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ТОП 

 

Зеленський подякував нардепам за 

прийняття законопроєкту про ринок землі 

Президент Володимир Зеленський подякував 

народним депутатам за те, що вони у першому 

читанні прийняли законопроєкт про відкриття 

ринку землі. 

 

Затриманий в Польщі ветеран АТО Мазур 

повернувся в Україну 

Співробітник Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини, ветеран АТО 

Ігор Мазур повернувся в Україну. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817758-zelenskij-podakuvav-nardepam-za-prijnatta-zakonoproektu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817758-zelenskij-podakuvav-nardepam-za-prijnatta-zakonoproektu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817758-zelenskij-podakuvav-nardepam-za-prijnatta-zakonoproektu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817757-zatrimanij-ranise-v-polsi-veteran-ato-mazur-povernuvsa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817757-zatrimanij-ranise-v-polsi-veteran-ato-mazur-povernuvsa-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817757-zatrimanij-ranise-v-polsi-veteran-ato-mazur-povernuvsa-v-ukrainu.html


 

Туск залишив жорстке послання Макрону 

щодо України та Західних Балкан 

Чинний Президент Європейської Ради Дональд 

Туск жорстко нагадав Президенту Франції 

Емануелю Макрону про те, що розширення 

Євросоюзу і збереження суверенної України є 

проявом дійсно суверенної політики 

об’єднаної Європи. 

 

Республіканці та Трамп намагаються 

дискредитувати розслідування щодо 

імпічменту 

Президент США Дональд Трамп продовжує 

називати розслідування Палати представників 

з його імпічменту "містифікацією", в той час як 

республіканці намагаються дискредитувати 

сам процес та називають свідків бюрократами 

та скаржниками. 

 

Моралес переконаний, що Штати 

влаштували в Болівії "переворот" 

Колишній президент Болівії Ево Моралес 

звинуватив США в змові з метою організації 

перевороту в його країні. 

СВІТ 

 

Ердоган заявив, що Туреччина готова 

придбати американські ЗРК Patriot 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 

на зустрічі з Дональдом Трампом у 

Вашингтоні заявив, що готовий придбати 

системи ЗРК Patriot, якщо США запропонують 

вигідні умови. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817803-tusk-zalisiv-zorstke-poslanna-makronu-sodo-ukraini-ta-zahidnih-balkan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817803-tusk-zalisiv-zorstke-poslanna-makronu-sodo-ukraini-ta-zahidnih-balkan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817803-tusk-zalisiv-zorstke-poslanna-makronu-sodo-ukraini-ta-zahidnih-balkan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817735-respublikanci-ta-tramp-namagautsa-diskredituvati-rozsliduvanna-sodo-impicmentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817735-respublikanci-ta-tramp-namagautsa-diskredituvati-rozsliduvanna-sodo-impicmentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817735-respublikanci-ta-tramp-namagautsa-diskredituvati-rozsliduvanna-sodo-impicmentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817735-respublikanci-ta-tramp-namagautsa-diskredituvati-rozsliduvanna-sodo-impicmentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817824-morales-perekonanij-so-stati-vlastuvali-v-bolivii-perevorot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817824-morales-perekonanij-so-stati-vlastuvali-v-bolivii-perevorot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817824-morales-perekonanij-so-stati-vlastuvali-v-bolivii-perevorot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817820-erdogan-zaaviv-so-tureccina-gotova-pridbati-amerikanski-zrk-patriot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817820-erdogan-zaaviv-so-tureccina-gotova-pridbati-amerikanski-zrk-patriot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817820-erdogan-zaaviv-so-tureccina-gotova-pridbati-amerikanski-zrk-patriot.html


 

Європейська демократія потребує 

постійного захисту — президент ЄП 

Досягнення європейської демократії не є 

незворотними, вони потребують постійного 

захисту від “демонів минулого”. 

