.html

