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ТОП 

 

Бюджет-2020 ухвалено.  АНАЛІТИКА 

Перші враження від ухвалення Держбюджету: 

підходи до формування кошторису не 

змінилися. Чи зміниться життя країни – наразі 

незрозуміло

 

Комітет ООН схвалив проєкт кримської 

резолюції, в якій вперше зафіксували 

поняття "агресія" 

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН 

схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами 

людини в Автономній Республіці Крим та місті 

Севастополь, Україна", у якому щодо АРК 

вперше застосовано визначення …

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818400-budzet2020-uhvaleno-raditi-ci-plakati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818400-budzet2020-uhvaleno-raditi-ci-plakati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2818520-komitet-oon-shvaliv-proekt-krimskoi-rezolucii-v-akij-vperse-zafiksuvali-ponatta-agresia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2818520-komitet-oon-shvaliv-proekt-krimskoi-rezolucii-v-akij-vperse-zafiksuvali-ponatta-agresia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2818520-komitet-oon-shvaliv-proekt-krimskoi-rezolucii-v-akij-vperse-zafiksuvali-ponatta-agresia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2818520-komitet-oon-shvaliv-proekt-krimskoi-rezolucii-v-akij-vperse-zafiksuvali-ponatta-agresia.html


 

Місія МВФ почала свою роботу у Києві 

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі 

з Роном ван Роденом розпочала свою роботу в 

Києві.

 

 

Пристайко не виключає вихід України з 

Мінських угод 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко допускає вихід України з Мінських 

домовленостей у разі затягування процесу і 

відсутності прогресу у виконанні їх усіма 

сторонами.

 

 

Арахамія заявив, що сам винесе питання 

про виключення Скороход зі ―Слуги 

народу‖ 

Лідер парламентської фракції “Слуга народу” 

Давид Арахамія заявив, що особисто буде 

виносити питання про виключення народного 

депутатаи Анни Скороход з фракції.

 

 

А що нового може бути в новому законі про 

особливий статус Донбасу? АНАЛІТИКА 

Звернувшись з цим запитанням до експертів-

політологів, ми отримали протилежні 

пропозиції. Дискусія триває...

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2818129-misia-mvf-pocala-svou-robotu-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2818129-misia-mvf-pocala-svou-robotu-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818254-pristajko-ne-viklucae-vihid-ukraini-z-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818254-pristajko-ne-viklucae-vihid-ukraini-z-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818254-pristajko-ne-viklucae-vihid-ukraini-z-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818197-arahamia-zaaviv-so-sam-vinese-pitanna-pro-viklucenna-skorohod-zi-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818197-arahamia-zaaviv-so-sam-vinese-pitanna-pro-viklucenna-skorohod-zi-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818197-arahamia-zaaviv-so-sam-vinese-pitanna-pro-viklucenna-skorohod-zi-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818197-arahamia-zaaviv-so-sam-vinese-pitanna-pro-viklucenna-skorohod-zi-slugi-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818473-a-so-novogo-moze-buti-v-novomu-zakoni-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818473-a-so-novogo-moze-buti-v-novomu-zakoni-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818473-a-so-novogo-moze-buti-v-novomu-zakoni-pro-osoblivij-status-donbasu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

До виборів на Донбасі не можна залучати 

представників "Л/ДНР" – Україна в ОБСЄ 

Призначені Росією під час фейкових "виборів" 

керівники т.з. "ЛНР" та "ДНР" не можуть бути 

залучені до організації та проведення місцевих 

виборів в окупованих районах Донбасу, які 

проходитимуть за українським 

законодавством.

 

 

Зеленський обговорив Nord Stream 2 із 

Туском 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

президентом Європейської ради Дональдом 

Туском питання енергетичної безпеки Європи 

та будівництва Nord Stream 2.

 

 

Кандидат на посаду єврокомісара назвав 

Україну ключовим геополітичним 

інтересом для ЄС 

Кандидат на посаду єврокомісара з питань 

сусідства та розширення представник 

Угорщини Олівер Варгелі назвав Україну 

ключовим геополітичним інтересом для 

Євросоюзу, пообіцявши приділяти країні 

«особливу увагу».

