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ТОП 

 

Розведення військ у Петрівському готують 

на 8 листопада - вже відправили листа 

ОБСЄ 

Розведення військ на ділянці №3 Петрівське-

Богданівка розпочнеться 8 листопада, якщо не 

буде порушено режим тиші протягом останніх 

семи днів.

 

 

Україна висловлює рішучий протест через 

―вояж‖ депутата Держдуми в Золоте 

МЗС України висловлює рішучий протест 

через незаконну поїздку депутата Держдуми 

Росії Олексія Журавльова на тимчасово 

окуповану територію України в Луганській 

області, …
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Кремль готовий, але тільки ―за термінової 

потреби‖: що це означає АНАЛІТИКА 

У Путіна назвали чергову і дуже туманну 

умову для зустрічі “нормандської четвірки”. 

Наші експерти роблять з цього три дуже 

несхожі між собою висновки

 

 

Зеленський підписав закон про судову 

реформу 

Президент Володимир Зеленський підписав 

Закон “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо діяльності органів суддівського 

врядування”.

 

 

РФ вимагає підготовки спільного документу 

до ―нормандської зустрічі‖ — Пристайко 

Російська Федерація висунула вимогу 

підготувати спільний документ, який 

розглядатимуть лідери чотирьох країн, до 

зустрічі у “нормандському форматі”.

 

 

Луценко просто балабол, по-іншому не 

можна сказати - мати Катерини Гандзюк 

Мати херсонської активістки Катерини 

Гандзюк Надія у річницю загибелі доньки 

висловила незадоволення розслідуванням її 

справи.
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Луценко написала заяву про складення 

депутатського мандату 

Народний депутат від фракції “Європейська 

солідарність” Ірина Луценко написала заяву 

про дострокове припинення повноважень 

народного депутата.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Гончарук закликає Естонію посилити 

спротив Nord Stream 2 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

закликає Естонію посилити протидію Nord 

Stream 2, у тому числі через скоординовані дії 

членів-країн ЄС та НАТО.

 

 

Київ надіслав Москві ноту з вимогою 

повернути захоплені кораблі 

Міністерство закордонних справ України 

надіслало Росії ноту з проханням повідомити 

місце і час, коли українські військові можуть 

забрати захоплені у Керченській протоці 

українські бойові кораблі.

 

 

Росія запускає в Україну, Грузію й Молдову 

―вірус‖ конфлікту - Орися Луцевич, 

аналітик Chatham House (Лондон) 

ІНТЕРВ'Ю 

Наступного року Chatham House (Королівський інститут 
міжнародних відносин) святкуватиме своє 100-річчя. Це 
один із провідних аналітичних центрів світу. Пані 
Луцевич керує Українським форумом у програмі 
Chatham House “Росія та Євразія”. 
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Маас і Помпео обговорять Україну в четвер 

у Лейпцигу 

Міністри закордонних справ ФРН і США 

Гайко Маас і Майк Помпео обговорять у ході 

переговорів цього тижня Україну та інші 

питання міжнародної проблематики.

 

 

Манафорт заявляв про ―український слід‖ у 

зламі пошти демократів — звіт Мюллера 

Колишній голова виборчого штабу Дональда 

Трампа Пол Манафорт просував теорію про те, 

що за хакерською атакою на нацкомітет 

Демократичної партії США в 2016 році «стоять 

українці, а не росіяни».

 

 

Сподіваємося найближчими тижнями 

отримати зброю з Канади - Василь Боднар, 

заступник міністра закордонних справ 

України  (ІНТЕРВ'Ю) 

Днями в Оттаві відбувся з’їзд Конгресу українців 
Канади, що проходить раз на три роки. 

 

Новим послом Канади в Україні стане 

Лариса Галадза 

Новим послом Канади в Україні стане фаховий 

дипломат Лариса Галадза.
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БЕЗПЕКА 

 

Окупанти накрили Новотошківське 

потужним вогнем, дітей евакуювали зі 

школи 

Упродовж поточної доби збройні формування 

РФ та її найманці 16 разів порушили режим 

припинення вогню.

 

 

Зеленський посилив вимоги до зберігання 

боєприпасів на артскладах 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав указ щодо покращення умов 

зберігання боєприпасів на військових 

арсеналах та складах.

