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ТОП
Екватор на посаді Президента: пресмарафон
Зеленського
Президент України Володимир Зеленський
проводить пресмарафон, присвячений екватору
його каденції.

Міністри закордонних справ країн НАТО
обговорять нарощування військ РФ біля
України
Міністри закордонних справ країн НАТО, які
наступного тижня зустрінуться у Ризі,
обговорять ситуацію, що складається у зв’язку
із російським військовим нарощуванням
навколо кордонів України та на тимчасово
окупованих

Ахметов спростував заяву Зеленського про
втягування у держпереворот
Бізнесмен Рінат Ахметов спростовує
інформацію щодо імовірного втягування його
до організації державного перевороту в
Україні, озвучену Президентом

Три дні у «Синьогорі»: Зеленський
анонсував масштабний захід до 30-річчя
української дипломатії
Упродовж 20-22 грудня в президентській
резиденції "Синьогора" в селі Гута та
безпосередньо в Івано-Франківську
відбудеться масштабний захід з нагоди Дня
працівників дипломатичної служби України за
участю понад 150 послів.

Урок Голодомору: не дати зробити з себе
«омлет»
І цей урок засвоєний: Україна є частиною
Заходу, а не бунтівною провінцією «русского
мира»

Вчені виявили новий штам коронавірусу з
численними мутаціями ІНФ ОГРАФ І КА
Штам зареєстрований на півдні Африки

МОЗ утилізує понад 400 тисяч доз
простроченої вакцини AstraZeneca
Міністерство охорони здоров'я утилізує понад
400 тисяч доз вакцини AstraZeneca, у якої в
жовтні сплив термін придатності.

На сході України загинув боєць ЗСУ
Сьогодні в зоні проведення операції
Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська
двічі порушили режим припинення вогню,
загинув один військовослужбовець.

УКРАЇНА І СВІТ
Зеленський анонсував переговори Єрмака з
Салліваном і Козаком
Керівник Офісу Президента України Андрій
Єрмак найближчим часом контактуватиме з
радником США з національної безпеки
Джейком Салліваном і заступником голови
адміністрації президента Росії Дмитром
Козаком.

США закликали не вірити заявам
російських посадовців про «провокації» у
Чорному морі ВІДЕО
США закликало не вірити заявам російських
посадовців про «провокації» у Чорному морі

Бурба хотів втягнути Україну в скандал з
Туреччиною - Президент
Президент Володимир Зеленський вважає, що
ексголова Головного управління розвідки
Василь Бурба спецоперацією з “вагнерівцями”
хотів втягнути Україну у скандал з
Туреччиною.

Президент каже, що Демченко не підписував
Харківські угоди: Я піднімав це питання на
РНБО
Перший заступник секретаря РНБО Руслан
Демченко не підписував Харківські угоди та не
лобіював їх. Водночас правоохоронні органи
мають розслідувати це питання.

Росія направляє до ОРДЛО кадрових
військових – розвідка
На тимчасово окуповані території Донецької та
Луганської областей прибула чергова група
кадрових російських військовослужбовців для
посилення розвідувально-диверсійних та
саперних підрозділів.

КОРОНАВІРУС
У «червоній» зоні карантину - Київ та 18
областей
Станом на 26 листопада в Україні у "червоній"
зоні епіднебезпеки перебувають столиця та 18
областей.

Основний ризик занесення Delta-штаму йде
з території Росії – Кузін
Основний ризик занесення COVID-19 в осінній
хвилі пандемії коронавірусу йде з території
РФ.

Україна у грудні отримає 50 тисяч флаконів
«Ремдесивіру» для COVID-хворих – Ляшко
До середини грудня в Україну мають
поставити 50 тисяч флаконів препарату
«Ремдесивір», який застосовують при тяжкому
перебігу коронавірусу.

УКРАЇНА
Зеленський - про передвиборчі обіцянки: На
виконання треба п’ять, а не 2,5 роки
Володимир Зеленський за 2,5 роки
президентства ще не встиг виконати всі
передвиборчі обіцянки, але вже є результати,
якими він задоволений.

Зеленський вважає недоцільним звільняти
Єрмака
Президент Володимир Зеленський вважає, що
главу Офісу Президента Андрія Єрмака
недоцільно звільняти через те, що він комусь
не подобається.

Президент прокоментував свій «тиск на
парламент»
Президент Володимир Зеленський заявив, що
не зустрічається з жодною іншою фракцією
Верховної Ради, крім "Слуги народу".

Зеленський спростовує чутки, що РНБО
працює за принципом «ну що, кого
сьогодні?»
Президент Володимир Зеленський заявляє, що
зараз Рада національної безпеки й оборони є
потужним органом, що ухвалює відповідальні
рішення.

Президент призначив двох суддів КСУ
Президент України Володимир Зеленський
призначив Оксану Грищук та Олександра
Петришина на посади суддів Конституційного
Суду України.

Біля Херсонської облради палили фаєри —
вимагали усунути «посіпаку Медведчука»
У Херсоні активісти перед будівлею облради,
де відбувається сесія, провели акцію протесту,
вимагаючи відсторонення з посади першого
заступника голови обласної ради, представника
ОПЗЖ Єгора Устинова.

ЕКОНОМІКА
Україна і Росія не обговорювали
продовження транзиту газу – Зеленський
Предметних зустрічей, на яких би
обговорювалося збільшення транзиту газу чи
продовження існуючого контракту, між
Україною і Росією не відбувалося.

Нафтогаз розбирається з ситуацією довкола
контракту з компанією Фірташа
НАК «Нафтогаз Україна» продовжує
вирішувати проблему на газовому ринку,
пов’язану з контрактом на поставку
блакитного палива для потреб населення з

Набрав чинності закон щодо запровадження
діяльності Бюро економічної безпеки
Закон визначає відповідальність службовців
Бюро економічної безпеки за правопорушення
за дисциплінарними статутами.