 

 

У Меркель запевняють, що рішення 

Бундестагу нічого не міняє в "газових" 

правилах ЄС 

Федеральний міністр економіки та енергетики 

ФРН Петер Альтмаєр привітав учорашнє 

рішення Бундестагу щодо внесення зміни до 

Закону про енергетичну промисловість у 

другому та третьому читанні, впровадивши 

квітневу Європейську Директиву щодо газу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818529-do-viboriv-na-donbasi-ne-mozna-zalucati-predstavnikiv-ldnr-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818529-do-viboriv-na-donbasi-ne-mozna-zalucati-predstavnikiv-ldnr-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818529-do-viboriv-na-donbasi-ne-mozna-zalucati-predstavnikiv-ldnr-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818373-zelenskij-obgovoriv-nord-stream-2-iz-tuskom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818373-zelenskij-obgovoriv-nord-stream-2-iz-tuskom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818373-zelenskij-obgovoriv-nord-stream-2-iz-tuskom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817908-kandidat-na-posadu-evrokomisara-nazvav-ukrainu-klucovim-geopoliticnim-interesom-dla-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817908-kandidat-na-posadu-evrokomisara-nazvav-ukrainu-klucovim-geopoliticnim-interesom-dla-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817908-kandidat-na-posadu-evrokomisara-nazvav-ukrainu-klucovim-geopoliticnim-interesom-dla-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817908-kandidat-na-posadu-evrokomisara-nazvav-ukrainu-klucovim-geopoliticnim-interesom-dla-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2818234-u-merkel-zapevnaut-so-risenna-bundestagu-nicogo-ne-minae-v-gazovih-pravilah-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2818234-u-merkel-zapevnaut-so-risenna-bundestagu-nicogo-ne-minae-v-gazovih-pravilah-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2818234-u-merkel-zapevnaut-so-risenna-bundestagu-nicogo-ne-minae-v-gazovih-pravilah-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2818234-u-merkel-zapevnaut-so-risenna-bundestagu-nicogo-ne-minae-v-gazovih-pravilah-es.html


 

В ООН назвали конфлікт на Донбасі 

"найстарішим" у світі 

В Організації об'єднаних націй вважають, що 

конфлікт на сході України є "найстарішим" у 

світі, оскільки літні люди становлять третину з 

тих, хто потребує допомоги через нього.

 

 

Україна багато зробила для «промислового 

безвізу» на законодавчому рівні — Качка 

Українська влада ухвалила багато рішень на 

законодавчому рівні щодо Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятності промислових 

товарів (Угода ACAA), так званого 

"промислового безвізу".

 

 

Україна передала ноту Японії через виступ 

команди "ДНР" на турнірі з карате 

Посольство України в Японії передало до МЗС 

Японії ноту через участь у 9-му кубку світу з 

карате "представників" так званої "ДНР", 

проведеного організацією "Всесвітня 

федерація каратеноміті" у Токіо 7-10 

листопада.

 

БЕЗПЕКА 

 

Посольство США прокоментувало 

розведення військ у Петрівському 

Посольство США в Україні привітало 

завершення розведення сил та засобів у 

Петрівському і закликало Росію до співпраці з 

Україною у відновленні контролю над 

кордоном.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817878-v-oon-nazvali-konflikt-na-donbasi-najstarisim-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817878-v-oon-nazvali-konflikt-na-donbasi-najstarisim-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2817878-v-oon-nazvali-konflikt-na-donbasi-najstarisim-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2818204-ukraina-bagato-zrobila-dla-promislovogo-bezvizu-na-zakonodavcomu-rivni-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2818204-ukraina-bagato-zrobila-dla-promislovogo-bezvizu-na-zakonodavcomu-rivni-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2818204-ukraina-bagato-zrobila-dla-promislovogo-bezvizu-na-zakonodavcomu-rivni-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817921-ukraina-peredala-notu-aponii-cerez-vistup-komandi-dnr-na-turniri-z-karate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817921-ukraina-peredala-notu-aponii-cerez-vistup-komandi-dnr-na-turniri-z-karate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2817921-ukraina-peredala-notu-aponii-cerez-vistup-komandi-dnr-na-turniri-z-karate.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818509-posolstvo-ssa-prokomentuvalo-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818509-posolstvo-ssa-prokomentuvalo-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818509-posolstvo-ssa-prokomentuvalo-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu.html


 

Американські ВМС заявляють, що не 

скасовували навчань у Чорному морі 

Військово-морські сили США спростували 

заяву представника Держдепу про скасування 

цього року за вказівкою Білого дому маневрів в 

Чорному морі.

