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ТОП 

 

У справі ―Україна vs Росія‖ фігурують 

четверо російських політиків - Зеркаль 

У справі щодо порушення Росією конвенцій 

про боротьбу з фінансуванням тероризму та 

про заборону всіх форм расової дискримінації 

фігурують російські політики Сергій Шойгу, 

Володимир Жириновський, Сергій Миронов і 

Геннадій Зюганов.

 

 

―Зникнення‖ мільярда: заступники Смолія 

готові взяти на поруки експрацівників НБУ 

Члени правління Національного банку України 

готові виступити поручителями для колишніх 

працівників НБУ у справі про заволодіння 1,2 

мільярда гривень кредиту, наданого ПАТ 

"ВіЕйБі Банк". 

 
.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816805-u-spravi-ukraina-vs-rosia-figuruut-cetvero-rosijskih-politikiv-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816805-u-spravi-ukraina-vs-rosia-figuruut-cetvero-rosijskih-politikiv-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816805-u-spravi-ukraina-vs-rosia-figuruut-cetvero-rosijskih-politikiv-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816692-zniknenna-milarda-zastupniki-smolia-gotovi-vzati-na-poruki-ekspracivnikiv-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816692-zniknenna-milarda-zastupniki-smolia-gotovi-vzati-na-poruki-ekspracivnikiv-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816692-zniknenna-milarda-zastupniki-smolia-gotovi-vzati-na-poruki-ekspracivnikiv-nbu.html


 

У Мінську зняли всі перешкоди для 

―нормандської зустрічі‖ — речниця Кучми 

На засіданні Тристоронньої контактної групи у 

Мінську знято всі перешкоди на шляху до 

зустрічі найближчим часом у нормандському 

форматі на найвищому рівні.

 

 

Хоч з голосами "важко", але закон про 

ринок землі буде ухвалений - Арахамія 

Зібрати достатню кількість голосів для 

успішного голосування за закон про ринок 

землі поки що проблематично, однак він буде 

ухвалений.

 

В'ятрович стане депутатом замість Луценко, 

яка склала мандат 

Колишній голова Українського інституту 

національної пам'яті Володимир В'ятрович 

стане народним депутатом України замість 

Ірини Луценко, яка сьогодні склала 

депутатські повноваження.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Путіна прокоментували пропозицію 

зустрітися із Зеленським у Казахстані 

Москва зараз зосереджена на питаннях, 

пов'язаних з підготовкою саміту в 

«нормандському форматі», а зустріч 

президентів України і Росії без її ретельної 

підготовки не принесла б великої користі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816733-u-minsku-znali-vsi-pereskodi-dla-normandskoi-zustrici-recnica-kucmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816733-u-minsku-znali-vsi-pereskodi-dla-normandskoi-zustrici-recnica-kucmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816733-u-minsku-znali-vsi-pereskodi-dla-normandskoi-zustrici-recnica-kucmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816532-hoc-z-golosami-vazko-ale-zakon-pro-rinok-zemli-bude-uhvalenij-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816532-hoc-z-golosami-vazko-ale-zakon-pro-rinok-zemli-bude-uhvalenij-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816532-hoc-z-golosami-vazko-ale-zakon-pro-rinok-zemli-bude-uhvalenij-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816924-vatrovic-stane-deputatom-zamist-lucenko-aka-sklala-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816924-vatrovic-stane-deputatom-zamist-lucenko-aka-sklala-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816924-vatrovic-stane-deputatom-zamist-lucenko-aka-sklala-mandat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816469-u-putina-prokomentuvali-propoziciu-zustrinetsa-iz-zelenskim-u-kazahstani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816469-u-putina-prokomentuvali-propoziciu-zustrinetsa-iz-zelenskim-u-kazahstani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816469-u-putina-prokomentuvali-propoziciu-zustrinetsa-iz-zelenskim-u-kazahstani.html


 

ЄС зберігатиме санкції проти Росії до 

повного виконання ―Мінська‖ - Брок 

Заступник керівника Офісу Президента 

України Ігор Жовква провів зустріч зі 

спеціальним радником президента 

Європейської комісії з питань України 

Ельмаром Броком.

 

 

Білий дім заборонив публікувати заяву про 

Керченську кризу - ексрадник Волкера 

Високопосадовці Білого дому не дозволили 

опублікувати заяву із засудженням захоплення 

Росією українських моряків і кораблів у 

Керченській протоці в листопаді 2018 року.

