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ТОП 

 

Транзит газу: Єврокомісія назвала дату 

технічних переговорів 

Тристоронні технічні переговори між 

представниками Єврокомісії, України і Росії 

щодо транзиту російського газу на 

європейський ринок відбудуться 8 листопада.

 

 

Нормандська зустріч: Путін і хоче, і не хоче 

— висуває ―хотєлки‖, викручується... 

АНАЛІТИКА 

Зухвале приниження учасників переговорного 

процесу з боку РФ триває: висуваються нові 

умови, а про “нормандську зустріч” до кінця 

2019-го кажуть, як про “передчасну”
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Президент представив нового голову 

Харківської ОДА 

Президент України Володимир Зеленський, 

перебуваючи з робочою поїздкою у Харкові, 

представив нового голову обласної державної 

адміністрації – Олексія Кучера.

 

―Транзитний‖ ультиматум: РФ хоче, щоб 

Україна відмовилася від позовів і скасувала 

штраф 

Голова правління “Газпрому” Олексій Міллер 

на зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з 

транзиту газу через Україну Георгом Графом 

Вальдерзеє назвав умови для нового контракту 

щодо транзиту…

 

 

Клімкін про виведення з-під законодавства 

ЄС Nord Stream 2: Це реально бомба 

Ексміністр закордонних справ України Павло 

Клімкін закликає владу до термінових дій, щоб 

переконати уряд Німеччини відмовитися від 

ідеї про виведення «Північного потоку-2» з-під 

дії оновленої газової директиви ЄС.

 

 

Кличко — про обвинувачення у держзраді: 

Будь ласка, хай перевіряють 

Київський міський голова Віталій Кличко 

заявив, що обвинувачення на його адресу у 

державній зраді є сміховинними.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2812918-prezident-predstaviv-novogo-golovu-harkivskoi-oda.html
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Норвегія та Британія вилучили з продажу 

навігаційні карти РФ вод України 

Регіональні центри електронних карт 

Міжнародної гідрографічної організації 

PRIMAR (Норвегія) та IC-ENC (Велика 

Британія) вилучили російські електронні 

навігаційні карти на води України зі своїх 

каталогів.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У США оприлюднили лист, яким Трамп 

запрошує Зеленського до Вашингтона 

У Конгресі вперше оприлюднили лист, який 

президент США Дональд Трамп надіслав 

Президенту України Володимиру Зеленському 

29 травня 2019 року із запрошенням до Білого 

дому у Вашингтоні.

 

 

До Києва прибула оціночна місія НАТО 

Оціночна місія НАТО 6-8 листопада 

перебуватиме в Україні з метою підготовки 

звіту про виконання Річної національної 

програми 2019 року.

 

 

Секретар РНБО обговорив з представником 

Пентагону війну на Донбасі 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

України Олексій Данілов провів зустріч із 

заступником помічника міністра оборони 

США з питань співробітництва з Україною та 

країнами Євразії Лорою Купер, під час якої 

сторони обговорили …

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2812843-miznarodni-gidrograficni-organizacii-vilucili-z-katalogiv-karti-rosii-na-vodi-ukraini.html
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Глави МЗС України та Азербайджану 

обговорили графік візитів на найвищому 

рівні 

Глави зовнішньополітичних відомств України 

та Азербайджану Вадим Пристайко та Ельмар 

Мамед'яров обговорили напрями 

двосторонньої співпраці та графік візитів на 

найвищому та високому рівнях.

 

 

Україна продовжить гармонізацію 

енергетичного законодавства з нормами ЄС 

- Кулеба 

Віцепрем’єр-міністр України з питань 

євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 

подякував європейській стороні за позитивну 

оцінку гармонізації українського 

законодавства відповідно до європейських 

норм в енергетичній сфері… 

 

Австрія виділила мільйон євро допомоги 

для Донбасу 

Рада міністрів Австрії під час засідання 6 

листопада прийняла рішення про надання 500 

тис. євро МКЧХ та ще 500 тис. євро 

австрійським неурядовим організаціям для 

пом'якшення наслідків бойових дій на Донбасі.

 

 

Пристайко зустрівся з українською 

громадою Швеції 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко у рамках робочого візиту до 

Стокгольма зустрівся з представниками 

української громади в Швеції.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський затвердив склад Ради з питань 

свободи слова 

Президент України Володимир Зеленський 

утворив і затвердив положення та 

персональний склад Ради з питань свободи 

слова та захисту журналістів. 

 

 

Президент призначив позаштатним 

радником американського юриста 

Президент Володимир Зеленський призначив 

позаштатним радником юриста Ендрю Романа 

Мака. 

 

Депутати створили моніторингову місію 

Ради у зоні ООС 

З ініціативи Комітету Верховної Ради з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки 

створено моніторингову місію 

парламентського контролю в зоні проведення 

Операції Об'єднаних сил.

 

Злочини проти журналістів мають 

розслідувати окремі підрозділи 

Генпрокуратури та МВС - Ткаченко 

Народні депутати від фракції партії "Слуга 

народу" пропонуватимуть створити окремий 

підрозділ у Генпрокуратурі та спеціальні слідчі 

групи у Міністерстві внутрішніх справ для 

розслідування злочинів проти журналістів.
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Томіленко: Воювати зі ЗМІ - це свідомо 

скорочувати термін свого перебування при 

владі 

Влада повинна захищати журналістів, а не 

воювати із ними.

 

У Раді пропонують посилити 

відповідальність за сексизм 

Відповідальність за сексистські висловлювання 

необхідно посилити, внісши відповідні зміни 

до Регламенту Верховної Ради та Кодексу про 

адміністративні правопорушення.

