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ТОП 

 

Зеленський звільнив Геруса з посади свого 

представника у Кабміні 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Олексія Перевезенцева своїм 

представником у Кабінеті міністрів, 

звільнивши з цієї посади Андрія Геруса.

 

 

Гончарук анонсує підписання "земельних" 

меморандумів із 24 організаціями учасників 

АТО 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував 

підписання меморандумів з 24 обласними 

організаціями учасників АТО, в яких 

зафіксують перелік земельних ділянок для 

приватизації учасниками бойових дій.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815588-zelenskij-zvilniv-gerusa-z-posadi-svogo-predstavnika-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815588-zelenskij-zvilniv-gerusa-z-posadi-svogo-predstavnika-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815588-zelenskij-zvilniv-gerusa-z-posadi-svogo-predstavnika-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815795-goncaruk-anonsue-pidpisanna-zemelnih-memorandumiv-iz-24-organizaciami-ucasnikiv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815795-goncaruk-anonsue-pidpisanna-zemelnih-memorandumiv-iz-24-organizaciami-ucasnikiv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815795-goncaruk-anonsue-pidpisanna-zemelnih-memorandumiv-iz-24-organizaciami-ucasnikiv-ato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815795-goncaruk-anonsue-pidpisanna-zemelnih-memorandumiv-iz-24-organizaciami-ucasnikiv-ato.html


 

Фігуранта "справи бронежилетів" 

арештували із заставою у 76 мільйонів 

Печерський райсуд столиці обрав запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою з 

можливістю внесення застави у розмірі 76 млн 

грн. начальнику Головного управління 

Міністерства оборони, який фігурує у справі 

закупівлі неякісних бронежилетів.

 

 

У Богданівці та Петрівському завершили 

розведення військ 

У районі населених пунктів Богданівка та 

Петрівське Донецької області завершилось 

практичне розведення особового складу, 

озброєння та військової техніки. Наразі СММ 

ОБСЄ проводить верифікацію проведених 

заходів.

 

Нафтогаз підняв ціну на газ для населення 

У листопаді ціна на природний газ для потреб 

населення та інших споживачів, які отримують 

газ на регульованих умовах (ПСО), 

становитиме 4 899,00 грн за тисячу кубометрів 

(без врахування ПДВ, націнки газзбутів та 

транспортних витрат).

 

 

Прихильники Філарета штурмували суд у 

Києві, п'ятеро - у поліції 

Представники УПЦ КП у Києві намагалися 

силою потрапити на судове засідання, поліція 

застосувала сльозогінний газ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816005-figuranta-spravi-broneziletiv-arestuvali-iz-zastavou-u-76-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816005-figuranta-spravi-broneziletiv-arestuvali-iz-zastavou-u-76-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816005-figuranta-spravi-broneziletiv-arestuvali-iz-zastavou-u-76-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2815906-u-bogdanivci-ta-petrivskomu-zaversili-rozvedenna-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2815906-u-bogdanivci-ta-petrivskomu-zaversili-rozvedenna-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2815906-u-bogdanivci-ta-petrivskomu-zaversili-rozvedenna-vijsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816125-naftogaz-pidnav-cinu-na-gaz-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816125-naftogaz-pidnav-cinu-na-gaz-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815834-prihilniki-filareta-sturmuvali-sud-u-kievi-patero-u-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815834-prihilniki-filareta-sturmuvali-sud-u-kievi-patero-u-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815834-prihilniki-filareta-sturmuvali-sud-u-kievi-patero-u-policii.html


 

У магазині ТРЦ "Глобус" на Майдані 

обвалилася стеля 

У торгово-розважальному центрі "Глобус" на 

Майдані Незалежності обвалилася стеля в 

одному з магазинів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Деякі країни зловживають можливостями 

Інтерполу - Чапутович 

Окремі країни подеколи зловживають правом 

внесення до бази Інтерполу тих чи інших осіб, 

вимагаючи їх екстрадиції.

 

 

Україна і Катар лібералізують повітряне 

сполучення 

Україна і Катар лібералізують умови 

здійснення регулярних повітряних перевезень 

між країнами.