 

 

ЄС побачив ―обнадійливі ознаки‖ у 

розведенні військ на Донбасі 

Європейський Союз назвав «обнадійливими» 

сигнали, які виходять з процесу розведення 

військ на Сході України.

 

 

Безпека на дорогах: ЄС надасть Україні три 

мільйони євро техдопомоги 

Представництво Європейського Союзу в 

Україні найближчим часом спільно з 

Мінінфраструктури України запустить проєкт з 

техдопомоги на 3 мільйони євро, частиною 

якого стануть заходи з підвищення безпеки на 

дорогах.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816895-es-zberigatime-sankcii-proti-rosii-do-povnogo-vikonanna-minska-brok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816895-es-zberigatime-sankcii-proti-rosii-do-povnogo-vikonanna-minska-brok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816895-es-zberigatime-sankcii-proti-rosii-do-povnogo-vikonanna-minska-brok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816337-bilij-dim-zaboroniv-publikuvati-zaavu-pro-kercensku-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816337-bilij-dim-zaboroniv-publikuvati-zaavu-pro-kercensku-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816337-bilij-dim-zaboroniv-publikuvati-zaavu-pro-kercensku-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816643-es-pobaciv-obnadijlivi-oznaki-u-rozvedenni-vijsk-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816643-es-pobaciv-obnadijlivi-oznaki-u-rozvedenni-vijsk-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816643-es-pobaciv-obnadijlivi-oznaki-u-rozvedenni-vijsk-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816637-bezpeka-na-dorogah-es-nadast-ukraini-tri-miljoni-evro-tehdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816637-bezpeka-na-dorogah-es-nadast-ukraini-tri-miljoni-evro-tehdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816637-bezpeka-na-dorogah-es-nadast-ukraini-tri-miljoni-evro-tehdopomogi.html


 

Газпром шукає приводи, щоб не говорити 

про транзитний контракт - Нафтогаз 

Російський ПАТ "Газпром", використовуючи 

різні приводи, відмовляється серйозно 

розмовляти про новий транзитний контракт.

 

Життя після Brexit: Україна і Британія 

обговорили нову довгострокову угоду 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко обговорив з послом Сполученого 

Королівства в Україні Меліндою Сіммонс нову 

двосторонню угоду, яка після Brexit замінить 

Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. 

 

Україна вступить в НАТО раніше, ніж у 

Євросоюз — Кулеба 

Уряд України планує протягом п'яти років 

отримати рішення НАТО про початок вступу 

нашої країни до Північноатлантичного 

альянсу.

 

БЕЗПЕКА 

 

В Україні з’являться прикордонники-

детективи - Рада ухвалила закон 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення 

змін до Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» щодо вдосконалення 

діяльності Державної прикордонної служби 

України" (№2161).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816441-gazprom-sukae-privodi-sob-ne-govoriti-pro-tranzitnij-kontrakt-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816441-gazprom-sukae-privodi-sob-ne-govoriti-pro-tranzitnij-kontrakt-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816441-gazprom-sukae-privodi-sob-ne-govoriti-pro-tranzitnij-kontrakt-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816852-zitta-pisla-brexit-ukraina-i-britania-obgovorili-novu-dovgostrokovu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816852-zitta-pisla-brexit-ukraina-i-britania-obgovorili-novu-dovgostrokovu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816852-zitta-pisla-brexit-ukraina-i-britania-obgovorili-novu-dovgostrokovu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816317-ukraina-vstupit-v-nato-ranise-niz-u-evrosouz-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816317-ukraina-vstupit-v-nato-ranise-niz-u-evrosouz-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816317-ukraina-vstupit-v-nato-ranise-niz-u-evrosouz-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816790-rada-uhvalila-zakon-pro-stvorenna-operativnorozsukovih-pidrozdiliv-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816790-rada-uhvalila-zakon-pro-stvorenna-operativnorozsukovih-pidrozdiliv-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2816790-rada-uhvalila-zakon-pro-stvorenna-operativnorozsukovih-pidrozdiliv-dpsu.html


 

Контррозвідка викрила кримчанина, якого 

―заслали‖ до ЗСУ російські спецслужби 

Військова контррозвідка Служби безпеки 

України попередила інформаційну 

спецоперацію ФСБ із дискредитації 

українських Збройних Сил.