ЕКОНОМІКА 

 

На "Державу в смартфоні" в бюджеті не 

заклали грошей - Федоров 

В ухваленому урядом до другого читання у 

Верховній Раді проєкті державного бюджету 

на 2020 рік на реформу "Держава у смартфоні" 

коштів не передбачено.

 

МВФ прогнозує зростання ВВП України - 

два роки поспіль "плюс" 3% 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

прогнозує зростання реального внутрішнього 

продукту України в 2019-2020 роках на рівні 

3,0%.
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СхідГЗК не приєднуватимуть до 

Енергоатома - Недашковський 

 ДП “Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат” не приєднуватимуть до ДП "НАЕК 

"Енергоатом".

 

 

В Україну заходить одна з найбільших у 

світі криптовалютних бірж Binance 

Україна підписала меморандум з однією з 

найбільших в світі криптовалютних бірж - 

Binance, яка в свою чергу планує відкрити свій 

офіс до Нового року.

 

 

У 2020 році середня зарплата сягне 12,5 

тисяч — Милованов 

У макроекономічному прогнозі Мінекономіки 

на 2020 рік закладено середню заробітну плату 

у розмірі 12 497 грн.

 

 

Експорт олійних культур цьогоріч 

збільшився на 23,2% 

Україна з січня по вересень 2019 року 

експортувала олійних культур на 23,2% 

більше, ніж за аналогічний період минулого 

року.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна в ООН заявила, що в окупованому 

Криму вже 31,5 тисячі військових РФ 

Російська військова присутність у Криму 

станом на осінь 2019 року становить 31,5 тис. 

військових, а також близько тисячі одиниць 

техніки, зокрема танків, броньованих машин, 

потужних бойових засобів артилерії, авіації та 

флоту.

 

 

Україні варто ініціювати конференцію з 

питань безпеки журналістів на рівні ООН — 

Сущенко 

Суспільство може втратити доступ до 

об'єктивної інформації, якщо й далі 

толеруватимуться погрози та насильство щодо 

журналістів.

 

 

Злочини проти журналістів мають 

розслідувати окремі підрозділи 

Генпрокуратури та МВС - Ткаченко 

Народні депутати від фракції партії "Слуга 

народу" пропонуватимуть створити окремий 

підрозділ у Генпрокуратурі та спеціальні слідчі 

групи у Міністерстві внутрішніх справ для 

розслідування злочинів проти журналістів.

 

У Раді нагадали, що в Україні з 1992 року 

загинули 60 журналістів 

Понад 90% злочинів проти журналістів 

залишаються безкарними.
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―Півострів страху‖: за час окупації - понад 

360 випадків переслідувань журналістів у 

Криму 

За час окупації Криму правозахисники 

зафіксували щонайменше 369 випадків 

переслідування журналістів.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Справу Гандзюк не хотіли розслідувати - 

Рябошапка 

Справу про вбивство Катерини Гандзюк не 

хотіли розслідувати, тому Генеральна 

прокуратура змінила процесуальних керівників 

у цьому кримінальному провадженні.

 

 

ГПУ почала службове розслідування через 

втрату двох томів "справи Майдану" 

Генпрокуратура розпочала проведення 

службового розслідування за фактом можливої 

втрати матеріалів кримінального провадження 

щодо вбивств протестувальників у центрі 

Києва, скоєних у лютому 2014 року.

 

У справі Труханова оголосили 

обвинувальний акт 

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури оголосив обвинувальний акт у 

справі стосовно недостовірного декларування 

одеським міським головою Геннадієм 

Трухановим.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Гроші МВФ – гроші виведені 

Коломойським = нереальна формула 

АНАЛІТИКА 

Американські журналісти стверджують, що у 

МВФ з'явилися нові, майже нездійсненні 

вимоги до України. Чи це так є насправді?

 

 

Як Зоряна Скалецька розібралася у МОЗі зі 

«смотрящими» 

Міністерство охорони здоров’я залишається 

найбільш обговорюваним відомством. Цього 

разу – через розпуск радників. Чому?

 

 

Давні млини гинуть через людську 

байдужість АНАЛІТИКА 

В Україні видають спеціальний журнал, аби 

навчити земляків цінувати унікальні пам’ятки: 

водяні, парові та вітрові млини

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Miss Top of the world plus size: Західну 

Європу представить українка Міла 

Кузнецова 

Західну Європу на конкурсі краси Miss Top of 

the world plus size, який відбувається у столиці 

України з 5 по 10 листопада, представить 

киянка Міла Кузнецова.
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Як американець Девід Пластер оголосив 

війну бидлу АНАЛІТИКА 

Явище «бидлоїзму» він досліджує вісім років 

життя в Україні.

 

Українська ―Атлантида‖ отримала приз 

Міжнародного кінофестивалю у Токіо 

Антиутопія "Атлантида" українського 

режисера Валентина Васяновича отримала 

спеціальний приз Міжнародного 

кінофестивалю в Токіо. 

 

В Україні створять державне агентство у 

справах туризму 

Уряд планує створити державне агентство, яке 

опікуватиметься розвитком туризму.

  

 

На залізниці тестують новий український 

дизель-поїзд 

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) 

розпочав випробування нового дизель-поїзда 

ДПКр-3, які триватимуть більше місяця.
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На Синевирі туристи знищують унікальну 

скульптуру 

На території Національного природного парку 

“Синевир”, що на Закарпатті, відвідувачі 

регулярно завдають шкоди відомій дерев'яній 

скульптурі "Синь і Вир".

 

 

Російській акторці заборонили в’їзд в 

Україну 

Через візити в окупований Крим російській 

актрисі на 3 роки “закрили” український 

кордон. 
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