Учасники ринку ВДЕ вважають
недостатнім тариф Укренерго на передачу
електроенергії
Європейсько-українське енергетичне агентство
(ЄУЕА) вважає, що запропонований НКРЕКП
тариф на передачу НЕК «Укренерго» є
недостатнім, аби покрити всі витрати
виробникам енергії з відновлюваних джерел
(ВДЕ).

Тарифи на газ і тепло зафіксовані і зростати
не будуть - Шмигаль
Уряд готовий зробити все необхідне для того,
щоб забезпечити безперервність постачання та
доступність тепла, електроенергії та води для
населення.

Укртрансгаз приєднався до міжнародного
проєкту з виробництва водню на заході
України ФОТО
АТ "Укртрансгаз" підписав меморандум із
низкою партнерів, який передбачає реалізацію
проєкту із виробництва водню на Західній
Україні.

Президент: Розділити Укрнафту
запропонував Коболєв
Президент Володимир Зеленський заявляє, що
пропозицію розділити ПАТ "Укрнафта" між
державою та приватними співвласниками,
підконтрольними Ігорю Коломойському,
висловив колишній очільник НАК "Нафтогаз
України" Андрій Коболєв.

У Нацбанку заявляють про зростання
фінансової грамотності серед українців
Рівень фінансової грамотності українців за три
роки помітно зріс: із 11,6 бала у 2018-му до
12,3 бала цьогоріч.

Нацбанк з 1 грудня вводить в обіг кілька
пам’ятних монет ФОТО
Національний банк з 1 грудня 2021 року
вводить в обіг пам’ятні монети: "Збройні Сили
України", "Сухопутні війська Збройних Сил
України" та "Гарнізонний храм святих
апостолів Петра і Павла (м. Львів)".

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Раді Європи закликають припинити
переслідування кримських татар ЗАЯВА
У Раді Європи закликали припинити
переслідування кримських татар в тимчасово
окупованому Росією Криму.

Кримські адвокати оскаржать вирок Едему
Семедляєву
Адвокатська спільнота окупованого Криму
оскаржить вирок Едему Семедляєву - штраф за
відмову роздягнутися догола на вимогу
силовиків.

ПРАВОПОРЯДОК
Апеляційний суд залишив Семенченка під
вартою
Київський апеляційний суд залишив під
вартою колишнього народного депутата
Семена Семенченка, якого підозрюють у
створенні та керівництві воєнізованим
збройним формуванням.

На батьків водія Infiniti з Харкова відкрили
справу за двома статтями, матір дала
свідчення
Розпочато розслідування щодо дій батьків 16річного водія Infiniti, який скоїв смертельну
ДТП, за двома статтями Кримінального
кодексу України.

ЕКСКЛЮЗИВ
Східне партнерство треба адаптувати до
сьогоднішніх реалій – посол Ченцов
ЕКСКЛЮЗИВ

Україна розглядає участь у Східному
партнерстві як важливу ініціативу, що має бути
адаптована до вимог сьогодення з урахуванням
рівня амбіцій учасників та цілей, які вони
прагнуть досягнути у відносинах з ЄС.

Жінки більше почали говорити про факти
насильства, а подолати страх розголосу - це
величезний крок вперед - Тетяна Рамус,
амбасадор «Білої стрічки в Україні»
ІНТЕРВ'Ю
Наприкінці листопада усі сторінки світових
медіа заповнює інформація про проблеми
домашнього насильства.

Омельченко, ООО: Міцно тримався землі,
хоча іноді «ставав на голову»
Пам’яті очільника київської влади (1996-2006)
Олександра Олександровича Омельченка
(1938-2021)

«Останній день визвольних змагань 19191921»? Насправді, то був початок!
100 років тому, 21 листопада 1921 року,
розстрілом українських військовиків під
містечком Базар було остаточно задушено
тодішню незалежну Україну

СУСПІЛЬСТВО
Співак Ед Ширан побував на зйомках у
Києві ФОТО
Популярний британський співак Ед Ширан
повідомив, що провів у Києві зйомки, ймовірно
свого нового кліпу.

На виставці у Сумах показали їжу часів
Голодомору ФОТО
У Сумському обласному краєзнавчому музеї
відкрилась виставка, основу якої склала їжа
періоду Голодомору 1932-1933 років та
знаряддя для її приготування.

Ткаченко порадив сім фільмів «під ялинку»
Міністр культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко оприлюднив низку
кінотеатральних новинок, які б сам хотів
відвідати.

Пенсії і не тільки - на порталі «Дія»
з’являться нові послуги
Міністерство цифрової трансформації України
29 листопада проведе Online Summit під час
якого презентує нові послуги на порталі «Дія».

Український переклад номінованої на
Grammy книги Обами «Земля обітована»
вийде у січні
Книга Барака Обами «Земля обітована»,
номінована на музичну премію "Греммі",
вийде в українському перекладі у січні 2022
року.

Для вакцинованих курорти на Новий рік
працюватимуть – Кузін
Для вакцинованих громадян гірськолижні
курорти на Новий рік будуть працювати за
умови дотримання протиепідемічних правил.

В Україні 2022 року стартує розбудова
туристичної інфраструктури нацпарків
В Україні з 2022 року почнеться будівництво
туристичної інфраструктури для національних
природних парків.

В Україні сформують національний рейтинг
«Екошкола року 2021» ФОТО
Учнів та освітян запрошують долучитися до
конкурсу, за результатами якого визначать
кращі школи країни, які протягом року
успішно реалізували екологічні ініціативи у
своєму навчальному закладі та громаді.

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького
8/16