 

УКРАЇНА 

 

На посаду Яременка в комітеті ВР є чотири 

претенденти 

Народні депутати Єлизавета Ясько, Галина 

Михайлюк, Олександр Мережко і Святослав 

Юраш можуть очолити Комітет з питань 

зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва.

 

 

Медведчук очолив міжфракційне 

об’єднання у парламенті 

Народний депутат від фракції "Опозиційна 

платформа - За життя" Віктор Медведчук 

очолив міжфракційне депутатське об’єднання 

"Міжпарламентський діалог в ім’я миру: 

Україна-Росія-Німеччина-Франція".

 

 

Рада планує розділити політичні посади і 

держслужбу 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт №2260 "Про внесення змін до 

деяких законів України". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816631-kontrrozvidka-vikrila-krimcanina-akogo-zaslali-do-zsu-rosijski-specsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816631-kontrrozvidka-vikrila-krimcanina-akogo-zaslali-do-zsu-rosijski-specsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816631-kontrrozvidka-vikrila-krimcanina-akogo-zaslali-do-zsu-rosijski-specsluzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816505-na-posadu-aremenka-v-komiteti-vr-e-cotiri-pretendenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816505-na-posadu-aremenka-v-komiteti-vr-e-cotiri-pretendenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816505-na-posadu-aremenka-v-komiteti-vr-e-cotiri-pretendenti.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816859-medvedcuk-ocoliv-mizfrakcijne-obednanna-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816859-medvedcuk-ocoliv-mizfrakcijne-obednanna-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816428-rada-planue-rozdiliti-politicni-posadi-i-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816428-rada-planue-rozdiliti-politicni-posadi-i-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816428-rada-planue-rozdiliti-politicni-posadi-i-derzsluzbu.html


 

Сучасний HR замість культу кадрів: як 

реформують держслужбу 

У рамках реформування державної служби 

будуть застосовуватися сучасні HR-технології.

 

 

Зеленський підписав "антипіратські" зміни 

до Митного кодексу 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон щодо захисту інтелектуальної власності 

під час переміщення товарів через митний 

кордон України.

 

 

Радником секретаря РНБО став колишній 

заступник голови Харківської ОДА 

Ще одним радником секретаря РНБО став 

колишній заступник голови Харківської ОДА 

Вадим Данієлян.

 

 

Криклій презентував To do list - що 

побудують в Україні до кінця року 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

продовжує серію презентацій To do list.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816614-sucasnij-hr-zamist-kultu-kadriv-ak-reformuut-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816614-sucasnij-hr-zamist-kultu-kadriv-ak-reformuut-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816614-sucasnij-hr-zamist-kultu-kadriv-ak-reformuut-derzsluzbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816584-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-borotbu-z-piratstvom-ta-pidrobkami-na-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816584-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-borotbu-z-piratstvom-ta-pidrobkami-na-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816584-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-borotbu-z-piratstvom-ta-pidrobkami-na-mitnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816377-radnikom-sekretara-rnbo-stav-kolisnij-zastupnik-golovi-harkivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816377-radnikom-sekretara-rnbo-stav-kolisnij-zastupnik-golovi-harkivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816377-radnikom-sekretara-rnbo-stav-kolisnij-zastupnik-golovi-harkivskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816466-kriklij-prezentue-to-do-list-so-pobuduut-v-ukraini-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816466-kriklij-prezentue-to-do-list-so-pobuduut-v-ukraini-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816466-kriklij-prezentue-to-do-list-so-pobuduut-v-ukraini-do-kinca-roku.html


 

Родина "слуги народу" Дубінського має 17 

авто і 24 квартири - ЗМІ 

Народний депутат від “Слуги народу” та 

колишній журналіст Олександр Дубінський і 

його родина протягом останніх кількох років 

стали власниками загалом 24 квартир, 17 

автівок, двох будинків і 70 соток землі.

ЕКОНОМІКА 

 

Місія МВФ приїде до Києва 14 листопада 

Місія Міжнародного валютного фонду 

розпочне свою роботу в Києві у четвер, 14 

листопада, для продовження обговорень нової 

програми з представниками влади.