 

Столтенберг пояснив, чому НАТО тримає 

відкритими дипломатичні канали у Москві 

У сучасному світі для досягнення стійкого 

політичного рішення конфліктів інколи 

необхідно спиратися на військову потужність. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Київ закликає Палестину та Ізраїль до 

деескалації конфлікту 

Україна з тривогою спостерігає за розвитком 

ситуації, пов'язаної з ракетними обстрілами 

території сектора Газа та ударами ЦАХАЛу у 

відповідь. 

 

Трамп обіцяє сьогодні опублікувати 

стенограму першої розмови з Зеленським 

Президент США Дональд Трамп заявив, що в 

четвер, 14 листопада, може опублікувати 

стенограму першої розмови з Президентом 

України Володимиром Зеленським, яка 

відбулася у квітні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817770-evropejska-demokratia-potrebue-postijnogo-zahistu-prezident-ep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817770-evropejska-demokratia-potrebue-postijnogo-zahistu-prezident-ep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817770-evropejska-demokratia-potrebue-postijnogo-zahistu-prezident-ep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817738-stoltenberg-poasniv-comu-nato-trimae-vidkritimi-diplomaticni-kanali-u-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817738-stoltenberg-poasniv-comu-nato-trimae-vidkritimi-diplomaticni-kanali-u-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817738-stoltenberg-poasniv-comu-nato-trimae-vidkritimi-diplomaticni-kanali-u-moskvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817742-kiiv-zaklikae-palestinu-ta-izrail-do-deeskalacii-konfliktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817742-kiiv-zaklikae-palestinu-ta-izrail-do-deeskalacii-konfliktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2817742-kiiv-zaklikae-palestinu-ta-izrail-do-deeskalacii-konfliktu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817832-tramp-obicae-sogodni-opublikuvati-stenogramu-persoi-rozmovi-z-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817832-tramp-obicae-sogodni-opublikuvati-stenogramu-persoi-rozmovi-z-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817832-tramp-obicae-sogodni-opublikuvati-stenogramu-persoi-rozmovi-z-zelenskim.html


 

Зеленський був би слабшим, якби США 

відкликали військову допомогу — Тейлор 

Якби США відкликали військову допомогу, 

президент Володимир Зеленський виглядав 

би значно слабшим у перемовинах з Росією. 

 

Туск назвав ситуацію навколо України 

"першим тестом" для Євросоюзу на єдність 

Чинний Президент Європейської Ради Дональд 

Туск назвав ситуацію навколо України та 

боротьбу з агресивною політикою Кремля 

«першим тестом» єдності та солідарності 

Європейського Союзу. 

 

Лайчак: Розведення в Петрівському 

наближає нас до саміту в Нормандському 

форматі 

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних 

справ Словаччини Мирослав Лайчак привітав 

завершення відведення сил і засобів на ділянці 

розведення в районі Петрівського. 

 

Бундестаг ухвалив законопроєкт щодо 

уникнення подвійного соцстрахування з 

Україною 

Бундестаг ухвалив проєкт закону 

Федерального уряду до "Угоди від 7 листопада 

2018 року між Федеративною Республікою 

Німеччиною та Україною про соціальне 

забезпечення". 

 

