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ТОП 

 

Спільна заява Комісії Україна – НАТО 

(ПОВНИЙ ТЕКСТ) 

У Києві пройшло засідання Комісії Україна – 

НАТО, за результатами якого була прийнята 

спільна заява. 

 

Богдан підтвердив консультації з 

Хорошковським щодо митниці 

Колишній віцепрем’єр-міністр часів 

президентства Януковича та ексголова СБУ 

Валерій Хорошковський консультує чинну 

владу щодо роботи митниці.
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Рада дозволила зняти депутатську 

недоторканність із Дубневича 

Верховна Рада надала згоду на зняття 

депутатської недоторканності з народного 

депутата, члена депутатської групи "За 

майбутнє" Ярослава Дубневича. 

 

 

Будапешт пояснив, чому зняв вето із заяви 

послів НАТО щодо України 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер 

Сіярто заявив, що Будапешт зняв своє вето з 

ухвалення спільної заяви послів країн-членів 

НАТО щодо України після того, як в останній 

момент були враховані угорські пропозиції.

 

 

Як каратимуть за незаконне збагачення: у 

комітеті ВР роз’яснили новий закон 

Конфіскація активів чиновників, пов’язана з 

покаранням за незаконне збагачення, можлива 

лише після рішення суду. 

 

―Страшно впасти у кайдани, умирать в 

неволі‖: Столтенберг процитував Шевченка 

у Раді ВІДЕО 

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг 

процитував народним депутатам вірш Тараса 

Шевченка "Минають дні, минають ночі" і 

закликав їх діяти в інтересах усіх людей.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Заступниця генсека НАТО прокоментувала 

перспективи ПДЧ для України 

Україна на шляху до майбутнього членства в 

НАТО пройде різні етапи співпраці з 

Альянсом, у тому числі отримання статусу 

партнера з розширеними можливостями та 

Плану дій щодо членства.

 

Дипломатам США показали стоянку 

кораблів тактичної групи "Тритон" у 

Маріуполі 

Американська делегація на чолі з тимчасово 

повіреним у справах США в Україні Послом 

Вільямом Тейлором ознайомилася з 

безпековою ситуацією в Азовському морі та 

відвідала стоянку кораблів тактичної групи 

"Тритон".

 

 

Держдеп погодився надати суду деякі 

документи щодо України 

Державний департамент погодився надати 

певний перелік документів, пов’язаних з 

Україною, до 22 листопада.

 

 

Пайфер — про імпічмент Трампа: Навряд 

чи Конгрес звернеться до України по 

свідчення 

Українська влада, Президент Володимир 

Зеленський правильно роблять, не 

підтримуючи жодну зі сторін у внутрішньо 

американській політичній кризі.
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У Земана заявили, що президент Чехії не 

вважає Крим частиною РФ 

Прес-секретар президента Чехії Іржі Овчачек 

спростував інформацію прокремлівської 

кримськотатарської організації про нібито 

визнання Мілошем Земаном Криму "як 

частини РФ".

 

 

Українські правники Америки вступилися 

за свідка у справі імпічменту президента 

США Віндмана 

Асоціація українських правників Америки 

обурена нападками на офіцера українського 

 походження, експерта Ради національної 

безпеки США, ветерана війни в Іраку, 

підполковника Александера Віндмана.

 

БЕЗПЕКА 

 

Україна в ОБСЄ пояснила, від чого 

залежить успішне розведення сил на Донбасі 

Політична воля російської сторони 

дотримуватися своїх зобов'язань, передусім 

щодо припинення вогню, є критично 

важливою для забезпечення стійкого процесу 

розведення сил і засобів на Донбасі.

 

 

ОБСЄ зафіксувала, як російська 

"гумдопомога" йде до бойовиків 

СММ ОБСЄ нещодавно підтвердила той факт, 

що так звана "гуманітарна допомога" РФ 

насправді надходить до керованих Росією 

збройних формувань на Донбасі.
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Голова Луганської ОДА назвав умову, за 

якої відкриють пункт пропуску "Золоте" 

Керівник Луганської обласної військово-

цивільної адміністрації Сергій Гайдай 

зустрівся сьогодні з представниками СММ 

ОБСЄ в Україні. Зокрема, йшлося про 

відкриття КПВВ у Золотому.

 

Окупанти на Донбасі проводять військові 

навчання попри ―розведення сил‖ 

Командування російсько-окупаційних військ 

попри початок процедури розведення під 

Золотим оголосило про проведення спільних 

військових навчань із залученням як 

окупаційних адміністрацій, так і підрозділів 

терористичних військ.