 

 

Пристайко обговорив інвестиції із послом 

Китаю 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

обговорив із послом Китаю Ду Веєм співпрацю 

між країнами в торговельно-економічній сфері 

та питання збільшення взаємних поїздок 

громадян двох країн.

 

 

Рада підтримала зміни до закону про ринок 

електроенергії 

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт 

закону, яким пропонується надати Нацкомісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, право 

встановлювати граничні ціни на ринку 

електроенергії до 2023 року.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816275-rodina-dubinskogo-volodie-dvoma-desatkami-avto-i-mae-24-kvartiri-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816275-rodina-dubinskogo-volodie-dvoma-desatkami-avto-i-mae-24-kvartiri-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816275-rodina-dubinskogo-volodie-dvoma-desatkami-avto-i-mae-24-kvartiri-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816709-misia-mvf-priide-do-kieva-14-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816709-misia-mvf-priide-do-kieva-14-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816305-pristajko-obgovoriv-investicii-iz-poslom-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816305-pristajko-obgovoriv-investicii-iz-poslom-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816305-pristajko-obgovoriv-investicii-iz-poslom-kitau.html
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Цінова динаміка: Нацбанк проаналізував 

ситуацію у жовтні 

Споживча інфляція в річному вимірі у жовтні 

2019 року сповільнилася до 6,5%.

 

 

До Одеського порту вперше прибула нафта 

лівійського походження 

До Одеського морського порту вперше 

прибула нафта лівійського походження: танкер 

Prometheus Energy доставив на український 

ринок першу партію сировини з цієї країни.

 

 

Миколаївський «Океан» будуватиме баржі 

для нідерландської компанії 

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» 

уклав два контракти на будівництво барж із 

нідерландською компанією Eurobulk.

 

 

У Києві вперше відбулася міжнародна 

конференція жінок-підприємців 

12 листопада 2019 року в київському готелі 

Premier Palace Hotel вперше  відбулася 

міжнародна Конференція жінок-підприємниць.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 
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Суд РФ ухвалив вироки шістьом 

кримським татарам - від 7 до 19 років 

колонії 

У російському Ростові-на-Дону Південний 

окружний військовий суд ухвалив шістьом 

кримським татарам вирок у так званій "справі 

Хізб ут-Тахрір". Строки - від 7 до 19 років 

ув'язнення.

 

 

В МЗС обговорили питання розширення 

прав для осіб зі статусом закордонного 

українця 

43-тє засідання Національної комісії з питань 

закордонних українців відбулося у вівторок під 

головуванням заступника міністра 

закордонних справ України Василя Боднара.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

 

"Зникнення" мільярда НБУ: до схеми 

можуть бути причетними 15 осіб 

Слідство встановило, що до реалізації схеми із 

заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного 

кредиту НБУ можуть бути причетні понад 15 

осіб.

 

 

Правління Нацбанку хоче взяти на поруки 

члена ради НБУ Каленського 

Правління Національного банку України 

висловило готовність узяти на поруки 

обвинуваченого у причетності до розкрадання 

рефінансування "ВіЕйБі Банку" члена ради 

НБУ Миколи Каленського.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816285-sud-rf-uhvaliv-viroki-sesti-krimskim-tataram-vid-7-do-19-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816285-sud-rf-uhvaliv-viroki-sesti-krimskim-tataram-vid-7-do-19-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816285-sud-rf-uhvaliv-viroki-sesti-krimskim-tataram-vid-7-do-19-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2816285-sud-rf-uhvaliv-viroki-sesti-krimskim-tataram-vid-7-do-19-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2816718-v-mzs-obgovorili-pitanna-rozsirenna-prav-dla-osib-zi-statusom-zakordonnogo-ukrainca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2816718-v-mzs-obgovorili-pitanna-rozsirenna-prav-dla-osib-zi-statusom-zakordonnogo-ukrainca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2816718-v-mzs-obgovorili-pitanna-rozsirenna-prav-dla-osib-zi-statusom-zakordonnogo-ukrainca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2816718-v-mzs-obgovorili-pitanna-rozsirenna-prav-dla-osib-zi-statusom-zakordonnogo-ukrainca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816899-zniknenna-milarda-nbu-do-shemi-mozut-buti-pricetnimi-15-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816899-zniknenna-milarda-nbu-do-shemi-mozut-buti-pricetnimi-15-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816899-zniknenna-milarda-nbu-do-shemi-mozut-buti-pricetnimi-15-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816930-pravlinna-nacbanku-hoce-vzati-na-poruki-clena-radi-nbu-kalenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816930-pravlinna-nacbanku-hoce-vzati-na-poruki-clena-radi-nbu-kalenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2816930-pravlinna-nacbanku-hoce-vzati-na-poruki-clena-radi-nbu-kalenskogo.html


 

НАБУ затримало керівника департаменту 

Офісу Президента 

Співробітники НАБУ затримали керівника 

одного з головних департаментів Офісу 

Президента України.