Цьогоріч Японія дала $4 млн на відбудову 

Донбасу, наступного — допоможе з 

медициною 

Наступного року країна планує 

допомогти Донеччині з освітніми, медичними 

та економічними проєктами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817784-zelenskij-buv-bi-slabsim-akbi-ssa-vidklikali-vijskovu-dopomogu-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817784-zelenskij-buv-bi-slabsim-akbi-ssa-vidklikali-vijskovu-dopomogu-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817784-zelenskij-buv-bi-slabsim-akbi-ssa-vidklikali-vijskovu-dopomogu-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817752-tusk-nazvav-situaciu-navkolo-ukraini-persim-testom-dla-evrosouzu-na-ednist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817752-tusk-nazvav-situaciu-navkolo-ukraini-persim-testom-dla-evrosouzu-na-ednist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817752-tusk-nazvav-situaciu-navkolo-ukraini-persim-testom-dla-evrosouzu-na-ednist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817766-lajcak-rozvedenna-v-petrivskomu-nablizae-nas-do-samitu-v-normandskomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817766-lajcak-rozvedenna-v-petrivskomu-nablizae-nas-do-samitu-v-normandskomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817766-lajcak-rozvedenna-v-petrivskomu-nablizae-nas-do-samitu-v-normandskomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817766-lajcak-rozvedenna-v-petrivskomu-nablizae-nas-do-samitu-v-normandskomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817749-bundestag-uhvaliv-zakonoproekt-sodo-uniknenna-podvijnogo-socstrahuvanna-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817749-bundestag-uhvaliv-zakonoproekt-sodo-uniknenna-podvijnogo-socstrahuvanna-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817749-bundestag-uhvaliv-zakonoproekt-sodo-uniknenna-podvijnogo-socstrahuvanna-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817749-bundestag-uhvaliv-zakonoproekt-sodo-uniknenna-podvijnogo-socstrahuvanna-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817809-cogoric-aponia-dala-4-mln-na-vidbudovu-donbasu-nastupnogo-dopomoze-z-medicinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817809-cogoric-aponia-dala-4-mln-na-vidbudovu-donbasu-nastupnogo-dopomoze-z-medicinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817809-cogoric-aponia-dala-4-mln-na-vidbudovu-donbasu-nastupnogo-dopomoze-z-medicinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2817809-cogoric-aponia-dala-4-mln-na-vidbudovu-donbasu-nastupnogo-dopomoze-z-medicinou.html


УКРАЇНА 

 

Експерт розповів, що заважає створити 

цивілізований ринок землі в Україні 

Запровадженню цивілізованого ринку землі в 

Україні протистоять потужні сили та великі 

ресурси. 

 

Ситник сказав, коли скандальний 

Онищенко може повернутись в Україну 

Колишній народний депутат Олександр 

Онищенко, який втік з України та 

переховується від слідства, вже у грудні має 

повернутися 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 17 разів порушили “тишу”, втрат 

немає 

За минулу добу окупанти 17 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

14 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всесвітній день боротьби з діабетом 

– одним із найпоширеніших захворювань у 

світі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817808-ekspert-rozpoviv-so-zavazae-stvoriti-civilizovanij-rinok-zemli-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817808-ekspert-rozpoviv-so-zavazae-stvoriti-civilizovanij-rinok-zemli-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817808-ekspert-rozpoviv-so-zavazae-stvoriti-civilizovanij-rinok-zemli-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817776-sitnik-skazav-koli-skandalnij-onisenko-moze-povernutis-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817776-sitnik-skazav-koli-skandalnij-onisenko-moze-povernutis-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817776-sitnik-skazav-koli-skandalnij-onisenko-moze-povernutis-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817821-okupanti-17-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817821-okupanti-17-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817821-okupanti-17-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817191-14-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817191-14-listopada-pamatni-dati.html


 

У Нідерландах відбудеться міжнародна 

конференція освітян діаспори 

Конференція “Українська закордонна школа - 

крок у майбутнє” відбудеться 28-29 листопада 

в Гаазі. 

 

Facebook з початку року видалив понад 5 

мільярдів фальшивих акаунтів 

Facebook з початку року заблокував 5,4 

мільярда фальшивих акаунтів, демонструючи 

свою боротьбу в соцмережах з маніпуляціями 

та дезінформацією. 

 

14 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Кузьми-Дем’яна; чи буде наступного 

року о цій порі сніг, хто знесе золоте яйце і чи 

на часі укладати важливі угоди. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2817734-u-niderlandah-vidbudetsa-miznarodna-konferencia-osvitan-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2817734-u-niderlandah-vidbudetsa-miznarodna-konferencia-osvitan-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2817734-u-niderlandah-vidbudetsa-miznarodna-konferencia-osvitan-diaspori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2817789-facebook-z-pocatku-roku-vidaliv-ponad-5-milardiv-falsivih-akauntiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2817789-facebook-z-pocatku-roku-vidaliv-ponad-5-milardiv-falsivih-akauntiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2817789-facebook-z-pocatku-roku-vidaliv-ponad-5-milardiv-falsivih-akauntiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2817216-14-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2817216-14-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2817216-14-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

