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ТОП 

 

Рада ухвалила законопроєкт про продаж 

землі у першому читанні 

Народні депутати у першому читанні 

підтримали законопроєкт, який передбачає 

скасування мораторію на продаж землі в 

Україні з 1 жовтня 2020 року. 

 

НАБУ оголосило підозри чиновниці ОП та 

ексзаступниці міністра 

Національне антикорупційне бюро повідомило 

про підозру керівниці одного з головних 

департаментів Офісу Президента України, 

ексзаступниці міністра культури та їх 

співвиконавцю, який впіймали на отриманні 

хабаря за призначення на керівну посаду у 

НАК “Нафтогаз України”.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817439-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-rinok-zemli-u-persomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817439-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-rinok-zemli-u-persomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817439-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-rinok-zemli-u-persomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817638-nabu-ogolosilo-pidozri-cinovnici-op-ta-ekszastupnici-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817638-nabu-ogolosilo-pidozri-cinovnici-op-ta-ekszastupnici-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817638-nabu-ogolosilo-pidozri-cinovnici-op-ta-ekszastupnici-ministra.html


 

Коломойський начебто не впливає на 

Зеленського, але водночас й починає вірити 

у такий портрет себе в очах народу 

Олігарх Ігор Коломойський заперечив 

інформацію про його прихований вплив на 

Президента України Володимира Зеленського, 

однак, водночас заявив, що починає вірити у 

такий портрет.

 

Економіка України може ―піти в мінус‖ у 

разі зупинки Росією транзиту — Вітренко 

У разі припинення транзиту російського газу 

територією України, падіння української 

економіки за результатами 2020 року може 

становити до 0,7%.

 

 

Як Рада землю "продавала" 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

У середу, 13 листопада, Верховна Рада 

прийняла у першому читанні законопроєкт, 

який передбачає скасування мораторію на 

продаж землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

 

Рада ухвалила законопроєкт про продаж 

землі у першому читанні 

Народні депутати у першому читанні 

підтримали законопроєкт, який передбачає 

скасування мораторію на продаж землі в 

Україні з 1 жовтня 2020 року.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817573-a-mozu-robiti-ce-pospravznomu-kolomojskij-narikae-so-svit-bacit-jogo-monstrom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817573-a-mozu-robiti-ce-pospravznomu-kolomojskij-narikae-so-svit-bacit-jogo-monstrom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817573-a-mozu-robiti-ce-pospravznomu-kolomojskij-narikae-so-svit-bacit-jogo-monstrom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817573-a-mozu-robiti-ce-pospravznomu-kolomojskij-narikae-so-svit-bacit-jogo-monstrom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2817348-ekonomika-ukraini-moze-piti-v-minus-u-razi-zupinki-rosieu-tranzitu-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2817348-ekonomika-ukraini-moze-piti-v-minus-u-razi-zupinki-rosieu-tranzitu-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2817348-ekonomika-ukraini-moze-piti-v-minus-u-razi-zupinki-rosieu-tranzitu-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817544-ak-rada-zemlu-prodavala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817544-ak-rada-zemlu-prodavala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817544-ak-rada-zemlu-prodavala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817439-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-rinok-zemli-u-persomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817439-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-rinok-zemli-u-persomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817439-rada-uhvalila-zakonoproekt-pro-rinok-zemli-u-persomu-citanni.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Бундестаг із другої спроби "захистив" Nord 

Stream 2 

Бундестаг підтримав законопроєкт про 

внесення змін до Закону про енергетичну 

промисловість щодо імплементації Директиву 

ЄС 2019/692 про загальні правила 

внутрішнього ринку природного газу … 

 

 

На слуханнях з імпічменту Тейлор пояснив, 

чому безглуздо зупиняти допомогу Україні 

Оборонна підтримка Сполученими Штатами 

України, яка захищає демократичні цінності 

від агресії РФ, є також національним інтересом 

США, тому рішення Трампа зупинити її задля 

політичної вигоди на виборах було безглуздим.

 

 

Зеркаль розповіла, що саме допоможе 

України увійти в Євросоюз 

Один із викликів для України полягає у 

необхідності стати більш видимою у 

суспільстві на Заході, і це сприятиме 

отриманню членства в Євросоюзі.