 

 

Україна дистанційно підпише протокол з 

РФ про риболовлю в Азовському морі 

Засідання Українсько-Російської Комісії з 

питань рибальства щодо розподілу квот на 

2020 рік на вилов риби в Азовському морі 

відбудеться онлайн 13 листопада цього року, у 

ході якого буде підписано протокол 

дипломатичними каналами.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2816058-u-magazini-trc-globus-na-majdani-obvalilasa-stela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2816058-u-magazini-trc-globus-na-majdani-obvalilasa-stela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2816058-u-magazini-trc-globus-na-majdani-obvalilasa-stela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815490-deaki-kraini-zlovzivaut-mozlivostami-interpolu-caputovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815490-deaki-kraini-zlovzivaut-mozlivostami-interpolu-caputovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815490-deaki-kraini-zlovzivaut-mozlivostami-interpolu-caputovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815936-ukraina-i-katar-liberalizuut-povitrane-spolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815936-ukraina-i-katar-liberalizuut-povitrane-spolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815936-ukraina-i-katar-liberalizuut-povitrane-spolucenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816015-ukraina-distancijno-pidpise-protokol-z-rf-pro-ribolovlu-v-azovskomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816015-ukraina-distancijno-pidpise-protokol-z-rf-pro-ribolovlu-v-azovskomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816015-ukraina-distancijno-pidpise-protokol-z-rf-pro-ribolovlu-v-azovskomu-mori.html


 

ЄБРР назвав земельну реформу історичною 

можливістю для України 

Керівний директор Європейського банку 

реконструкції та розвитку у країнах Східної 

Європи та Кавказу Маттео Патроне уточнив 

позицію щодо земельної реформи й 

підтвердив, що повністю підтримує 

реформування ринку землі в Україні. 

 

Інфраструктурними проєктами в Україні 

зацікавились корейські компанії 

Корейські компанії мають надзвичайно 

великий інтерес до інфраструктурних проєктів 

в Україні в різних сферах.

 

 

Розмова Трампа і Зеленського: Facebook і 

YouTube видалятимуть пости з ім'ям 

викривача 

Соціальна мережа Facebook та відеохостинг 

YouTube видалятимуть будь-яку інформацію з 

ім'ям співробітника ЦРУ, який подав скаргу на 

телефонну розмову Дональда Трампа та 

Володимира Зеленського.

 

УКРАЇНА 

 

У Кропивницькому представили нового 

голову Кіровоградської ОДА 

У Кропивницькому перший заступник голови 

Офісу Президента України Сергій Трофімов 

представив нового голову Кіровоградської 

обласної держадміністрації Андрія Балоня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815682-ebrr-nazvav-zemelnu-reformu-istoricnou-mozlivistu-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815682-ebrr-nazvav-zemelnu-reformu-istoricnou-mozlivistu-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815682-ebrr-nazvav-zemelnu-reformu-istoricnou-mozlivistu-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816069-infrastrukturnimi-proektami-v-ukraini-zacikavilis-korejski-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816069-infrastrukturnimi-proektami-v-ukraini-zacikavilis-korejski-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816069-infrastrukturnimi-proektami-v-ukraini-zacikavilis-korejski-kompanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2815580-rozmova-trampa-i-zelenskogo-facebook-i-youtube-vidalatimut-posti-z-imam-vikrivaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2815580-rozmova-trampa-i-zelenskogo-facebook-i-youtube-vidalatimut-posti-z-imam-vikrivaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2815580-rozmova-trampa-i-zelenskogo-facebook-i-youtube-vidalatimut-posti-z-imam-vikrivaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2815580-rozmova-trampa-i-zelenskogo-facebook-i-youtube-vidalatimut-posti-z-imam-vikrivaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815840-u-kropivnickomu-predstavili-novogo-golovu-kirovogradskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815840-u-kropivnickomu-predstavili-novogo-golovu-kirovogradskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815840-u-kropivnickomu-predstavili-novogo-golovu-kirovogradskoi-oda.html


 

Рада 14 листопада може ухвалити 

держбюджет — Разумков 

Верховна Рада може у четвер, 14 листопада, 

розглянути та затвердити державний бюджет 

на 2020 рік.