 

 

Крилаті ракети, С-400 та авіація: 

Воронченко заявляє про повзучу агресію РФ 

у Чорному морі 

Росія з 2014 року значно підвищила бойовий 

потенціал Чорноморського флоту, створила у 

регіоні багатоешелоновану систему 

протикорабельної оборони.

 

Данілов сподівається на співпрацю з 

Норвегією у сфері кібербезпеки 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

Олексій Данілов під час зустрічі із 

заступником міністра оборони, 

держсекретарем Міноборони Королівства 

Норвегія Туне Скуген обговорили питання 

двостороннього співробітництва …

 

ОБСЄ зафіксувала черговий ―гумконвой‖ 

РФ на Донбасі 

У четвер, 14 листопада, на непідконтрольну 

уряду України територію Донбасу зайшов 

черговий незаконний російський конвой у 

складі 14 авто, з яких лише два мали напис 

"Гуманітарна допомога від РФ".

 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2818480-amerikanski-vms-zaavlaut-so-ne-skasovuvali-navcan-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2818480-amerikanski-vms-zaavlaut-so-ne-skasovuvali-navcan-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2818480-amerikanski-vms-zaavlaut-so-ne-skasovuvali-navcan-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818500-krilati-raketi-s400-ta-aviacia-voroncenko-zaavlae-pro-povzucu-agresiu-rf-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818500-krilati-raketi-s400-ta-aviacia-voroncenko-zaavlae-pro-povzucu-agresiu-rf-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818500-krilati-raketi-s400-ta-aviacia-voroncenko-zaavlae-pro-povzucu-agresiu-rf-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818500-krilati-raketi-s400-ta-aviacia-voroncenko-zaavlae-pro-povzucu-agresiu-rf-u-cornomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818284-danilov-spodivaetsa-na-spivpracu-z-norvegieu-u-sferi-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818284-danilov-spodivaetsa-na-spivpracu-z-norvegieu-u-sferi-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818284-danilov-spodivaetsa-na-spivpracu-z-norvegieu-u-sferi-kiberbezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818409-obse-zafiksuvala-cergovij-gumkonvoj-rf-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818409-obse-zafiksuvala-cergovij-gumkonvoj-rf-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2818409-obse-zafiksuvala-cergovij-gumkonvoj-rf-na-donbasi.html


 

Перед можливим виходом з ―Мінська‖ 

Україна має визначитися, куди йти далі - 

Порошенко 

Експрезидент, лідер партії «Європейська 

солідарність» Петро Порошенко вважає, що 

перед виходом з Мінських домовленостей 

влада повинна сказати, куди Україна 

рухатиметься далі.

 

 

Чоловіка депутатки Скороход затримали за 

підозрою у шахрайстві - ГПУ 

вільного чоловіка народного депутата Анни 

Скороход, громадянина РФ Олексія Алякіна, 

затримано за підозрою у шахрайстві в 

особливо великих розмірах.

 

 

Освіта, кіно і туризм: МКМС анонсувало 

низку важливих програм 

Міністерство культури, молоді та спорту має 

намір посилити підтримку Українського 

культурного фонду, а також втілити у життя 

низку важливих програм, зокрема запровадити 

програми туризму та мобільності молоді.

 

 

