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ТОП 

 

Зарплата шахтарям і метро на Виноградар: 

Зеленський підписав зміни до бюджету-2019 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2019 рік".

 

 

Військову допомогу Україні гальмувала 

ідея Трампа купити Гренландію - Тейлор 

Тимчасовий повірений у справах США в 

Україні Вільям Тейлор заявив, що питання 

розморожування військової допомоги Україні 

загальмувалося, оскільки у Білому домі були 

зайняті ідеєю придбання Гренландії.
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Виведення Nord Stream 2 з-під 

законодавства ЄС оскаржать у суді - 

торгпред України 

Кроки Німеччини з виведення газопроводу 

Nord Stream 2 з-під дії оновленої газової 

директиви ЄС у разі ухвалення відповідного 

рішення будуть оскаржені у Суді ЄС.

 

 

Президент: У Верховній Раді поки що 

демократія, але поки що ВІДЕО 

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 

такій великій партії, як "Слуга народу", є 

представники різних груп суспільства: одні 

депутати знаються на багатьох речах, інші 

довго вивчають специфіку роботи, тож 

бувають помилки.

 

 

Київ направив ноту Москві у зв'язку з 

черговим "гумконвоєм" на Донбас 

Міністерство закордонних справ України 

надіслало російському зовнішньополітичному 

відомству ноту протесту у зв'язку незаконним 

переміщенням на територію нашої держави 

чергового так званого "гуманітарного конвою" 

РФ.

 

 

Чорновол подала до СБУ заяву про 

"держзраду Богдана" 

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол 

подала у Службу безпеки України заяву щодо 

можливого вчинення нинішнім керівником 

Офісу Президента Андрієм Богданом злочину, 

що має ознаки державної зради.
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Поліція з'ясовує, чому почубилися Ляшко і 

Герус у "Борисполі" 

Поліція Київщини відкрила кримінальне 

провадження за фактом інциденту за участю 

колишнього і чинного народних депутатів в 

аеропорту "Бориспіль". 

 

 

Печерський суд арештував ветеранку АТО 

із позивним "Пума" 

Печерський райсуд столиці обрав запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб 

для ветерана АТО Інни Грищенко.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна обговорить з ЄС можливі зміни до 

Угоди про асоціацію 18-19 листопада 

Україна та Європейський Союз 18-19 

листопада проведуть у Брюсселі засідання 

Комітету асоціації Україна-ЄС для 

обговорення всіх аспектів торгівлі і можливих 

змін до Угоди про асоціацію.

 

 

МВФ заявляє про певний прогрес у 

переговорах з Україною 

Україна і МВФ досягли певного прогресу в 

переговорах по новій програмі розширеного 

фінансування української економіки. Проте 

залишається ряд умов щодо гарантій та 

реформ, необхідних для подальшого 

просування в цьому питанні.
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Посольство України у Штатах звернулося 

до NYT через карту без Криму 

Посольство України в США звернулося до The 

New York Times через опубліковану карту 

України без Криму.

 

 

Трамп назвав фейком прохання до 

генпрокурора США "відмити" розмову із 

Зеленським 

Дональд Трамп спростовує інформацію ЗМІ, 

що він нібито просив генпрокурора Вільяма 

Барра провести пресконференцію й заявити, 

що той не порушив жодних законів під час 

телефонної розмови …

 

 

Україна готова до ЗВТ із Британією та 

жорсткого Brexit - торгпред 

Угода про вільну торгівлю між Україною і 

Великою Британією де-факто готова до 

укладення.

 

 

Україна зацікавлена у співпраці в рамках 

ініціативи Трьох морів - віцеспікер 

Україна прагне підтримувати дружні 

відносини зі своїми сусідами, але щоразу 

даватиме відсіч агресії і зазіханню на 

суверенітет і територіальну цілісність.
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Казахстан ратифікував договір з Україною 

про екстрадицію 

Депутати Сенату Казахстану прийняли закон 

«Про ратифікацію договору між Україною та 

Республікою Казахстан про екстрадицію».

 

 

Україна підпише з Монголією угоду про 

безвіз 

У посольстві України у Варшаві у п’ятницю, 8 

листопада, відбудеться урочисте підписання 

угоди між урядами України та Монголії про 

взаємне скасування віз.

 

БЕЗПЕКА 

 

Україна та США підписали протокол про 

оборонну співпрацю 

За підсумками двосторонніх оборонних 

консультацій Міністерства оборони України та 

США підписали Протокол, який визначає 

подальші напрямки співробітництва між двома 

оборонними відомствами.

 

 

У МЗС назвали умову для повернення 

стабільності у Чорноморський регіон 

Агресія РФ проти України, анексія Криму 

призвели до того, що Чорноморський регіон 

перетворився на зону нестабільності. Змінити 

ситуацію без деокупації Криму і припинення 

війни Росії проти України неможливо.
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Україна виконує свої зобов’язання - Тейлор 

про розведення сил на Донбасі 

Тимчасовий повірений у справах США в 

Україні Вільям Тейлор запевнив, що Україна 

виконує свої зобов’язання щодо розведення 

сил і засобів на Донбасі.