 

 

УПЦ МП порушує закон, не вказуючи у 

назві належність до країни-агресора - 

експерт 

Українська православна церква Московського 

патріархату порушує Закон України "Про 

свободу совісті та релігійні організації", не 

вказуючи у своїй назві належність до країни-

агресора.

 

 

Департамент аналітики та наглядових 

технологій НБУ очолив Олексій Романюк 

Департамент аналітики та наглядових 

технологій Національного банку очолив 

Олексій Романюк, який має більше 10 років 

досвіду роботи у банківському секторі та сфері 

ІТ.

 

 

Скандальний округ №198: ЦВК 

зареєструвала Сергія Рудика народним 

депутатом 

Центральна виборча комісія зареєструвала 

Сергія Рудика народним депутатом України за 

результатами позачергових парламентських 

виборів 21 липня в одномандатному 

виборчому окрузі №198.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815667-rada-14-listopada-moze-uhvaliti-derzbudzet-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815667-rada-14-listopada-moze-uhvaliti-derzbudzet-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815667-rada-14-listopada-moze-uhvaliti-derzbudzet-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815976-upc-mp-porusue-zakon-ne-vkazuuci-u-svoij-nazvi-naleznist-do-krainiagresora-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815976-upc-mp-porusue-zakon-ne-vkazuuci-u-svoij-nazvi-naleznist-do-krainiagresora-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815976-upc-mp-porusue-zakon-ne-vkazuuci-u-svoij-nazvi-naleznist-do-krainiagresora-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815976-upc-mp-porusue-zakon-ne-vkazuuci-u-svoij-nazvi-naleznist-do-krainiagresora-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815978-departament-analitiki-ta-nagladovih-tehnologij-nbu-ocoliv-oleksij-romanuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815978-departament-analitiki-ta-nagladovih-tehnologij-nbu-ocoliv-oleksij-romanuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815978-departament-analitiki-ta-nagladovih-tehnologij-nbu-ocoliv-oleksij-romanuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816019-skandalnij-okrug-198-cvk-zareestruvala-sergia-rudika-narodnim-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816019-skandalnij-okrug-198-cvk-zareestruvala-sergia-rudika-narodnim-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816019-skandalnij-okrug-198-cvk-zareestruvala-sergia-rudika-narodnim-deputatom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816019-skandalnij-okrug-198-cvk-zareestruvala-sergia-rudika-narodnim-deputatom.html


 

В Україні створили вже 1002 тергромади 

В Україні станом на 10 листопада сформовано 

вже 1002 об’єднані територіальні громади 

(ОТГ) з населенням більше 11 мільйонів 

людей.

 

 

Сивохо розповів про своїх "інформаторів" 

на окупованому Донбасі 

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції 

Донбасу Сергій Сивохо отримує інформацію 

від жителів окупованих територій "через 

особисті зв'язки" членів його команди - 

вихідців з непідконтрольних територій.

 

 

Дубілет - про держслужбу: Треба все 

спростити, а що залишилося, - перевести у 

"цифру" 

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро 

Дубілет представив новопризначеного голову 

Національного агентства з питань державної 

служби Олександра Стародубцева.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський: Дозвіл на продаж землі 

іноземцям винесуть на референдум 

Верховна Рада між першим та другим 

читанням законопроєкту про ринок 

сільськогосподарської землі забезпечить, щоб 

землю змогли купувати тільки українські 

громадяни та компанії, засновані виключно 

українцями.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2816045-v-ukraini-stvorili-vze-1002-tergromadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2816045-v-ukraini-stvorili-vze-1002-tergromadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815854-sivoho-rozpoviv-pro-svoih-informatoriv-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815854-sivoho-rozpoviv-pro-svoih-informatoriv-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815854-sivoho-rozpoviv-pro-svoih-informatoriv-na-okupovanomu-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815973-dubilet-pro-derzsluzbu-treba-vse-sprostiti-a-so-zalisilosa-perevesti-u-cifru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815973-dubilet-pro-derzsluzbu-treba-vse-sprostiti-a-so-zalisilosa-perevesti-u-cifru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815973-dubilet-pro-derzsluzbu-treba-vse-sprostiti-a-so-zalisilosa-perevesti-u-cifru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815973-dubilet-pro-derzsluzbu-treba-vse-sprostiti-a-so-zalisilosa-perevesti-u-cifru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815771-zelenskij-dozvil-na-prodaz-zemli-inozemcam-vinesut-na-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815771-zelenskij-dozvil-na-prodaz-zemli-inozemcam-vinesut-na-referendum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815771-zelenskij-dozvil-na-prodaz-zemli-inozemcam-vinesut-na-referendum.html