УКРАЇНА 

 

Парламент звільнив трьох членів Нацради 

Верховна Рада звільнила трьох членів 

Національної ради з питань телебачення і 

радіомовлення - Ольгу Герасим’юк, Олега 

Черниша та Олександра Ільяшенка, 

призначених квотою парламенту і 

повноваження яких завершилися.

 

 

Кулеба назвав п’ять напрямків подальшої 

співпраці з НАТО 

Україна планує продовжувати співпрацю з 

Північноатлантичним Альянсом за п’ятьма 

стратегічними напрямками.
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Дубілет повідомив про скорочення понад 18 

тисяч держслужбовців РДА 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет 

заявив про плани уряду скоротити штат 

районних державних адміністрацій (РДА) на 

18 449 штатних одиниць.

 

 

Богдан бачить загрозу в багатьох "слугах 

народу", але з фракції поки нікого не 

виключатимуть 

Голова ОП Андрій Богдан вбачає загрозу у 

багатьох народних депутатах зі "Слуги 

народу", але заявляє, що наразі немає рішень 

про можливе виключення із фракції.

 

Скандальне листування: Арахамія розповів 

про можливі санкції для Яременка 

Фракція "Слуга народу" планує у п’ятницю, 1 

листопада, провести засідання, одним з питань 

якого буде обговорення ситуації щодо 

скандального листування голови Комітету з 

питань зовнішньої політики і 

міжпарламентського співробітництва Богдана 

Яременка.

 

 

Кабмін підпорядкував Держкомтелерадіо 

МКМС 

Кабінет міністрів України передав Державний 

комітет телебачення і радіомовлення у 

підпорядкування Міністерству культури, 

молоді та спорту (МКМС).
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809237-dubilet-povidomiv-pro-sutteve-skorocenna-derzsluzbovciv-rda.html
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Рада проголосувала за додатковий мільярд 

на зарплати шахтарям 

Верховна Рада підтримала урядові ініціативи 

про виділення 1 млрд грн шахтарям.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку 

придбати понад 50% "Арена-Сіті" 

Антимонопольний комітет надав дозвіл 

бізнесмену Сергію Тігіпку на опосередковане 

придбання часток у ТОВ «АРЕНА-СІТІ» та 

ТОВ «КАН», які володіють офісною й 

торговельною нерухомістю в Києві.

 

 

Банки в Україні з початку року збільшили 

прибуток у 4,4 раза 

За три квартали 2019 року українські банки 

отримали 48,35 млрд грн чистого прибутку 

проти 10,9 млрд грн за цей же період торік. 

Понад половину цього фінансового результату 

- 27,4 млрд грн - забезпечив ПриватБанк.

 

 

Милованов повідомив, де найбільша 

середня зарплата в Україні 

Найбільша середня заробітна плата в Україні 

(17,114 тис. грн) зафіксована у Маріуполі. На 

другому місці - Київ, на третьому - Дніпро.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2809789-rada-progolosuvala-za-dodatkovij-milard-na-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2809789-rada-progolosuvala-za-dodatkovij-milard-na-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2809789-rada-progolosuvala-za-dodatkovij-milard-na-zarplati-sahtaram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809777-antimonopolnij-komitet-dozvoliv-tigipku-pridbati-ponad-50-arenasiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809777-antimonopolnij-komitet-dozvoliv-tigipku-pridbati-ponad-50-arenasiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809777-antimonopolnij-komitet-dozvoliv-tigipku-pridbati-ponad-50-arenasiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809566-banki-v-ukraini-z-pocatku-roku-zbilsili-pributok-u-44-raza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809566-banki-v-ukraini-z-pocatku-roku-zbilsili-pributok-u-44-raza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809566-banki-v-ukraini-z-pocatku-roku-zbilsili-pributok-u-44-raza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809388-milovanov-povidomiv-de-najbilsa-seredna-zarplata-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809388-milovanov-povidomiv-de-najbilsa-seredna-zarplata-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809388-milovanov-povidomiv-de-najbilsa-seredna-zarplata-v-ukraini.html


 

Експерти розповіли, як зросте ціна на землю 

на старті реформи 

На старті земельної реформи ціна за гектар 

українського чорнозему в середньому по 

державі становитиме 1800 -1900 доларів.