 

 

Хомчак назвав точний час розведення 

військ у Петрівському 

Розведення військ в районі Петрівського на 

Донбасі розпочнеться о 12.00 у п’ятницю, 8 

листопада.

 

УКРАЇНА 

 

―Революційна штука‖: Кулеба сказав, чим 

Україна хоче доповнити Угоду про 

асоціацію з ЄС 

Україна пропонує Європейському Союзу 

укласти новий додаток до Угоди про 

асоціацію, який стосуватиметься сфери 

юстиції.

 

 

Гончарук назвав першочергове завдання 

для АМКУ 

Першочергове завдання, яке уряд покладає на 

Антимонопольний комітет України (АМКУ), 

— посилення конкуренції на ринках з 

природними монополіями.
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У Київраді створили міжфракційне 

об’єднання "Новий Київ" 

У Київраді створили міжфракційне об’єднання 

«Новий Київ».

 

 

Суд просять зобов’язати главу ДБР 

затвердити склад нової Ради громадського 

контролю 

Окружний адмінсуд Києва відкрив 

провадження у справі щодо неоголошення 

результатів та переможців конкурсу за 

наслідками формування складу Ради 

громадського контролю при Держбюро 

розслідувань.

 

 

Порошенко — про обшуки у власника 

"Прямого": Це проблема не каналу, а 

України загалом 

Тиск правоохоронних органів на телеканал 

"Прямий" і його власника не має нічого 

спільного з європейськими стандартами, 

вважає експрезидент, лідер партії 

"Європейська солідарність" Петро Порошенко.

 

 

Уряд обіцяє завершити оцифрування 

території країни навесні 2020 року 

Уряд України планує завершення робіт з 

оцифрування території країни навесні 2020 

року.
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ІМІ закликає силовиків припинити "ручну 

акредитацію" журналістів у зоні ООС 

Громадська організація ―Інститут масової 

інформації‖ закликає Міністерство оборони, 

СБУ та правоохоронні органі виконувати 

норми законодавства України про інформацію 

і не перевищувати встановлені законом 

повноваження.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Мінекономіки прогнозує зниження інфляції 

до 5% 

Згідно з базовим прогнозом Мінекономіки, 

інфляція у 2022 році становитиме 5,1%, з 

оптимістичним - 5,0%.

 

 

ЄБРР оприлюднив перелік постачальників 

газу для "Нафтогазу" 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) опублікував список постачальників 

газу, які пройшли попередню кваліфікацію і 

отримали право брати участь в тендерах на 

закупівлю газу НАК «Нафтогаз України» на 

кошти від ЄБРР в рамках розміщення 

єврооблігацій.

 

 

Жодних ―тіньових угод‖ щодо транзиту газу 

з Росією не буде - МЗС 

Кілька раундів консультацій з Росією щодо 

транзиту природного газу до Європи через 

Україну не мали особливого успіху. РФ хотіла 

укладення ―тіньових угод‖, але Україна на це 

не піде.
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Торгпред України назвав "економічним 

геноцидом" квоти Польщі на 

автоперевезення 

Заступник міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства, торговий 

представник України Тарас Качка вважає 

позицію Польщі щодо квот для України на 

міжнародні вантажні автоперевезення 

"економічним геноцидом".  

 

Гончарук обіцяє добудувати мости у 

Запоріжжі за 2-3 роки 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 

назвав запорізькі мости-довгобуди символом 

корупції та невиконаних обіцянок чиновників, 

зазначивши, що їх можна побудувати за 2-3 

роки.

 

 

Милованов погодив надання 250 мільйонів 

фінансової допомоги фермерам 

Міністр розвитку економіки,торгівлі та 

сільського господарства України Тимофій 

Милованов підписав 800 платіжок на 

отримання фермерами фінансової допомоги на 

загальну суму 250 млн грн.

 

 

Експорт м’яса цьогоріч виріс на 11% 

Експорт м’ясної продукції з січня по вересень 

2019 року збільшився порівняно з аналогічним 

періодом минулого року майже на 11% - до 531 

млн доларів.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Через голодування у "охоронця Яроша" 

значно погіршився стан здоров'я 

Після завершення голодування у політв'язня 

Олександра Шумкова значно погіршився стан 

здоров'я.

 

 

Родичі затриманих у Лівії українських 

моряків просять Зеленського про допомогу 

Родичі українських моряків із суден ―Captain 

Khayyam‖ і ―Рута‖, яких утримують у 

лівійських тюрмах, закликають Президента 

Володимира Зеленського сприяти їх 

звільненню.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Закон про судову реформу набув чинності 

В Україні набув чинності закон ―Про внесення 

змін до закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» та деяких законів України щодо 

діяльності органів суддівського врядування‖.