 

Торгівля агропродукцією між Україною і 

ЄС сягнула рекордних $7,5 мільярда 

Оборот торгівлі сільськогосподарськими 

товарами між Україною і Євросоюзом за 9 

місяців поточного збільшився на 23% - до 7,5 

млрд дол. США.

 

 

За тиждень долар в Україні "просів" на 1% 

Гривня продовжить зміцнюватися щодо 

долара, поточного тижня готівковий долар у 

банках можна буде продати/купити приблизно 

за 24,2/24,5 грн.

 

 

Стало відомо, в яких областях України 

найбільше підприємств із європейським 

капіталом ДОСЛІДЖЕННЯ 

Найбільше підприємств із капіталом із країн 

Європейського Союзу знаходяться у 

Дніпропетровській і Харківській областях

 

 

"Мотор Січ" іде з аеропортів Львова та 

Одеси 

З метою оптимізації роботи авіакомпанії 

прийнято рішення зосередити діяльність в 

одному базовому аеропорту: в зимовий період 

"Мотор Січ" виконуватиме регулярні рейси 

тільки за маршрутами Запоріжжя - Київ і 

Запоріжжя - Мінськ. Рейси Київ - Львів і Київ - 

Одеса скасовано.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815759-torgivla-agroprodukcieu-miz-ukrainou-i-es-sagnula-rekordnih-75-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815759-torgivla-agroprodukcieu-miz-ukrainou-i-es-sagnula-rekordnih-75-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815759-torgivla-agroprodukcieu-miz-ukrainou-i-es-sagnula-rekordnih-75-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815896-za-tizden-dolar-v-ukraini-prosiv-na-1.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2815896-za-tizden-dolar-v-ukraini-prosiv-na-1.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816025-stalo-vidomo-v-akih-oblastah-ukraini-najbilse-pidpriemstv-iz-evropejskim-kapitalom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816025-stalo-vidomo-v-akih-oblastah-ukraini-najbilse-pidpriemstv-iz-evropejskim-kapitalom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816025-stalo-vidomo-v-akih-oblastah-ukraini-najbilse-pidpriemstv-iz-evropejskim-kapitalom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816025-stalo-vidomo-v-akih-oblastah-ukraini-najbilse-pidpriemstv-iz-evropejskim-kapitalom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816080-motor-sic-ide-z-aeroportiv-lvova-ta-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816080-motor-sic-ide-z-aeroportiv-lvova-ta-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816080-motor-sic-ide-z-aeroportiv-lvova-ta-odesi.html


 

За туристичний бренд Київщини 

пропонують 250 тисяч гривень 

Київська обласна державна адміністрація 

оголосила конкурс на найкращу концепцію 

туристичного бренду Київщини.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Мазур розповів, що останні два роки без 

проблем їздив до Польщі 

Працівник Секретаріату Уповноваженого ВР 

України з прав людини, ветеран АТО Ігор 

Мазур за останні два роки неодноразово 

перетинав кордон з Польщею без будь-яких 

проблем.

 

 

Денісова зустрілася з дружиною Мазура 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова зустрілася з дружиною 

затриманого у Польщі Ігоря Мазура 

Анастасією.