 

 

Моніторинг ЮНЕСКО допоможе подолати 

інформблокаду у Криму - Кислиця 

Продовження прямого моніторингу ситуації з 

виконання рішень Виконавчої ради ЮНЕСКО 

"Моніторинг ситуації в Автономній Республіці 

Крим (Україна)" залишається першочерговим 

завданням для подолання інформблокади.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817658-bundestag-z-drugoi-sprobi-zahistiv-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817658-bundestag-z-drugoi-sprobi-zahistiv-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817658-bundestag-z-drugoi-sprobi-zahistiv-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817681-na-sluhannah-z-impicmentu-tejlor-poasniv-comu-bezgluzdo-zupinati-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817681-na-sluhannah-z-impicmentu-tejlor-poasniv-comu-bezgluzdo-zupinati-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817681-na-sluhannah-z-impicmentu-tejlor-poasniv-comu-bezgluzdo-zupinati-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817704-zerkal-rozpovila-so-same-dopomoze-ukraini-uvijti-v-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817704-zerkal-rozpovila-so-same-dopomoze-ukraini-uvijti-v-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817704-zerkal-rozpovila-so-same-dopomoze-ukraini-uvijti-v-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2817523-monitoring-unesko-dopomoze-podolati-informblokadu-u-krimu-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2817523-monitoring-unesko-dopomoze-podolati-informblokadu-u-krimu-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2817523-monitoring-unesko-dopomoze-podolati-informblokadu-u-krimu-kislica.html


 

Берлін не готовий назвати дату 

"нормандського саміту", переговори 

тривають 

Дата наступної зустрічі лідерів "нормандської 

четвірки" все ще невідома, тривають 

переговори.

 

 

Євросоюз засудив вироки суду РФ шістьом 

кримським татарам 

Євросоюз засудив дії Росії з розповсюдження 

власної юрисдикції на громадян України, що 

проживають в окупованому Криму, та закликав 

скасувати рішення суду у Ростові-на-Дону, 

який виніс незаконні вироки шести громадянам 

України.

 

 

Кремль побачив позитивну динаміку в 

підготовці "нормандського саміту" 

Кремль вважає, що з цілого ряду напрямків 

підготовки саміту в "нормандському форматі" 

(Україна, РФ, ФРН, Франція) є позитивна 

динаміка.

 

 

Посол Японії передав обладнання 

молодіжним проєктам у Слов’янську 

Посол Японії в Україні Такаші Кураі в рамках 

дводенного візиту на схід країни передав 

обладнання для курсів шиття для молоді з 

інвалідністю у місті Слов’янськ.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817495-berlin-ne-gotovij-nazvati-datu-normandskogo-samitu-peregovori-trivaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817495-berlin-ne-gotovij-nazvati-datu-normandskogo-samitu-peregovori-trivaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817495-berlin-ne-gotovij-nazvati-datu-normandskogo-samitu-peregovori-trivaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817495-berlin-ne-gotovij-nazvati-datu-normandskogo-samitu-peregovori-trivaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2817714-evrosouz-zasudiv-viroki-sudu-rf-sistom-krimskim-tataram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2817714-evrosouz-zasudiv-viroki-sudu-rf-sistom-krimskim-tataram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2817714-evrosouz-zasudiv-viroki-sudu-rf-sistom-krimskim-tataram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817588-kreml-pobaciv-pozitivnu-dinamiku-v-pidgotovci-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817588-kreml-pobaciv-pozitivnu-dinamiku-v-pidgotovci-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817588-kreml-pobaciv-pozitivnu-dinamiku-v-pidgotovci-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817499-posol-aponii-peredav-obladnanna-molodiznim-proektam-u-slovansku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817499-posol-aponii-peredav-obladnanna-molodiznim-proektam-u-slovansku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817499-posol-aponii-peredav-obladnanna-molodiznim-proektam-u-slovansku.html


ТОЧКА ЗОРУ 

 

Коломойський прямо запропонував 

відвернутися від Заходу у бік Москви - NYT 

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні 

варто відвернутися від Заходу та налагодити 

відносини з РФ.

 

 

Коломойський: НАТО купуватиме 

памперси, коли російські танки будуть біля 

Кракова і Варшави 

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що НАТО 

та ЄС ніколи не приймуть Україну.

 

Коломойський каже, що на місці 

Зеленського дав би хід розслідуванню проти 

Байдена — NYT 

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що на місці 

президента України він би дав хід 

розслідуванню проти колишнього 

віцепрезидента США Джо Байдена та його 

сина Хантера у справі компанії Burisma.

 

УКРАЇНА 

 

