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ТОП 

 

Зеленський обіцяє, що всі замовники 

вбивства Гандзюк будуть знайдені й 

покарані 

Президент Володимир Зеленський у роковини 

смерті херсонської активістки Катерини 

Гандзюк пообіцяв, що всіх замовників 

убивства активістки буде знайдено і покарано. 

 

Гончарук сьогодні презентує проєкт 

бюджету-2020 до другого читання 

Кабінет Міністрів сьогодні, 5 листопада, 

презентує журналістам та громадськості 

проєкт закону про Державний бюджет на 2020 

рік до другого читання. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811795-zelenskij-obicae-so-vsi-zamovniki-vbivstva-gandzuk-budut-znajdeni-j-pokarani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811795-zelenskij-obicae-so-vsi-zamovniki-vbivstva-gandzuk-budut-znajdeni-j-pokarani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811795-zelenskij-obicae-so-vsi-zamovniki-vbivstva-gandzuk-budut-znajdeni-j-pokarani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811795-zelenskij-obicae-so-vsi-zamovniki-vbivstva-gandzuk-budut-znajdeni-j-pokarani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811561-goncaruk-u-vivtorok-prezentue-proekt-budzetu2020-do-drugogo-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811561-goncaruk-u-vivtorok-prezentue-proekt-budzetu2020-do-drugogo-citanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811561-goncaruk-u-vivtorok-prezentue-proekt-budzetu2020-do-drugogo-citanna.html


 

Імпічмент Трампа: бізнесмен Парнас 

готовий дати свідчення в Конгресі 

Заарештований україно-американський 

бізнесмен Лев Парнас, пов'язаний з адвокатом 

президента США Рудольфом Джуліані, 

готовий дати свідчення в рамках розслідування 

імпічменту Трампа. 

 

США розширили санкції проти керівництва 

Ірану 

Вашингтон запровадив санкції проти 

генерального штабу збройних сил Ірану, а 

також дев'яти осіб, які обіймають високі 

посади у військовому й політичному 

керівництві цієї країни. 

СВІТ 

 

У Південній Кореї дізналися про час нової 

зустрічі Трампа та Кім Чен Ина - ЗМІ 

Лідер КНДР Кім Чен Ин, імовірно, планує 

провести наступний саміт із президентом США 

Дональдом Трампом ще до кінця цього року. 

 

Уряд Британії заблокував публікацію 

доповіді про російську загрозу - ЗМІ 

Британський уряд відтермінував до обрання 

нового парламенту публікацію доповіді 

спецслужб про загрозу, яку Російська 

Федерація становить для Сполученого 

Королівства. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811872-impicment-trampa-biznesmen-parnas-gotovij-dati-svidcenna-v-kongresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811872-impicment-trampa-biznesmen-parnas-gotovij-dati-svidcenna-v-kongresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811872-impicment-trampa-biznesmen-parnas-gotovij-dati-svidcenna-v-kongresi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811811-ssa-rozsirili-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811811-ssa-rozsirili-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811811-ssa-rozsirili-sankcii-proti-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811842-u-pivdennij-korei-diznalisa-pro-cas-novoi-zustrici-trampa-ta-kim-cen-ina-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811842-u-pivdennij-korei-diznalisa-pro-cas-novoi-zustrici-trampa-ta-kim-cen-ina-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811842-u-pivdennij-korei-diznalisa-pro-cas-novoi-zustrici-trampa-ta-kim-cen-ina-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811806-urad-britanii-zablokuvav-publikaciu-dopovidi-pro-rosijsku-zagrozu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811806-urad-britanii-zablokuvav-publikaciu-dopovidi-pro-rosijsku-zagrozu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811806-urad-britanii-zablokuvav-publikaciu-dopovidi-pro-rosijsku-zagrozu-zmi.html


 

Трамп програв "податкову" справу в 

апеляційному суді 

Апеляційний суд Мангеттена відмовив 

адвокатам президента США, які намагалися 

заблокувати розкриття його податкових 

декларацій у контексті кримінального 

провадження прокуратури Нью-Йорка. 

 

Палата громад Великої Британії обрала 

спікером Ліндсі Гойла 

Нижня палата британського парламенту після 

кількаденної процедури у понеділок нарешті 

обрала нового спікера.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

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, яка відбулася з порушенням… 

 

Помпео назвав пріоритети адміністрації 

Трампа в політиці щодо України 

Адміністрація США на чолі з Трампом завжди 

послідовно підтримувала Україну в боротьбі з 

корупцією, в посиленні оборонних 

можливостей, захисті демократії та свобод 

українців. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811838-tramp-prograv-podatkovu-spravu-v-apelacijnomu-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811838-tramp-prograv-podatkovu-spravu-v-apelacijnomu-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811838-tramp-prograv-podatkovu-spravu-v-apelacijnomu-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811835-palata-gromad-velikoi-britanii-obrala-spikerom-lindsi-gojla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811835-palata-gromad-velikoi-britanii-obrala-spikerom-lindsi-gojla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2811835-palata-gromad-velikoi-britanii-obrala-spikerom-lindsi-gojla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811775-ukraina-vislovlue-risucij-protest-cerez-voaz-deputata-derzdumi-v-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811775-ukraina-vislovlue-risucij-protest-cerez-voaz-deputata-derzdumi-v-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811775-ukraina-vislovlue-risucij-protest-cerez-voaz-deputata-derzdumi-v-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811857-pompeo-nazvav-prioriteti-administracii-trampa-v-politici-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811857-pompeo-nazvav-prioriteti-administracii-trampa-v-politici-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811857-pompeo-nazvav-prioriteti-administracii-trampa-v-politici-sodo-ukraini.html


 

Йованович: Ми прагнули заохотити 

Луценка працювати, а він на це не зважав 

Колишньому генпрокурору Юрію Луценку не 

подобалося, що посольство США постійно 

закликало його до очищення Генпрокуратури, 

вважає експосол Марі Йованович. 