 

 

У Луганській ОДА спростовують фейк про 

прапор Росії у Золотому 

Голова Луганської облдержадміністрації – 

керівник обласної військово-цивільної 

адміністрації Сергій Гайдай побував у 

Золотому–4 та Катеринівці Попаснянського 

району, де відбулося розведення військ …

 

 

Після відведення військ створюється не 

"сіра зона", а район безпеки — командувач 

ООС 

Розведення військ не можна вважати відступом 

української армії, а після відведення 

створюється не "сіра зона", а район безпеки.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський змінив голів ОДА та СБУ на 

Черкащині 

Президент звільнив Ігоря Шевченка з посади 

голови Черкаської обласної держаної 

адміністрації та призначив на це місце Романа 

Боднара.

 

 

Партія "Слуга народу" визначилась із 

датою з’їзду 

З’їзд партії "Слуга народу" пройде в неділю, 10 

листопада, у КВЦ "Парковий".

 

 

"Руху опору капітуляції" презентував 

альтернативний план встановлення миру в 

Україні 

Стратегічна рада "Рух опору капітуляції" 

презентувала "Українську доктрину безпеки та 

миру", яка містить альтернативний план 

мирного врегулювання та стратегічні напрямки 

забезпечення сталої безпеки України.

 

 

Військовим медикам хочуть надати статус 

учасника бойових дій ЗАКОНОПРЕЄКТ 

Народний депутат від фракції “Слуга народу” 

Ольга Василевська-Смаглюк зареєструвала 

законопроєкт про надання статусу учасника 

бойових дій медичним працівникам.
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Репарації на відновлення Донбасу має 

виплачувати Росія - Мінветеранів 

Репарації на відновлення Донбасу має 

виплачувати Росія - країна-агресор, однак Київ 

готовий нести відповідальність за українських 

громадян.

 

Під Офісом Президента встановили напис 

"Мовчання вбиває" 

Під Офісом Президента України учасники 

акції "Рік без Каті" встановили об'ємний напис 

"Мовчання вбиває".

 

ЕКОНОМІКА 

 

ЄС та ЄБРР виділять гранти для розвитку 

малого та середнього бізнесу в Україні 

Представники малого та середнього бізнесу 

можуть отримати гранти для розвитку від 

Європейського Союзу в рамках ініціативи 

EU4Business, яку в Україні частково 

імплементує Європейський банк реконструкції 

та розвитку (ЄБРР).

 

 

В Україні планують відкрити 

представництво Airbus ФОТО 

Міністерство внутрішніх справ України 

отримає у 2020 році ще 10 гвинтокрилів на 

потреби Єдиної системи авіаційної безпеки та 

цивільного захисту.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811755-pid-ofisom-prezidenta-vstanovili-napis-movcanna-vbivae.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811517-es-ta-ebrr-vidilat-granti-dla-rozvitku-malogo-ta-serednogo-biznesu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811517-es-ta-ebrr-vidilat-granti-dla-rozvitku-malogo-ta-serednogo-biznesu-v-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811767-v-ukraini-planuut-vidkriti-predstavnictvo-airbus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811767-v-ukraini-planuut-vidkriti-predstavnictvo-airbus.html


 

Банки України цьогоріч закрили понад 300 

відділень 

За січень-вересень 2019 року загальна кількість 

структурних підрозділів банків в Україні 

скоротилась на 304 відділення. 

 

Криклій хоче розділити Укрзалізницю на 

три компанії упродовж двох років 

Розділення АТ "Укрзалізниця" на три компанії 

може тривати від одного до двох років.

 

 

Герус заявляє про збитковість імпорту 

російської електроенергії 

Імпорт електроенергії з Російської Федерації є 

збитковим, тому деякі компанії припинили 

його у листопаді. 