 

 

СБУ відкрила дві справи на російського 

пропагандиста Соловйова — Гончаренко 

Правоохоронні органи України відкрили два 

кримінальні провадження стосовно 

російського пропагандиста Володимира 

Соловйова.

 

 

Ексгендиректору Укроборонпрому 

повідомили про підозру 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро повідомили про підозру у 

недостовірному декларуванні колишньому 

гендиректору Укроборонпрому.

 

 

У Польщі затримали українця за 

―червоною‖ нотою Інтерполу 

Польські прикордонники у вівторок затримали 

у пункті пропуску “Корчова” 49-річного 

громадянина України за “червоною” нотою 

Інтерполу за запитом США.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Що дали квоти українській музиці за три 

роки? АНАЛІТИКА 

Новим артистам стало легше зайти на 

музичний ринок, вже відомі ідентифікували 

себе і відкриті до експериментів. Але цього 

недостатньо

 

 

«Завдав великої шкоди»… «Нічого поганого 

не зробив» 

Думки українців США щодо імпічменту 

Трампу відзеркалюють поляризацію 

американського суспільства

 

 

20 тисяч євро за чаплю, або Що радить 

Україні Римський клуб 

Німецький вчений і політик Ернст Ульріх фон 

Вайцзеккер – про те, які глобальні небезпеки 

підстерігають світ, нас із вами

 

 

Півроку газової ―лафи‖ минули: тарифи 

знову повзуть угору АНАЛІТИКА 

Вартість газу у листопаді зросте. І це – “не 

вечір”. Однак є надія, що газ продаватимуть не 

дорожче ціни, за якою його закачували влітку 

до сховищ
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Телеведуча Алла Мазур повідомила про 

виявлену в неї онкологію 

Телеведуча інформаційно-аналітичної 

програми «ТСН-Тиждень» на «1+1» Алла 

Мазур повідомила, що боротиметься з 

онкологічною хворобою.

 

 

У Києві - нові правила проїзду в метро: що 

зміниться 

Депутати Київської міської ради на засіданні 

12 листопада затвердили нові правила 

користування метрополітеном.

 

 

―Stop It! Nord Stream-2‖: у Берліні до 

флешмобу долучились політики і діячі 

культури 

Відома російська екоактівістка, 

політемігрантка Євгенія Чирікова проводить у 

Берліні міжнародний загальноєвропейський 

флешмоб проти завершення проекту Nord 

Stream-2, до якого приєдналися відомі 

політики і діячі культури.

 

 

Вища освіта: Рада планує скасувати ліцензії 

більш як на 100 спеціальностей 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні 

законопроєкт, що передбачає внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти.
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У Швеції відзначили лауреатів ІХ 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу ім.Т.Г.Шевченка 

Посольство України в Швеції вручило грамоти 

місцевим українцям - лауреатам ІХ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

ім.Т.Г.Шевченка.

 

 

Кива у масці Джокера вийшов до трибуни 

ВР (ФОТО, ВІДЕО) 

Член фракції "Опозиційна платформа - За 

життя" Ілля Кива в гумовій масці Джокера 

підійшов до трибуни Верховної Ради, де 

складав присягу народного депутата Сергій 

Рудик. 

 

 

Закарпатські лісівники створили нове місце 

відпочинку для туристів ФОТО 

В урочищі Усть-Турбат Кедринського 

лісництва фахівці Брустурянського 

лісомисливгоспу збудували рекреаційний 

пункт, розташований на перетині туристичних 

маршрутів.

 

У Бельгії пройде виставка українського 

художника Романа Мініна 

Виставка робіт сучасного художника-

монунменталіста Романа Мініна відкриється 14 

листопада у бельгійському Льєжі.

 

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