 

Посол України: Естонський бізнес охоче 

інвестує в нашу промисловість 

Найбільший обсяг інвестицій з Естонії 

надходить в українську промисловість, 

торгівлю та операції з нерухомим майном. 

УКРАЇНА 

 

Гончарук: Уряд заощадить на чиновниках 

за допомогою ІТ-інструментів 

Впровадження ІТ-інструментів допоможе 

економити бюджетні видатки на утримання 

чиновників, переконаний голова Кабміну 

Олексій Гончарук. 

 

Міністр запевняє, що виплати при 

народженні дитини не зміняться 

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська 

повідомила, що після консультацій з органами 

влади та обговорення з громадськістю, було 

прийнято рішення про збереження нинішнього 

механізму надання допомоги при народженні 

дітей. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811860-jovanovic-mi-pragnuli-zaohotiti-lucenka-pracuvati-a-vin-na-ce-ne-zvazav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811860-jovanovic-mi-pragnuli-zaohotiti-lucenka-pracuvati-a-vin-na-ce-ne-zvazav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811860-jovanovic-mi-pragnuli-zaohotiti-lucenka-pracuvati-a-vin-na-ce-ne-zvazav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811833-posol-ukraini-estonskij-biznes-ohoce-investue-v-nasu-promislovist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811833-posol-ukraini-estonskij-biznes-ohoce-investue-v-nasu-promislovist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811833-posol-ukraini-estonskij-biznes-ohoce-investue-v-nasu-promislovist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811815-urad-zaosadit-na-cinovnikah-za-dopomogou-itinstrumentiv-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811815-urad-zaosadit-na-cinovnikah-za-dopomogou-itinstrumentiv-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811815-urad-zaosadit-na-cinovnikah-za-dopomogou-itinstrumentiv-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811780-ministr-zapevnae-so-viplati-pri-narodzenni-ditini-ne-zminatsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811780-ministr-zapevnae-so-viplati-pri-narodzenni-ditini-ne-zminatsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811780-ministr-zapevnae-so-viplati-pri-narodzenni-ditini-ne-zminatsa.html


 

Україна готова до припинення транзиту 

газу з РФ - Оржель 

Україна прагне зберегти доходи від транзиту 

російського газу, однак готова до його 

припинення з 1 січня 2020 року. 

 

У Маріуполі запустили біогазову станцію 

вартістю понад €2 мільйони 

На полігоні твердих побутових відходів у 

Маріуполі стала до ладу біогазова станція 

потужністю 1,2 МВт. Інвестиції в проєкт 

становлять понад 2 млн євро. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Загострення на Донбасі: 20 обстрілів, по 

Новотошківському гатили з артилерії та 

мінометів 

4 листопада збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 20 разів порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова спільнота відзначає 

Всесвітній день поширення інформації про 

проблему цунамі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811827-ukraina-gotova-do-pripinenna-tranzitu-gazu-z-rf-orzel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811827-ukraina-gotova-do-pripinenna-tranzitu-gazu-z-rf-orzel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2811827-ukraina-gotova-do-pripinenna-tranzitu-gazu-z-rf-orzel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2811866-u-mariupoli-zapustili-biogazovu-stanciu-vartistu-ponad-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2811866-u-mariupoli-zapustili-biogazovu-stanciu-vartistu-ponad-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2811866-u-mariupoli-zapustili-biogazovu-stanciu-vartistu-ponad-2-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2811862-zagostrenna-na-donbasi-20-obstriliv-po-novotoskivskomu-gatili-z-artilerii-ta-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2811862-zagostrenna-na-donbasi-20-obstriliv-po-novotoskivskomu-gatili-z-artilerii-ta-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2811862-zagostrenna-na-donbasi-20-obstriliv-po-novotoskivskomu-gatili-z-artilerii-ta-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2811862-zagostrenna-na-donbasi-20-obstriliv-po-novotoskivskomu-gatili-z-artilerii-ta-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811253-5-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2811253-5-listopada-pamatni-dati.html


 

Найбільша канадська провінція заборонила 

мобільні телефони у школах 

Школярам найбільшої за населенням 

канадської провінції Онтаріо заборонили 

користуватися мобільними телефонами в 

навчальних закладах. 

 

До +20° і дощі - синоптики прогнозують 

"грибний" тиждень 

У вівторок у більшості областей пройде 

невеликий дощ, температура 13-18° тепла. 

 

5 листопада: народний календар і 

астровісник 

Нині святого Якова; в кого буде в оселі тепло, 

гадаємо по дубовому листі про майбутню 

весну і хто питиме “еліксир влади”. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2811840-najbilsa-kanadska-provincia-zaboronila-mobilni-telefoni-u-skolah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2811840-najbilsa-kanadska-provincia-zaboronila-mobilni-telefoni-u-skolah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2811840-najbilsa-kanadska-provincia-zaboronila-mobilni-telefoni-u-skolah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2811778-do-20-i-dosi-sinoptiki-prognozuut-gribnij-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2811778-do-20-i-dosi-sinoptiki-prognozuut-gribnij-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2811778-do-20-i-dosi-sinoptiki-prognozuut-gribnij-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2811288-5-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2811288-5-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2811288-5-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