 

 

Велику кільцеву дорогу у Києві 

будуватимуть спільно з китайською 

компанією 

Державне агентство автомобільних доріг 

України та китайська компанія Poly Changda 

Engineering Co. Ltd підписали меморандум про 

спільне будівництво Великої кільцевої 

автомобільної дороги навколо міста Києва 

(ВКАД).

 

 

В Україні запустили ще одну потужну 

сонячну електростанцію 

У Дніпропетровській області запущено в 

роботу Покровську сонячну електростанцію 

(240 МВт), яка є другою за потужністю СЕС в 

Європі.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Білий дім блокував резолюцію Держдепу 

щодо захоплення українських моряків - 

експомічник Волкера 

Білий дім заблокував заяву Державного 

департаменту США про засудження 

захоплення Росією українських моряків у 

Керченській протоці у листопаді 2018 року.
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Кримський "суд" залишив політв’язня 

Приходька за гратами 

"Суд" в окупованому Криму проігнорував 

апеляційну скаргу на арешт українця Олега 

Приходька, залишивши його під вартою до 10 

грудня 2019 року.

 

 

"Суд" знову продовжив арешт вісьмом 

кримським татарам 

Київський районний "суд" у Сімферополі у 

четвер знову відхилив апеляційну скаргу 

фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" 

(Білогірська група), у зв'язку з чим вісім 

кримських татар, затриманих в червні цього 

року, залишаються під арештом.

 

 

Меджлісу на Банковій передали документи 

про депортацію кримських татар 

Заступник керівника ОП Андрій Смирнов 

передав членам Меджлісу 

кримськотатарського народу, Комісії 

Курултаю по вивченню наслідків геноциду 

кримськотатарського народу 1944 року та 

представникам кримськотатарської молоді 

архівні документи, пов’язані з …

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Суд відклав підготовче засідання у справі 

"Кличко vs Гончарук" 

Найбільша середня заробітна плата в Україні 

(17,114 тис. грн) зафіксована у Маріуполі. На 

другому місці - Київ, на третьому - Дніпро.
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Загибель працівника Адміністрації 

Порошенка: експертиза виявила 

сильнодіючі ліки 

Експертиза виявила в організмі загиблого у 

березні співробітника Адміністрації 

Президента Олександра Бухтатого 

сильнодіючий медпрепарат клозапін.

 

 

Ексголову Державної зернової корпорації 

затримали у Литві 

Литовські правоохоронці затримали 

клишнього голову ПАТ "Державна 

продовольчо-зернова корпорація України".

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Росія робить ставку на кібервійни, і нас ще 

очікує електронний Перл-Гарбор 

Британський “професор війни” Лоуренс 

Фрідман – про Трампа, Путіна, Україну і 

безпеку

 

Потяг в один бік: чи вдасться реанімувати 

застарілу «Укрзалізницю» АНАЛІТИКА 

Світло в кінці тунелю ще є, вважають 

експерти. Але треба вкласти чимало коштів і, 

головне, не рубати гілки, що приносять 

прибуток. А до того вже йдеться
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У депутата "Слуги народу" та актриси 

"Мамахохотала" народився син 

Народний депутат від партії "Слуга народу" 

Роман Грищук повідомив, що в нього 

народився син.

 

 

Дротове радіо повністю відключать у 

чотирьох областях 

З 1 лютого 2020 року "Укртелеком" повністю 

відмовиться від надання послуги дротового 

радіо в Одеській, Миколаївській, Херсонській 

та Закарпатській областях.

 

 

Україна виключила із ―чорного списку‖ 

італійського співака Аль Бано 

Міністерство культури, молоді та спорту яке 

дотепер доповнювало перелік осіб, що 

створюють загрозу нацбезпеці країни, 

зменшило його на одну особу.

 

 

Три ліфти, звукові сигнали й навігація - як 

виглядатиме оновлена станція метро 

"Святошин" 

Оновлений другий вестибюль станції метро 

"Святошин" працюватиме з 1 листопада.
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Університет імені Шевченка святкує 185-

річчя 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка святкує 185-річний ювілей з 

дня створення.

 

 

Одеса увійшла до Мережі креативних міст 

ЮНЕСКО 

Одеса другою з українських міст долучилася 

до всесвітньої Мережі креативних міст 

ЮНЕСКО як місто літератури.

 

 

На Книжковому салоні у Монреалі Україна 

дебютує як країна-партнер 

На книжковому салоні в Монреалі, що пройде 

20-25 листопада, Україна вперше виступить як 

країна-партнер.

 

Українським динамівцям виповнилося 95 

років 

31 жовтня 95-річний ювілей відзначає 

фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 

України.
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