У "Євросолідарності" вимагають відставки 

Єрмака 

У партії "Європейська солідарність" вимагають 

звільнення помічника Президента України 

Володимира Зеленського Андрія Єрмака через 

його "проросійські меседжі".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817342-kolomojskij-pramo-zaproponuvav-vidvernutisa-vid-mvf-u-bik-moskvi-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817342-kolomojskij-pramo-zaproponuvav-vidvernutisa-vid-mvf-u-bik-moskvi-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817342-kolomojskij-pramo-zaproponuvav-vidvernutisa-vid-mvf-u-bik-moskvi-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817598-kolomojskij-nato-kupuvatime-pampersi-koli-rosijski-tanki-budut-bila-krakova-i-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817598-kolomojskij-nato-kupuvatime-pampersi-koli-rosijski-tanki-budut-bila-krakova-i-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817598-kolomojskij-nato-kupuvatime-pampersi-koli-rosijski-tanki-budut-bila-krakova-i-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817598-kolomojskij-nato-kupuvatime-pampersi-koli-rosijski-tanki-budut-bila-krakova-i-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817509-kolomojskij-kaze-so-na-misci-zelenskogo-dav-bi-hid-rozsliduvannu-proti-bajdena-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817509-kolomojskij-kaze-so-na-misci-zelenskogo-dav-bi-hid-rozsliduvannu-proti-bajdena-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817509-kolomojskij-kaze-so-na-misci-zelenskogo-dav-bi-hid-rozsliduvannu-proti-bajdena-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817509-kolomojskij-kaze-so-na-misci-zelenskogo-dav-bi-hid-rozsliduvannu-proti-bajdena-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817633-u-evrosolidarnosti-vimagaut-vidstavki-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817633-u-evrosolidarnosti-vimagaut-vidstavki-ermaka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817633-u-evrosolidarnosti-vimagaut-vidstavki-ermaka.html


 

Арахамія обіцяє скласти мандат, якщо в 

законі не пропишуть референдум про 

купівлю землі іноземцями 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 

обіцяє скласти мандат, якщо в законі про 

продаж землі не буде врахована поправка щодо 

референдуму про купівлю землі іноземцями.

 

Гончарук про схвалення ринку землі у 

першому читанні: Закінчується епоха, де 

―своїм людям" — усе 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

високо оцінив схвалення Верховною Радою у 

першому читанні законопроєкту про ринок 

землі.

 

 

Баканов каже, що отримує 57 тисяч 

зарплати 

Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що 

отримує на місяць 57 тисяч гривень, однак, 

його зарплата не є показником рівня зарплат у 

відомстві.

 

 

Нехай "слуги народу" покажуть у своїх 

деклараціях, скільки мають землі – 

Геращенко 

Співголова фракції "Європейська солідарність" 

Ірина Геращенко вимагає від народних 

депутатів від фракції "Слуга народу" 

опублікувати декларації і вказати, скільки вони 

мають землі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817449-arahamia-obicae-sklasti-mandat-akso-v-zakoni-ne-propisut-referendum-pro-kupivlu-zemli-inozemcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817449-arahamia-obicae-sklasti-mandat-akso-v-zakoni-ne-propisut-referendum-pro-kupivlu-zemli-inozemcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817449-arahamia-obicae-sklasti-mandat-akso-v-zakoni-ne-propisut-referendum-pro-kupivlu-zemli-inozemcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817449-arahamia-obicae-sklasti-mandat-akso-v-zakoni-ne-propisut-referendum-pro-kupivlu-zemli-inozemcami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817475-goncaruk-pro-shvalenna-rinku-zemli-u-persomu-citanni-zakincuetsa-epoha-de-svoim-ludam-use.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817475-goncaruk-pro-shvalenna-rinku-zemli-u-persomu-citanni-zakincuetsa-epoha-de-svoim-ludam-use.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817475-goncaruk-pro-shvalenna-rinku-zemli-u-persomu-citanni-zakincuetsa-epoha-de-svoim-ludam-use.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817475-goncaruk-pro-shvalenna-rinku-zemli-u-persomu-citanni-zakincuetsa-epoha-de-svoim-ludam-use.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817586-bakanov-kaze-so-otrimue-57-tisac-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817586-bakanov-kaze-so-otrimue-57-tisac-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817586-bakanov-kaze-so-otrimue-57-tisac-zarplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817437-gerasenko-hoce-sob-slugi-narodu-pokazali-v-deklaraciah-skilki-maut-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817437-gerasenko-hoce-sob-slugi-narodu-pokazali-v-deklaraciah-skilki-maut-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817437-gerasenko-hoce-sob-slugi-narodu-pokazali-v-deklaraciah-skilki-maut-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817437-gerasenko-hoce-sob-slugi-narodu-pokazali-v-deklaraciah-skilki-maut-zemli.html


 

Протестувальники під Радою "поховали" 

свиню ФОТО 

На акції протесту аграріїв проти продажу землі 

олігархам "Ні розпродажу України!", що 

триває під Верховною Радою, "поховали" 

свиню.

ЕКОНОМІКА 

 

Росія вже компенсувала Україні €4,2 

мільйона за "брудну" нафту 

АТ "Укртранснафта" отримало 4,168 млн євро 

компенсації від ПАТ "Транснефть" за 

потрапляння забрудненої нафти у трубопровід.

 

 

Україна не сприймає "нульовий варіант" із 

Газпромом — Вітренко 

Україна не сприймає варіант "обнулення" 

результатів Стокгольмського арбітражу, як це 

пропонує Росія.