Представник уряду у Раді хоче почути про 

своє звільнення від Гончарука 

Представник уряду у Верховній Раді народний 

депутат Ірина Верещук (фракція "Слуги 

народу") заявила, що своє можливе увільнення 

від обов'язків представника Кабміну хотіла би 

обговорити з Прем'єр-міністром Олексієм 

Гончаруком.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818344-pered-mozlivim-vihodom-z-minska-ukraina-mae-viznacitisa-kudi-jti-dali-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818344-pered-mozlivim-vihodom-z-minska-ukraina-mae-viznacitisa-kudi-jti-dali-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818344-pered-mozlivim-vihodom-z-minska-ukraina-mae-viznacitisa-kudi-jti-dali-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818344-pered-mozlivim-vihodom-z-minska-ukraina-mae-viznacitisa-kudi-jti-dali-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818425-colovika-deputatki-skorohod-zatrimali-za-pidozrou-u-sahrajstvi-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818425-colovika-deputatki-skorohod-zatrimali-za-pidozrou-u-sahrajstvi-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818425-colovika-deputatki-skorohod-zatrimali-za-pidozrou-u-sahrajstvi-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817969-osvita-kino-i-turizm-mkms-anonsuvalo-nizku-vazlivih-program.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817969-osvita-kino-i-turizm-mkms-anonsuvalo-nizku-vazlivih-program.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817969-osvita-kino-i-turizm-mkms-anonsuvalo-nizku-vazlivih-program.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818363-predstavnik-uradu-u-radi-hoc-pocuti-pro-svoe-zvilnenna-vid-goncaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818363-predstavnik-uradu-u-radi-hoc-pocuti-pro-svoe-zvilnenna-vid-goncaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818363-predstavnik-uradu-u-radi-hoc-pocuti-pro-svoe-zvilnenna-vid-goncaruka.html


 

Скасування призову: Загороднюк розповів 

про плани МОУ на наступний рік 

Міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, 

що модель строкової служби не має 

майбутнього в Україні, і наступного року 

планує показати "дорожню карту" її 

скасування.

 

 

Не лише Яременко: Арахамія анонсує ще 

кілька ротацій у комітетах ВР 

У комітетах Верховної Ради, крім відкликання 

очільника Комітету з питань зовнішньої 

політики і міжпарламентського 

співробітництва Богдана Яременка, планується 

зробити інші ротації.

 

Євросоюз без України "російську проблему" 

не вирішить — Клімкін 

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін 

вважає, що без спільної волі, політичної 

позиції та розуміння ролі України Євросоюз 

"стратегічну проблему Росії" не вирішить.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Зростання ВВП України сповільнилося до 

4,2% 

Реальний ВВП України у ІІІ кварталі 2019 року 

збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року.
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Рада ухвалила закон про використання 

"оборонних" земель 

Верховна Рада в другому читанні ухвалила 

рішення "Про внесення зміни до статті 4 

закону № “Про використання земель оборони” 

щодо підвищення ефективності використання 

виділених земельних ділянок.

 

 

Зеленський закликає австрійський бізнес 

інвестувати в Україну 

Президент Володимир Зеленський розповів 

федеральному міністру європейських, 

інтеграційних та закордонних справ 

Республіки Австрія Александру Шалленбергу 

про роботу української влади на Донбасі та 

висловив сподівання щодо збереження санкцій 

проти Росії.

 

 

Коломойський і Боголюбов сплатили 

ПриватБанку понад £10 мільйонів за судові 

витрати 

Ексвласники ПриватБанку Ігор Коломойський 

та Геннадій Боголюбов сплатили фінустанові 

понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат на 

слухання у судових інстанціях Лондона справи 

про шахрайство, здійснене за попередньою 

змовою осіб.

 

 

У проєкті бюджету передбачили 140 

мільйонів на видобуток урану в Україні 

На підтримку програми зі збільшення 

видобутку урану в Україні у проєкті 

держбюджету на 2020 рік передбачено 140 млн 

грн.
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У Житомирі презентували проєкт «Ліс у 

смартфоні» 

У Житомирі показали, як працює проєкт «Ліс у 

смартфоні», що дозволяє у режимі онлайн з 

телефону чи комп’ютера перевірити законність 

вирубок у державних лісгоспах та дізнатися, 

хто їх проводить.

 

 

 

 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова веде переговори про спільний візит 

в окупований Крим з Міятович 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини Людмила Денісова не має 

доступу ні на територію не підконтрольного 

Україні Донбасу, ні на територію окупованого 

Криму, проте ведеться робота, щоб поїздки 

туди стали можливими.

 

 

Мазур вже повернувся до роботи в Офісі 

омбудсмена 

Ветеран АТО Ігор Мазур повернувся до роботи 

в Секретаріаті Уповноваженого Верховної 

Ради з прав людини.

 

 

В "українського диверсанта" Захтея у 

кримській колонії загострилися хронічні 

хвороби 

У засудженого за сфабрикованою ФСБ РФ 

"справою українських "диверсантів" Андрія 

Захтея, який відбуває покарання в колонії 

анексованого Криму, загострилися хронічні 

захворювання.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

Скороход подасть заяву на Арахамію через 

його звинувачення 

Народний депутат від фракції "Слуга народу" 

Анна Скороход планує подати заяву до 

правоохоронних органів через обвинувачення з 

боку голови фракції Давида Арахамії, що вона 

нібито пропонувала депутатам хабарі.

