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ТОП 

 

Проєкт Держбюджету готовий до другого 

читання у ВР. Що змінилося? 

Із розподілом грошей начебто зрозуміло. А ось 

як компенсувати можливі недонадходження до 

держказни, урядовці наразі не кажуть

 

 

Нафтогаз розшифрував вимоги нового 

позову до Газпрому 

НАК "Нафтогаз України" у новому позові до 

ПАТ "Газпром" вимагатиме перегляду тарифів 

на транзит газу з березня 2018 року до грудня 

2019 року та сплати прискореної амортизації 

газотранспортної системи (ГТС) у разі 

припинення транзиту з 1 січня 2020 року.
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Кабмін заклав у бюджет майже 2,6 мільярда 

на інформполітику ІНФОГРАФІКА 

У проєкті закону про Державний бюджет, який 

уряд підготував до другого читання, закладено 

на наступний рік 2 580 млрд грн на сферу 

інформаційної політики.

 

 

Неякісні бронежилети для ЗСУ: підозру 

оголосили генералу Марченку та чотирьом 

його підлеглим 

Генерал-майору ЗСУ Дмитру Марченку та 

його підлеглим оголошено підозри у 

постачанні у війська неякісних бронежилетів. 

 

―Російський стиль‖: Нафтогаз відповів на 

ультиматум Кремля щодо газових 

переговорів 

У НАК "Нафтогаз України" назвали заяву 

речника президента РФ Дмитра Пєскова про 

переговори щодо транзиту газу "російським 

стилем".

 

 

Поліцейському оголосили підозру у вбивстві 

Кирила Тлявова 

У рамках розслідування кримінального 

провадження щодо загибелі 5-річного Кирила 

Тлявова на Київщині оголошено підозри 4 

особам, і одному з них — поліцейському — у 

вбивстві з необережності.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812224-kabmin-zaklav-u-budzet-majze-26-milarda-na-informpolitiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812224-kabmin-zaklav-u-budzet-majze-26-milarda-na-informpolitiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812224-kabmin-zaklav-u-budzet-majze-26-milarda-na-informpolitiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812385-neakisni-bronezileti-dla-zsu-pidozru-ogolosili-generalu-marcenku-ta-cotirom-jogo-pidleglim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812385-neakisni-bronezileti-dla-zsu-pidozru-ogolosili-generalu-marcenku-ta-cotirom-jogo-pidleglim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812385-neakisni-bronezileti-dla-zsu-pidozru-ogolosili-generalu-marcenku-ta-cotirom-jogo-pidleglim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812385-neakisni-bronezileti-dla-zsu-pidozru-ogolosili-generalu-marcenku-ta-cotirom-jogo-pidleglim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812276-rosijskij-stil-naftogaz-vidpoviv-na-ultimatum-kremla-sodo-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812276-rosijskij-stil-naftogaz-vidpoviv-na-ultimatum-kremla-sodo-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812276-rosijskij-stil-naftogaz-vidpoviv-na-ultimatum-kremla-sodo-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812276-rosijskij-stil-naftogaz-vidpoviv-na-ultimatum-kremla-sodo-gazovih-peregovoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812370-policejskomu-ogolosili-pidozru-u-vbivstvi-kirila-tlavova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812370-policejskomu-ogolosili-pidozru-u-vbivstvi-kirila-tlavova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812370-policejskomu-ogolosili-pidozru-u-vbivstvi-kirila-tlavova.html


 

Зруйновані декорації під Житомиром є 

частиною сюжету - знімальна група 

Поблизу села Дениші під Житомиром, через 

яке проходить туристичний маршрут, 

залишились понівечені локації, де знімався 

українсько-словацький серіал ―Слов’яни‖, але, 

як пояснила знімальна група, це є частиною 

ідеї стрічки.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Єврокомісія не коментує спекуляції 

російських ЗМІ навколо газових 

переговорів з Україною 

Єврокомісія утрималася від коментарів з 

приводу спекуляцій у російських ЗМІ щодо 

тристоронніх газових переговорів між 

Єврокомісією, Україною і Росією.