 

 

ВККС заявила про припинення своїх 

повноважень 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

заявила про припинення повноважень у 

нинішньому складі. 
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Пашинський свідчитиме із СІЗО у справі 

про розстріли на Інститутській 

Колишній народний депутат Сергій 

Пашинський 21 листопада надасть свідчення у 

Святошинському райсуді столиці в режимі 

відеоконференції у справі про розстріли на 

Інститутській 20 лютого 2014 року.

 

 

Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо 

Труби - ЗМІ 

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав 

Національне антикорупційне бюро порушити 

кримінальне провадження щодо директора 

Державного бюро розслідувань Романа Труби.

 

 

Екскерівник державного заводу постачав у 

Росію деталі для військових кораблів - СБУ 

У Запорізькій області Служба безпеки України 

заблокувала діяльність колишнього керівника 

держпідприємства, який організував 

контрабандні поставки обладнання та 

комплектуючих для військових кораблів у 

Росію.

 

 

Скандальне виселення: у Кличка розповіли 

про ситуацію з гуртожитком 

Будівля аварійного гуртожитку на вулиці 

Польовій у Києві перебуває в приватній 

власності. А представники виконавчої служби, 

які 7 листопада повідомили мешканців 

гуртожитку про примусове виселення, 

виконували рішення суду.
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У харківському супермаркеті 14-річний 

підліток улаштував стрілянину, є 

постраждалі 

В одному з супермаркетів Харкова під час 

сварки 14-річний хлопець стріляв у бік 

відвідувачів, імовірно, з пневматичного 

пістолета, в результаті чого постраждали двоє 

людей.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Росія готує новий ―газовий ультиматум‖. 

Чутки чи реальна загроза 

Виносячи на розгляд нормандської четвірки 

необґрунтовані вимоги щодо транзиту газу, РФ 

нашкодить сама собі. Україна має цим 

скористатися  

 

 

Керівництво РФ ―не спалює мости" зі 

Зеленським в інформпросторі - російський 

експерт ЕКСКЛЮЗИВ 

Согодні спрямованість російської пропаганди 

відносно України змінилася від «демонізації» 

до обережного очікування.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

МАУ припиняє польоти у Краків - стала 

відома дата 

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" 

продовжує оптимізувати маршрутну мережу 

для уникнення збитків, і з 14 січня 2020 року 

припинить виконувати регулярні рейси між 

Києвом і Краковом.
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МОЗ відсторонило від роботи директорку 

Інституту раку 

ністерство охорони здоров'я відсторонило 

Олену Колесник від керівництва Національним 

інститутом раку і проведе комплексну 

перевірку закладу.

  

 

Засновник AliExpress розповів харківським 

студентам, що таке успіх ВІДЕО 

Один із найбагатших людей у світі, китайський 

мільярдер Джек Ма, засновник Alibaba Group, 

під час першого свого візиту до України 

виступив перед студентами Національного 

університету ім. Каразіна у Харкові.

 

 

У Кличка дали пораду тим, кому ―пече‖ у 

квартирах 

Вимикати централізоване теплопостачання у 

Києві в теплу погоду недоцільно, оскільки це 

займе 10 днів.

 

 

Гриневич стала проректором у київському 

виші 

Колишнього міністра освіти та науки Лілію 

Гриневич призначено проректором Київського 

університету ім. Бориса Грінченко.
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Українців світу запрошують до участі у 

конкурсі на найкращий вірш про 

українських дипломатів 

За ініціативи Посла України в Державі Кувейт 

Олександра Балануци днями був оголошений 

конкурс на написання найкращого віршованого 

тексту про українських дипломатів «Гімн 

дипломата або дипломатія – це покликання».

 

Українська антарктична експедиція 2020: 

більше науковців, менше "туристів" 

ІНФОГРАФІКА 

На місця науковців у 25-у Українську 

антарктичну експедицію (УАЕ) на 2020-2021 

роки подали заявки удвічі більше кандидатів, 

ніж торік у 24-у експедицію.

 

В Україні хочуть переписати ―під ЄС‖ 

правила виробництва косметики 

Комітет Верховної Ради з питань екологічної 

політики та природокористування рекомендує 

Кабінету міністрів розробити та затвердити 

план заходів із впровадження технічного 

регламенту на косметичну продукцію.

 

В Університеті Колумбія в Нью-Йорку 

говоритимуть про формування української 

діаспори на Заході 

Інститут Гаррімана при Університеті Колумбія 

в Нью-Йорку запрошує 12 листопада на зустріч 

з італійським науковцем Симоном Аттіліо 

Беллецца, де говоритимуть про формування 

української діаспори на Заході у ХХ столітті.
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