 

 

Адвокати Фірташа затягують його 

екстрадицію до США — МЗС Австрії 

Вирішення питання екстрадиції українського 

бізнесмена Дмитра Фірташа до Сполучених 

Штатів Америки затягують його адвокати, а не 

австрійська сторона.

 

 

Бахматюк заборгував Нацбанку 10,6 

мільярда 

Колишній власник “VAB Банку” та банку 

"Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк 

заборгував Національному банку 10,6 млрд 

грн, і починаючи НБУ з 2015 року подав понад 

50 позовів у суди проти нього і його компаній.

 

Рябошапка заявляє, що звільнить 

прокурора, який вів справу Burisma 

Генеральний прокурор України Руслан 

Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин 

Кулик, який вів справу щодо компанії Burisma, 

буде звільнений з органів прокуратури, 

оскільки не пройшов атестацію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818147-skorohod-podast-zaavu-na-arahamiu-cerez-jogo-zvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818147-skorohod-podast-zaavu-na-arahamiu-cerez-jogo-zvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818147-skorohod-podast-zaavu-na-arahamiu-cerez-jogo-zvinuvacenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817982-advokati-firtasa-zataguut-jogo-ekstradiciu-do-ssa-mzs-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817982-advokati-firtasa-zataguut-jogo-ekstradiciu-do-ssa-mzs-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2817982-advokati-firtasa-zataguut-jogo-ekstradiciu-do-ssa-mzs-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2818143-bahmatuk-zaborguvav-nacbanku-106-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2818143-bahmatuk-zaborguvav-nacbanku-106-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2818143-bahmatuk-zaborguvav-nacbanku-106-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818545-rabosapka-zaavlae-so-zvilnit-prokurora-akij-viv-spravu-burisma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818545-rabosapka-zaavlae-so-zvilnit-prokurora-akij-viv-spravu-burisma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2818545-rabosapka-zaavlae-so-zvilnit-prokurora-akij-viv-spravu-burisma.html


 

Суд продовжив на два місяці арешт 

Гримчака 

ВАКС продовжив на два місяці арешт 

колишнього заступника міністра з питань 

тимчасово окупованих територій і внутрішньо 

переміщених осіб України Юрія Гримчака.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Андре Тан презентував дитячу колекцію за 

шкільним дрескодом ФОТО 

Український дизайнер Андре Тан презентував 

дитячу колекцію бренду Andre Tan Kids, яка 

показує, що шкільний дрескод може бути не 

лише різноманітним, а й доступним.

 

 

Вимова слова ―Київ‖ на слуханнях про 

імпічмент Трампа вразила користувачів 

Twitter 

Користувачів Twitter приголомшило після 

публічних слухань у Конгресі щодо імпічменту 

Трампа, що назва української столиці 

вимовляється, як "Київ", а не "Кієв".

 

 

У замку Сент-Міклош оселиться Святий 

Миколай 

У середньовічному замку Сент-Міклош, що в 

закарпатському селищі Чинадієво, 14-15 

грудня відкриється резиденція Святого 

Миколая.
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Понад 70% українців підтримують 

збільшення податків для олігархів 

Більшість українців вважають за необхідне 

збільшити розмір податків для олігархів і 

великого бізнесу.

 

 

У Києві з’явилися вулиця Олекси Тихого та 

проспект Любомира Гузара 

Київська міська рада перейменувала вулицю 

Виборзьку в Солом'янському районі на честь 

відомого політв'язня, правозахисника, 

співзасновника Української Гельсинської 

спілки Олекси Тихого.

 

Ryanair запустить рейс із Херсона до 

Катовіце 

Лоукост-авіакомпанія Ryanair анонсувала 

відкриття третього маршруту з Херсона – до 

польського Катовіце, розташованого за 80 км 

від Кракова, і відкрила продаж квитків.

 

SkyUp анонсувала відкриття 5 нових рейсів 

із Запоріжжя 

Український лоукостер SkyUp Airlines 

розширює географію польотів із аеропорту 

Запоріжжя. Наступного року авіаперевізник 

відкриє звідси 5 нових рейсів.
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