 

 

Стало відомо, коли вирішуватиметься 

питання з польськими дозволами на 

перевезення 

7 листопада 2019 року відбудеться засідання 

українсько-польської комісії під час якого буде 

визначена процедура оформлення додаткових 

дозволів Республіки Польща на вантажні 

перевезення для українського автомобільного 

транспорту.

 

 

Україна зацікавлена у перегляді і 

модернізації угоди про асоціацію з ЄС — 

Пристайко 

Україна прагне поглиблення диференціації та 

секторальної інтеграції з Європейським 

Союзом у модернізації Угоди про асоціацію з 

ЄС. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2812407-zrujnovani-dekoracii-pid-zitomirom-e-castinou-suzetu-znimalna-grupa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2812407-zrujnovani-dekoracii-pid-zitomirom-e-castinou-suzetu-znimalna-grupa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2812407-zrujnovani-dekoracii-pid-zitomirom-e-castinou-suzetu-znimalna-grupa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812360-evrokomisia-ne-komentue-spekulacii-rosijskih-zmi-navkolo-gazovih-peregovoriv-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812360-evrokomisia-ne-komentue-spekulacii-rosijskih-zmi-navkolo-gazovih-peregovoriv-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812360-evrokomisia-ne-komentue-spekulacii-rosijskih-zmi-navkolo-gazovih-peregovoriv-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812360-evrokomisia-ne-komentue-spekulacii-rosijskih-zmi-navkolo-gazovih-peregovoriv-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812431-stalo-vidomo-koli-virisuvatimetsa-pitanna-z-polskimi-dozvolami-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812431-stalo-vidomo-koli-virisuvatimetsa-pitanna-z-polskimi-dozvolami-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812431-stalo-vidomo-koli-virisuvatimetsa-pitanna-z-polskimi-dozvolami-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2812431-stalo-vidomo-koli-virisuvatimetsa-pitanna-z-polskimi-dozvolami-na-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2812355-ukraina-zacikavlena-u-peregladi-i-modernizacii-ugodi-pro-asociaciu-z-es-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2812355-ukraina-zacikavlena-u-peregladi-i-modernizacii-ugodi-pro-asociaciu-z-es-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2812355-ukraina-zacikavlena-u-peregladi-i-modernizacii-ugodi-pro-asociaciu-z-es-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2812355-ukraina-zacikavlena-u-peregladi-i-modernizacii-ugodi-pro-asociaciu-z-es-pristajko.html


 

Україна провела у Каїрі консультації з 

питань експорту металопродукції 

Торговий представник України Тарас Качка 

провів у Каїрі консультації з питань експорту в 

Єгипет української металопродукції.

 

 

Пристайко обговорив "Східне партнерство" 

із главами МЗС Грузії та Молдови 

Міністри закордонних справ України, Грузії та 

Молдови обговорили створення в рамках 

ініціативи ―Східне партнерство‖ додаткового 

формату взаємодії.

 

 

Йованович розповіла про зустріч Авакова з 

Джуліані 

Колишній посол США в Україні Марі 

Йованович розповіла, про що міністр 

внутрішніх справ Арсен Аваков розмовляв з 

адвокатом президента США Дональда Трампа.

 

 

G7 вітає повернення в Україні 

кримінального покарання за незаконне 

збагачення 

Країни "Великої сімки" привітали ухвалення 

Верховною Радою України закону, який 

повернув кримінальне покарання за незаконне 

збагачення.

 

БЕЗПЕКА 
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Окупанти обстріляли з гранатометів позиції 

ЗСУ під Водяним і Лебединським 

Російські окупанти від початку доби тричі 

обстріляли українські позиції на Донбасі.

 

 

Після візиту британського міністра на 

Донбас місію "Orbital‖ продовжили до 2023 

року 

Міністерство оборони Великої Британії 

продовжило на три роки тренувальну місію 

―Операція Orbital‖ в Україні до березня 2023 

року.

 

 

Міноборони має створити Військову 

поліцію — Президент 

Президент України Володимир Зеленський 

вважає за необхідне створити Військову 

поліцію та до кінця року розробити концепцію 

об’єднаного реєстру ветеранів.

 

 

На оборону з держбюджету-2020 планують 

виділити майже 246 мільярдів 

Витрати на оборону і безпеку в 2020 році 

становитимуть 5,45% від ВВП або 245,8 

мільярда гривень, що є найбільшою сумою за 

роки незалежності України.