 

 

Дещиця: Попереду боротьба за повернення 

Мазура в Україну 

Звільнення громадянина України Ігоря Мазура 

з-під арешту в Польщі – це лише половина 

шляху.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2816060-koda-proponue-250-tisac-griven-za-turisticnij-brend-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2816060-koda-proponue-250-tisac-griven-za-turisticnij-brend-kiivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2816060-koda-proponue-250-tisac-griven-za-turisticnij-brend-kiivsini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815632-desica-poperedu-borotba-za-povernenna-mazura-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2815632-desica-poperedu-borotba-za-povernenna-mazura-v-ukrainu.html


 

ДБР не розслідує жодної справи щодо 

моряків, захоплених Росією — Труба 

Жодного кримінального провадження стосовно 

дій моряків під час перетину Керченської 

протоки у Державному бюро розслідувань 

немає. ДБР з’ясовує, чи були правопорушення 

у діях керівництва держави.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Двох підозрюваних у "справі Роттердам+" 

заарештували заочно 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду задовольнила апеляційну скаргу 

прокурора САП і заарештували заочно двох 

підозрюваних у "справі Роттердам+".

 

 

―Ні розпродажу землі‖: аграрії протестують 

на головних автомагістралях країни 

На акції протесту проти дій влади щодо 

впровадження земельної реформи вийшли 

аграрії на головні магістралі країни.

 

 

Збитки на 173 мільйони: ГПУ заявляє про 

масштабну "схему" в Міноборони 

Головна військова прокуратура виявила факти, 

які свідчать про завдання Міністерством 

оборони України 173 млн грн збитків.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816013-dbr-ne-rozslidue-zodnoi-spravi-sodo-morakiv-zahoplenih-rosieu-truba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816013-dbr-ne-rozslidue-zodnoi-spravi-sodo-morakiv-zahoplenih-rosieu-truba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816013-dbr-ne-rozslidue-zodnoi-spravi-sodo-morakiv-zahoplenih-rosieu-truba.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816135-dvoh-pidozruvanih-u-spravi-rotterdam-zaarestuvali-zaocno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816135-dvoh-pidozruvanih-u-spravi-rotterdam-zaarestuvali-zaocno.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815628-ni-rozprodazu-zemli-agrarii-protestuut-na-golovnih-avtomagistralah-u-13-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815628-ni-rozprodazu-zemli-agrarii-protestuut-na-golovnih-avtomagistralah-u-13-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815826-zbitki-na173-miljoni-gpu-zaavlae-pro-masstabnu-shemu-v-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815826-zbitki-na173-miljoni-gpu-zaavlae-pro-masstabnu-shemu-v-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815826-zbitki-na173-miljoni-gpu-zaavlae-pro-masstabnu-shemu-v-minoboroni.html


 

ДБР проводить обшуки у Держрезерві 

Співробітники Державного бюро розслідувань 

проводять обшуки у Державному агентстві 

резерву.

 

 

Апеляційний суд продовжив ліквідацію 

УПЦ КП 

Шостий апеляційний суд Києва ухвалив 

продовжити ліквідацію Київської патріархії 

УПЦ.

 

 

У Кличка судитимуться з АМКУ через 

"Муніципальну охорону" 

Рішення Київського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету 

України щодо комунального підприємства 

"Муніципальна охорона" є упередженим та 

буде оскаржене у судовому порядку. 

 

СБУ ―відрізала‖ крадений телефонний 

зв’язок окупованому Криму та ОРДЛО 

(ФОТО) 

У Миколаєві оперативники та слідчі 

спецслужби припинили діяльність групи 

місцевих мешканців, які організували 

незаконну маршрутизацію міжнародного 

телефонного трафіку із-за кордону ...

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815786-dbr-provodit-obsuki-u-derzrezervi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815786-dbr-provodit-obsuki-u-derzrezervi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2815836-apelacijnij-sud-prodovziv-likvidaciu-upc-kp.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2816103-u-klicka-suditimetsa-z-amku-cerez-municipalnu-ohoronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2816103-u-klicka-suditimetsa-z-amku-cerez-municipalnu-ohoronu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816072-sbu-vidrizala-kradenij-telefonnij-zvazok-okupovanomu-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816072-sbu-vidrizala-kradenij-telefonnij-zvazok-okupovanomu-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816072-sbu-vidrizala-kradenij-telefonnij-zvazok-okupovanomu-krimu-ta-ordlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816072-sbu-vidrizala-kradenij-telefonnij-zvazok-okupovanomu-krimu-ta-ordlo.html


 

Мережу аптек "СітіМед" позбавили ліцензії 

Держлікслужба позбавила ліцензії мережу 

аптек "СітіМед", в якій торгували неякісними 

лікарськими засобами.

