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ТОП 

 

США рішуче засудили обстріл Ізраїлю з 

Сектору Гази 

Сполучені Штати Америки рішуче засуджують 

ракетний обстріл Ізраїлю «Ісламським 

джихадом» із Сектору Гази. 

 

Главу департаменту ОП затримали на 

вимаганні $300 тисяч хабаря 

Керівника одного з головних департаментів 

Офісу Президента України затримали за 

вимагання 300 тисяч доларів США за сприяння 

у призначенні на керівну посаду до НАК 

«Нафтогаз України». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817001-ssa-risuce-zasudili-obstril-izrailu-z-sektoru-gazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817001-ssa-risuce-zasudili-obstril-izrailu-z-sektoru-gazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817001-ssa-risuce-zasudili-obstril-izrailu-z-sektoru-gazi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816962-glavu-departamentu-op-zatrimali-na-vimaganni-300-tisac-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816962-glavu-departamentu-op-zatrimali-na-vimaganni-300-tisac-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2816962-glavu-departamentu-op-zatrimali-na-vimaganni-300-tisac-habara.html


 

Імпічмент у США: Демократи оприлюднили 

список наступних слухань 

Комітети Палати представників США, які 

беруть участь в розслідуванні з імпічменту 

президента Трампа, очікують провести 

наступного тижня публічні слухання з 

вісьмома свідками, які вже свідчили за 

зачиненими дверима. 

 

Британці до виборів мають бути 

ознайомлені з доповіддю розвідки щодо РФ 

— Клінтон 

Екскандидат у президенти США Гілларі 

Клінтон вважає «незрозумілим і ганебним» 

факт того, що доповідь про можливе російське 

втручання в британську політику ще не було 

оприлюднено. 

 

Суд над Стоуном: проти соратника Трампа 

підтверджені серйозні звинувачення 

Експомічник Пола Манафотра, Ричард Гейтс, 

підтвердив суду США звинувачення проти 

іншого соратника Трампа – Роджера Стоуна, 

що він знав про хакерський злам серверів 

демократів, а також про наміри оприлюднити 

компромат на WikiLeaks. 

СВІТ 

 

В ЄК сказали, що мають чіткий мандат на 

розвиток Східного партнерства 

Нова Єврокомісія має дуже чітке бачення щодо 

розвитку Східного партнерства і має намір 

зміцнювати відносини з кранами-партнерами 

на основі оновленої довгострокової політики у 

цьому напрямі. 
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Урсула фон дер Ляєн хоче витрачати на 

зовнішню політику ЄС на третину більше 

У наступному довготерміновому бюджеті 

Євросоюзу слід передбачити на зовнішню 

політику на 30% більше, ніж витрачається 

нині. 

 

Сенат Польщі очолив представник від 

опозиції 

Спікером вищої палати парламенту Польщі 

став сенатор опозиційної “Громадянської 

коаліції” (KO) Томаш Гродзький. 

 

Республіканці закликають Трампа не 

звільняти генерального інспектора розвідки 

В Сенаті США закликали президента Трампа 

"не робити помилок" і відмовитися від 

можливих намірів звільнення генерального 

інспектора Розвідувального співтовариства 

США, який дав хід скарзі "викривача". 

 

Кризу політики розширення ЄС має долати 

новими ідеями щодо майбутнього – 

євродепутат 

Нещодавнє негативне рішення Європейської 

ради щодо початку переговорів про членство з 

Північною Македонією й Албанією 

спричинило певну кризу політики розширення 

ЄС, з якої Євросоюз має вийти з новими ідеями 

щодо свого майбутнього. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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У Берліні обговорили наслідки втрати 

Україною газового транзиту 

Україна має бути готовою до припинення 

транзиту газу з наступного року, а Німеччині 

слідувало б усвідомити, якими є справжні цілі 

Москви при будівництві газопроводу Nord 

Stream 2.

 

У МВФ сподіваються на "швидкий 

результат" у переговорах з Україною 

Директор Європейського департаменту МВФ 

Пол Томсен висловив сподівання, що 

переговори Фонду з Україною по новій 

довгостроковій програмі фінансування 

матимуть швидкий прогрес. 

 

Президент Австрії на зустрічі з Лукашенком 

згадав про інтервенцію РФ в Україну 

Під час зустрічі з президентом Білорусі 

Олександром Лукашенком у вівторок у Відні 

федеральний президент Австрії Александер 

Ван дер Беллен також обговорив ситуацію на 

Сході Україні, зокрема, російську інтервенцію. 

УКРАЇНА 

 

Пристайко подякував експолітв'язням за 

допомогу у визволенні інших заручників 

Кремля 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко зустрівся з колишніми 

політв'язнями Кремля. 
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Нефьодов - про звільнення старих кадрів на 

митниці: У нас є цілий військовий план 

Голова Державної митної служби Максим 

Нефьодов назвав «війною» звільнення старих 

кадрів відомства, бо очікує від них потужного 

спротиву. 

 

У Мінекономіки сказали, скільки 

коштуватиме гектар української землі 

При відкритті ринку землі один її гектар буде 

продаватися на рівні 2200 доларів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під 

Золотим за межами ділянки розведення 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 15 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. Поранено двох 

військовослужбовців Об'єднаних сил. 

 

Сайдік нагадав, коли має початися 

розмінування в районі Петрівського 

Розмінування в районі Петрівського на 

Донеччині, де 9 листопада почалося 

розведення сил і засобів, має початися не 

пізніше ніж 13 листопада. 

СУСПІЛЬСТВО 
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13 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, Українська 

Національна Рада у Львові прийняла закон про 

створення на всій українській етнічній 

території Галичини, Буковини і Закарпаття 

Західно-Української Народної Республіки. 

 

Венецію сильно затопило — побито рекорд 

1966 року 

У вівторок, 12 листопада, Венецію в черговий 

раз затопило. 

 

Українцям обіцяють суху і теплу погоду, 

вночі трохи "підморозить" 

В Україні дощі у середу ймовірні лише на 

Закарпатті, температура вдень 10-15°. 

 

13 листопада: народний календар і 

астровісник 

Між Спиридоном і Никодимом; хто шубу 

мінятиме, хто спати лягатиме, а кому 

таланитиме. 
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