 

УКРАЇНА 
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Велика приватизація і рейтинг Doing 

Business: Зеленський дав доручення Кабміну 

Президент України Володимир Зеленський 

поставив завдання до кінця цього року 

розробити план заходів щодо зростання 

позицій України в рейтингу Doing Business, а 

також розпочати підготовку до масштабної 

приватизації та запровадження ринку землі.

 

 

Заборона протипіхотних мін і біологічної 

зброї: Президент затвердив склад двох 

делегацій 

Президент Володимир Зеленський утворив 

делегацію на Четверту конференцію з розгляду 

дії Конвенції про заборону застосування, 

накопичення запасів, виробництва і передачі 

протипіхотних мін, яка відбудеться 25-29 

листопада в Осло (Норвегія).

 

Голова Дніпропетровської облради подав у 

відставку 

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб 

Пригунов подав у відставку.

 

 

Криклій звільнив керівника порту 

"Южний" 

Звільнено виконувача обов’язків директора 

державного підприємства «Морський 

торговельний порт "Южний" Анатолія 

Яблунівського.
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Парламентські вибори: ЦВК назвала 

переможця в останньому окрузі 

ЦВК встановила результати позачергових 

парламентських виборів 21 липня в 

одномандатному виборчому окрузі № 198 на 

Черкащині і визнала обраним народним 

депутатом Сергія Рудика.

 

 

Мінекономіки запроваджує систему 

моніторингу обігу земель 

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства презентували концепт 

системи моніторингу використання та обігу 

землі.

 

 

Сущенко передасть у музей тюремну робу, 

листи та репродукції своїх картин 

\У п'ятницю, 8 листопада, колишній 

політв’язень Кремля, журналіст Укрінформу 

Роман Сущенко передасть до експозиції 

Національного музею історії України у Другій 

світовій війні речі, які супроводжували його 

під час ув'язнення в колонії суворого режиму в 

РФ.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Відмова від претензій до РФ коштуватиме 

Україні $22 мільярди — Коболєв 

Україна, якщо погодиться на пропозиції 

Російської Федерації "обнулити взаємні 

претензії", втратить 22 млрд дол.
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Для місцевих громад підготують земельних 

радників 

У Координаційному центрі з надання правової 

допомоги планують підготувати земельних 

радників, які працюватимуть у місцевих 

громадах.

 

 

Мінфін прогнозує 27 гривень за долар на 

наступний рік 

Міністерство фінансів спирається на 

макропрогноз, розроблений Міністерством 

розвитку економіки, торгівлі і сільського 

господарства України щодо середньорічного 

обмінного курсу – 27,0 гривень.

 

 

НБУ вводить в обіг дві пам'ятні монети 

Національний банк України із 5 листопада 

2019 року вводить в обіг пам'ятні монети 

"Казимир Малевич" та "100 років з часу 

утворення Національної заслуженої 

академічної капели України "Думка".

 

 

Податки у 2020 році не підвищуватимуть - 

Гончарук 

Уряд наступного року матиме велике 

фінансове навантаження із виплати боргів, але 

податків для підприємців не підвищуватиме.
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Кабмін планує інвестувати понад 3 

мільярди в безпеку на дорогах 

У проєкті Держбюджету-2020 передбачено 

3,17 млрд грн на здійснення заходів з безпеки 

дорожнього руху, які сприятимуть зменшенню 

смертності на українських дорогах.

 

 

Гончарук: В аеропортах перш за все треба 

реконструювати злітно-посадкові смуги 

У проєкті держбюджету-2020 уряд закладає 

1,07 млрд грн на реконструкцію українських 

аеропортів, перш за все злітно-посадкових 

смуг.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти "шиють" кримськотатарському 

активісту "податкову" справу 

Відносно кримськотатарського активіста 

Ільвера Аметова порушено адміністративну 

справу, за якою на 7 листопада призначено 

засідання "суду".