 

 

Центральний вокзал у Києві передадуть у 

концесію — Криклій 

Центральний залізничний вокзал у Києві 

передадуть у концесію інвесторам, щоб 

збільшити його прибутковість.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811666-banki-ukraini-cogoric-zakrili-ponad-300-viddilen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811666-banki-ukraini-cogoric-zakrili-ponad-300-viddilen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811666-banki-ukraini-cogoric-zakrili-ponad-300-viddilen.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811301-kriklij-hoce-rozdiliti-ukrzaliznicu-na-tri-kompanii-uprodovz-dvoh-rokiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811652-gerus-zaavlae-pro-zbitkovist-importu-rosijskoi-elektroenergii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811652-gerus-zaavlae-pro-zbitkovist-importu-rosijskoi-elektroenergii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2811321-centralnij-vokzal-u-kievi-peredadut-u-koncesiu-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2811321-centralnij-vokzal-u-kievi-peredadut-u-koncesiu-kriklij.html


 

МАУ заявляє, що про її банкрутство не 

може бути й мови 

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 

заявляє, що здійснює низку заходів для 

уникнення збитків і жодної мови про 

банкрутство авіакомпанії не може бути.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Адвокат досі не знає, куди етапували 

"українських диверсантів" Дудку і 

Бессарабова 

Місцезнаходження етапованих з московського 

СІЗО "Матросская тишина" Володимира Дудки 

і Олексія Бессарабова, засуджених російським 

судом у справі "українських диверсантів", 

дотепер невідомо.

 

 

За п’ять років окупації у Криму не 

залишилося незалежних журналістів - 

експерт 

За п'ять років російської окупації в Криму 

незалежних журналістів практично не 

залишилося. 

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

За офіційними даними, у держави вкрадено 

понад 700 тис га. Насправді – мільйони 

(АНАЛІТИКА) 

За даними Мінекономрозвитку, в Україні 

розікрали половину держземель 

сільгосппризначення. Чи є шанси повернути 

втрачене й покарати винних.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811699-mau-zaavlae-so-pro-ii-bankrutstvo-ne-moze-buti-j-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811699-mau-zaavlae-so-pro-ii-bankrutstvo-ne-moze-buti-j-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811699-mau-zaavlae-so-pro-ii-bankrutstvo-ne-moze-buti-j-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2811418-advokat-dosi-ne-znae-kudi-etapuvali-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2811418-advokat-dosi-ne-znae-kudi-etapuvali-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2811418-advokat-dosi-ne-znae-kudi-etapuvali-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2811418-advokat-dosi-ne-znae-kudi-etapuvali-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2811508-za-pat-rokiv-okupacii-u-krimu-ne-zalisilosa-nezaleznih-zurnalistiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2811508-za-pat-rokiv-okupacii-u-krimu-ne-zalisilosa-nezaleznih-zurnalistiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2811508-za-pat-rokiv-okupacii-u-krimu-ne-zalisilosa-nezaleznih-zurnalistiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2811508-za-pat-rokiv-okupacii-u-krimu-ne-zalisilosa-nezaleznih-zurnalistiv-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811715-za-oficijnimi-danimi-u-derzavi-vkradeno-ponad-700-tis-ga-naspravdi-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811715-za-oficijnimi-danimi-u-derzavi-vkradeno-ponad-700-tis-ga-naspravdi-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811715-za-oficijnimi-danimi-u-derzavi-vkradeno-ponad-700-tis-ga-naspravdi-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811715-za-oficijnimi-danimi-u-derzavi-vkradeno-ponad-700-tis-ga-naspravdi-miljoni.html


 

Захист Дубневича оскаржив заставу у 100 

мільйонів 

Захист народного депутата Ярослава 

Дубневича оскаржив у Апеляційній палаті 

Вищого антикорупційного суду розмір застави 

у 100 млн грн.

 

На Житомирщині закрили храм через 

конфлікт між вірянами ПЦУ і 

Московського патріархату 

Поліція перевіряє обставини конфлікту між 

прихильниками ПЦУ та УПЦ Московського 

патріархату навколо Свято-Покровського 

храму у селі Калинівка Житомирського 

району, який стався напередодні.