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Соцопитування в таких умовах проводити 

не можна... А вибори – без проблем? 

АНАЛІТИКА 

Опубліковане "Дзеркалом тижня" 

соцопитування в ОРДЛО спровокувало в 

Україні гостру реакцію. І це добре, бо змушує 

відповідати на питання, яке годі замовчувати

 

 

Канадцям, які приїздили в Україну, я радив 

протерти очі, прочистити вуха, перш ніж 

давати поради - Роман Ващук, колишній 

посол Канади в Україні (ІНТЕРВ'Ю) 

Відтоді, як Канада стала першою західною державою, 
яка визнала незалежність України у грудні 1991 року, 
відносини між нашими державами невпинно 
розвиваються.

 

«Лістапад-2019»: Пророки в чужій вітчизні 

Фільми кінофестивалю звернулися до теми 

особистого вибору і меж компромісу

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816082-merezu-aptek-sitimed-pozbavili-licenzii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816082-merezu-aptek-sitimed-pozbavili-licenzii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816131-socopituvanna-v-takih-umovah-provoditi-ne-mozna-a-vibori-bez-problem.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2815745-roman-vasuk-kolisnij-posol-kanadi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2815745-roman-vasuk-kolisnij-posol-kanadi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2815745-roman-vasuk-kolisnij-posol-kanadi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2815745-roman-vasuk-kolisnij-posol-kanadi-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2815833-listapad2019-proroki-v-cuzij-vitcizni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2815833-listapad2019-proroki-v-cuzij-vitcizni.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Олена Зеленська з'явиться на трьох 

обкладинках грудневого Vogue 

У грудневому номері українське видання 

журналу Vogue представляє масштабний 

проєкт з Оленою Зеленською, першою леді 

країни.

 

 

Про медреформу Супрун зняли фільм 

"Діагноз" ВІДЕО 

Неформальне кінооб'єднання Babylon'13, яке 

спеціалізується на короткометражному та 

документальному кіно, зняло документальну 

стрічку про роботу команди Уляни Супрун з 

реформування системи охорони здоров'я.

 

 

Сенцов отримає премію Сахарова 26 

листопада у Європарламенті 

Колишній політв'язень в Росії український 

режисер Олег Сенцов 26 листопада відвідає 

Європарламент, щоб отримати присуджену 

йому правозахисну премію «За свободу думки» 

імені Андрія Сахарова за 2018 рік.

 

 

43% українців вважають нинішню владу 

кращою за попередню ОПИТУВАННЯ 

У листопаді порівняно з жовтнем частка 

українців, які вважають нинішню владу 

кращою за попередню, знизилася з 48% до 

43%.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2815726-olena-zelenska-zavitsa-na-troh-obkladinkah-grudnevogo-vogue.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816035-43-ukrainciv-vvazaut-ninisnu-vladu-krasou-za-poperednu.html


 

Українці - другі у світі за зростанням 

замовлень на AliExpress 

Кількість замовлень українців з AliExpress за 

10 місяців цього року зросла на 70%, що є 

другим показником серед решти країн.

 

 

―Атлантида‖ Васяновича виграла Гран-прі 

кінофестивалю ―Лістапад‖ 

Антиутопія “Атлантида” Валентина 

Васяновича отримала Гран-прі 26 Мінського 

міжнародного кінофестивалю “Лістапад”, який 

проходив з 1 по 8 листопада.

 

 

Кабмін запустив "Ліс у смартфоні" у 

шістьох областях 

Вже шість областей України підключено до 

пілотного проєкту e-реєстру заготівлі деревини 

та онлайн-карти рубок "Ліс у смартфоні".

 

 

На виставці у Відні представили ―веганські‖ 

книги з трави 

Під час міжнародної виставки-ярмарку Buch 

Wien 6-10 листопада в столиці Австрії 

німецька фірма Matabooks презентувала 

"веганські", "екологічно-дружні" книги та 

записники, надруковані на трав’яному папері. 
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