 

 

Від початку року в Україні зафіксовано 60 

нападів на журналістів - НСЖУ 

За 10 місяців 2019 року було зафіксовано 60 

випадків застосування сили до журналістів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 
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ДБР розслідує за заявою Портнова втрату 

двох томів "справи Майдану" 

Державне бюро розслідувань порушило 

кримінальну справу за фактом втрати двох 

томів зі "справи Майдану" слідчими 

Управління спецрозслідувань ГПУ.

 

 

Заступник мера Ужгорода організував 

"земельні схеми" - СБУ 

СБУ викрила заступника голови Ужгородської 

міської ради на масштабних зловживаннях, 

унаслідок яких у громади міста було відчужено 

земельні ділянки, призначені під житлову 

забудову.

 

 

Хабар детективу НАБУ: керівник лісгоспу 

Сиса вийшов під заставу у майже п'ять 

мільйонів 

Керівник ДП ―Гутянське лісове господарство‖ 

Віктор Сиса, який підозрюється на передачі 

хабаря детективу НАБУ, вийшов із СІЗО під 

заставу в 4,9 млн грн.

 

 

Справа на 28 мільйонів: ексголові 

правління "Вектор Банку" оголосили 

підозру 

Державне бюро розслідувань (ДБР) 

повідомило про підозру колишньому голові 

правління "Вектор Банку".

 

ЕКСКЛЮЗИВ 
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Українські медіа на Півдні України: що 

можна побачити, знявши рожеві окуляри 

АНАЛІТИКА 

Останній цвях у домовину Суспільного на 

Півдні України забито – Укртелеком відключає 

там дротове мовлення

 

 

Зараз є 583 кримінальних провадження 

стосовно учасників концерну 

«Укроборонпром» - Айварас Абромавичус, 

гендиректор ДК ―Укроборонпром‖ 

ІНТЕРВ’Ю 

Призначення колишнього міністра економічного 
розвитку та торгівлі Айвараса Абромавичуса на посаду 
директора найбільшого держконцерну “Укроборонпром” 
сприйнялось у суспільстві з певною обережністю.

 

Форум за демократію і Russia Today: чи 

розуміють у РЄ, що це несумісні речі? 

АНАЛІТИКА 

Активісти виступили проти участі спікерів із 

Russia Today та «Эха Москви» на заході під 

патронажем Макрона

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Виплати на дітей суттєво зростуть 

наступного року - проєкт бюджету 

Збільшення виплат на програми із 

забезпечення дітей є пріоритетом Міністерства 

соціальної політики у 2020 році.
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Оформлення пенсії у смартфоні: Зеленський 

доручив запустити мобільний додаток 

Президент Володимир Зеленський доручив до 

кінця 2019 року запровадити сервіс 

призначення пенсій та отримання довідок за 

допомогою мобільного додатка.

 

 

Туристи в листопаді зможуть безкоштовно 

пожити в 64 країнах світу 

З 18 до 24 листопада в межах акції Barter Week 

туристи отримають можливість зупинитися в 

понад 600 помешканнях типу B&B у 64 

країнах абсолютно безкоштовно.

 

 

Уряд у 2020 році розвиватиме мобільність 

молоді й туризм – Гончарук 

У проєкті бюджету на наступний рік 

передбачено кошти на розвиток програми 

мобільності, а також туризму. 

 

 

―Закарпатське божоле‖ цьогоріч 

відмовиться від пластикових стаканчиків 

На винному фестивалі ―Закарпатське божоле‖ 

відмовляться від пластикових стаканів, для 

дегустації пропонуватимуть відвідувачам 

бокали. Їхня заставна ціна – 50 гривень.
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Нацкомісія схвалила проєкт створення умов 

для розвитку мобільного широкосмугового 

доступу 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

(НКРЗІ) підтримала проєкт розпорядження 

Кабінету міністрів України, який спрямований 

на створення умов для розвитку мобільного 

широкосмугового доступу.

 

 

В Японії проходить фешншоу в 

українському стилі 

В японській столиці Токіо з 3 по 5 листопада 

проходить фешншоу в українському стилі.

 

 

 

Усі сільські школи будуть з інтернетом - 

обіцяє Гончарук 

У бюджеті-2020 передбачені кошти на 

забезпечення сільських дітей якісною освітою, 

що передбачає якісний зв’язок та інтернет, а 

також оптимізацію шкіл.

 

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