 

 

У Харків доставили 24 тролейбуси, куплені 

за кошти ЄБРР 

Харківське КП «Тролейбусне депо №2» 

отримало 24 тролейбуси, куплених у рамках 

кредитного договору з Європейським банком 

реконструкції та розвитку.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд ―списав‖ з Коломойського борг 

ПриватБанку на 7,5 мільярда - ЗМІ 

Суд визнав недійсними деякі положення низки 

кредитних договорів, укладених між 

ПриватБанком і компаніями з групи "Приват" в 

2006-2016 роках.

 

 

Справа бронежилетів: суд заарештував 

першого заступника генерала Марченка 

Суд заарештував першого заступника 

начальника Головного управління розвитку та 

супроводу матеріального забезпечення ЗСУ 

Сергія Поштаренка у справі щодо закупівлі 

неякісних бронежилетів.

 

 

Ляшка викликають на допит у справі про 

бійку з Герусом 

Колишнього нардепа Олега Ляшка викликали 

до прокуратури для вручення підозри у справі 

про бійку з народним депутатом Андрієм 

Герусом в аеропорту "Бориспіль".

 

 

"Зникнення" мільярда НБУ: 

Антикорупційний суд відправив 

Каленського під домашній арешт 

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді 

цілодобового домашнього арешту члену ради 

НБУ Миколі Каленському, який є одним із 

фігурантів справи про заволодіння 1,2 мільярда 

гривень стабілізаційного кредиту, наданого 

НБУ для ПАТ "ВіЕйБі Банк".
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НАБУ повідомило про підозру власнику 

―VAB Банку‖ Бахматюку 

Національне антикорупційне бюро повідомило 

про підозру власнику і ексголові “VAB Банку” 

у справі про заволодіння 1,2 млрд грн 

стабілізаційного кредиту НБУ.

 

"Справа банкірів": Антикорупційний суд 

арештував четвертого підозрюваного 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою для 

засновнику одного з товариств, який 

підозрюється у заволодінні 1,2 млрд грн 

стабілізаційного кредиту, наданого 

Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі 

Банк".

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Задля дешевої ―чужої‖ електрики Україна 

обмежує власну генерацію АНАЛІТИКА 

Імпорт електроенергії з РФ, хоч і знижує ціну, 

але веде до зменшення української генерації. 

Обіцяють, що це – до п’ятниці, 15 листопада…

 

 

Легалізація грального бізнесу: як 

поповнити бюджет і не нашкодити людям 

Плюси та мінуси законопроєкту обговорили в 

“Укрінформі”. Висновки: легалізація 

необхідна, але закон ще слід доопрацювати
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СУСПІЛЬСТВО 

 

На прем'єру стрічки ―З України до 

Голлівуду‖ в Київ приїде володар "Оскара" 

Українська прем’єра створеної за підтримки 

Держкіно повнометражної документальної 

стрічки “З України до Голлівуду” відбудеться 

15 листопада у столичному кінотеатрі “Оскар” 

(ТРЦ “Гуллівер”).

 

 

Miss Top of the world plus size: перша віцеміс 

отримала корону в Укрінформі ФОТО 

У Києві підбили організаційні підсумки 

міжнародного конкурсу краси серед дівчат 

розміру plus size "Miss Top of the world plus 

size-2019", який відбувся 5-9 листопада.

 

 

В Україні жінки отримують майже на 

чверть меншу зарплату, ніж чоловіки - 

Соколовська 

В Україні жінки отримують на 21% меншу 

заробітну плату у порівнянні з чоловіками.

 

 

Раді пропонують прирівняти соцмережі і 

стрімінгові сервіси до ЗМІ 

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної 

та інформаційної політики пропонує 

законодавчо визначити, що інтернет-портали, 

соцмережі та інтернет-сервіси на замовлення є 

медіа.
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"Слуга народу" планує скасувати призов на 

військову службу 

Депутатська фракція "Слуга народу" працює 

над законодавчою ініціативою щодо 

скасування призову на військову службу, який 

може реалізовуватися покроково.

 

 

Третій Київ-етно-мюзик-фест "Віртуози 

фолку" поєднає народну музику з з 

найсучаснішими стилями 

В Українському домі цієї неділі, 17 листопада, 

пройде третій Київ-етно-мюзик-фест "Віртуози 

фолку" - фестиваль, де народна музика 

поєднується з найсучаснішими стилями та 

експериментами.

 

Херсонська ОДА шукає керівника "служби 

щастя" 

Херсонська ОДА шукає керівника служби 

щастя та покращення якості життя.

 

 

"Анлантида", "Ціна правди" та "Додому": 

у Чехії стартував тиждень українського кіно 

У Чехії з 12 по 18 листопада проходить III 

кінофестиваль "Тиждень українського кіно".
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