 

 

Під Києвом росіянин пошкодив флагшток з 

прапором ОУН 

У місті Вишневе, що на Київщині, чоловік біля 

пам’ятника «Небесної Сотні» пошкодив 

флагшток з чорно-червоним прапором.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Кремлівські медіа відзначили Хелловін 

реанімацією пропагандистських міфів – 

EUvsDisinfo  (АНАЛІТИКА) 

Російське телебачення накачувало аудиторію 

«нескінченною дезінформацією» про Україну

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811468-zahist-dubnevica-oskarziv-zastavu-u-100-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811468-zahist-dubnevica-oskarziv-zastavu-u-100-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811468-zahist-dubnevica-oskarziv-zastavu-u-100-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2811461-na-zitomirsini-zakrili-hram-cerez-konflikt-miz-viranami-pcu-i-moskovskogo-patriarhatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2811461-na-zitomirsini-zakrili-hram-cerez-konflikt-miz-viranami-pcu-i-moskovskogo-patriarhatu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2811461-na-zitomirsini-zakrili-hram-cerez-konflikt-miz-viranami-pcu-i-moskovskogo-patriarhatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2811315-pid-kievom-rosianin-poskodiv-flagstok-z-praporom-oun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2811315-pid-kievom-rosianin-poskodiv-flagstok-z-praporom-oun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2811315-pid-kievom-rosianin-poskodiv-flagstok-z-praporom-oun.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811250-kremlivski-media-vidznacili-hellovin-reanimacieu-propagandistskih-mifiv-euvsdisinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811250-kremlivski-media-vidznacili-hellovin-reanimacieu-propagandistskih-mifiv-euvsdisinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811250-kremlivski-media-vidznacili-hellovin-reanimacieu-propagandistskih-mifiv-euvsdisinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811250-kremlivski-media-vidznacili-hellovin-reanimacieu-propagandistskih-mifiv-euvsdisinfo.html


 

Труднощі перекладу, або Як українські 

банди «напали на Францію» АНАЛІТИКА 

Слова французького президента вирвали з 

контексту, але і в контексті вони нічим не 

кращі. А головне те, що в «етнічній» 

кримінальній статистиці Франції українці 

відсутні взагалі

 

 

Коли Порошенко додає, а Коломойський 

втрачає АНАЛІТИКА 

Якщо не зміна влади в Україні, то міжнародна 

кон'юнктура скоригувала статки найбагатших 

людей країни. А от репутація – мало чого 

варта…

СУСПІЛЬСТВО 

 

ЮНІСЕФ застерігає від переходу на 

допомогу новонародженим залежно від 

доходу сім'ї 

Дитячий фонд ООН "ЮНІСЕФ" зробив заяву 

стосовно законодавчої пропозиції змінити 

умови надання допомоги при народженні 

дитини, зокрема надавати ії залежно від доходу 

сім'ї.

 

 

В Україні запустили онлайн-калькулятор 

вартості розмитнення ―євроблях‖ 

Митниця запустила калькулятор митної 

вартості та платежів при митному оформленні 

автомобіля.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811657-trudnosi-perekladu-abo-ak-ukrainski-bandi-napali-na-franciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811657-trudnosi-perekladu-abo-ak-ukrainski-bandi-napali-na-franciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811657-trudnosi-perekladu-abo-ak-ukrainski-bandi-napali-na-franciu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811597-koli-porosenko-dodae-a-kolomojskij-vtracae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811760-unisef-zasterigae-vid-perehodu-na-dopomogu-novonarodzenim-zalezno-vid-dohodu-simi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811635-v-ukraini-zapustili-onlajnkalkulator-vartosti-rozmitnenna-evroblah.html
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Україна презентує свої туристичні 

можливості на виставці в Лондоні 

Україна представлена трьома стендами на 

одній з наймасштабніших туристичних 

виставок Європи та світу – World Travel Market 

(WTM) 2019, – що триватиме з 4 до 6 

листопада в Лондоні.

 

Укрзалізниця призначить 35 додаткових 

поїздів до новорічно-різдвяних свят 

Укрзалізниця планує призначити 35 

додаткових пасажирських поїздів далекого 

сполучення для перевезення пасажирів під час 

новорічних та різдвяних свят.

 

 

Анімаційний фільм ―Кохання‖ взяв 

―Золотого голуба‖ на Dok Leipzig-2019 

Анімаційний фільм Микити Лиськова 

“Кохання” отримав нагороду The Golden Dove 

у конкурсній програмі Next Masters 

Competition Short Documentary and Animated 

Film одного з найстаріших кінофестивалів 

документального та анімаційного кіно Dok 

Leipzig.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2811179-ukraina-prezentue-svoi-turisticni-mozlivosti-na-vistavci-v-londoni.html
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