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ТОП 

 

Референдум щодо ринку землі може 

відбутися раніше 2024 року — Разумков 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

припускає, що референдум щодо ринку землі 

може відбутися раніше за 2024 рік, але не між 

першим і другим читаннями відповідного 

законопроєкту. 

 

Олегу Сенцову в Лондоні вручили премію 

імені Магнітського 

Олег Сенцов, український кінорежисер і 

колишній політв'язень, був нагороджений 

міжнародною премією в галузі журналістських 

розслідувань та захисту прав людини імені 

Сергія Магнітського. 
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Якщо Україна введе поліцію у зону 

розведення, бойовики зроблять так само — 

Путін 

Президент РФ Володимир Путін заявив, що так 

звані «ЛНР» і «ДНР» введуть свої мілітарні 

формування на ділянки розведення сил, якщо 

Україна введе туди поліцію та Нацгвардію. 

 

Перші публічні слухання з імпічменту 

подивилися 13,8 млн американців 

Трансляція перших публічних слухань 

розслідування з імпічменту президента США 

зібрала чималу аудиторію попри робочий час, 

яка оцінюється лише в Сполучених Штатах на 

рівні 13,8 млн глядачів. 

 

SpaceX успішно випробувала пасажирський 

космічний корабель Crew Dragon 

Компанія SpaceX успішно провела наземні 

випробування двигунів свого першого 

пасажирського космічного корабля Crew 

Dragon.

СВІТ 

 

Наступні тижні будуть критичними для 

Болівії — Могеріні 

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні 

сподівається, що Болівія знайде вихід із 

нинішньої кризи та зміцнити свої демократичні 

інституції. 
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Зростає загроза “розповзання” ІДІЛ за межі 

Сирії й Іраку - Помпео 

Держсекретар США Майкл Помпео заявив про 

занепокоєння у зв'язку із розширенням загрози 

теругруповання "Ісламська держава" за 

межами Сирії й Іраку, де ІДІЛ був знищений 

майже на 100%. 

 

Трамп звернувся до Верховного суду, аби не 

розкривати податкових декларацій 

Юристи президента США звернулися до 

Верховного Суду з проханням скасувати 

попереднє судове рішення, яке вимагає доступ 

до податкових декларацій Трампа в період з 

2011 по 2018 роки. 

 

КНДР висунула Південній Кореї черговий 

ультиматум 

Влада КНДР направила ультиматум Південній 

Кореї з вимогою знести південнокорейські 

об'єкти, побудовані в туристичній зоні 

Кімгансан. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США, ЄС та Україна засудили в ОБСЄ 

репресії в окупованому Криму 

Делегації США, Євросоюзу та України на 

засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер 

виступили із засудженням переслідувань та 

політичних репресій в окупованому Росією 

Криму, закликавши до звільнення усіх 

незаконно ув’язнених. 
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Ініціаторка імпічменту назвала 

"хабарництвом" вимоги Трампа до України 

Спікер Палати представників США 

конгресвумен від Демократичної партії Ненсі 

Пелосі заявила, що виставлені Трампом умови 

до України щодо поновлення оборонної 

допомоги в обмін на розслідування проти 

Байденів є "хабарництвом". 

УКРАЇНА 

 

Найближчим часом фракція вирішить, чи 

буде Скороход депутатом далі — Разумков 

Ситуація з народним депутатом Ганною 

Скороход та її чоловіком навряд чи була 

створена навмисно – це або випадковість, або 

якісь сплановані дії правоохоронних органів". 

 

Рябошапка розповів про справи ГПУ проти 

Порошенка 

Глава ГПУ підкреслив, що ці справи були 

відкриті не за зверненням ексзаступника глави 

адміністрації президента часів Януковича 

Андрія Портнова, а за власними матеріалами 

прокуратури. 

 

ВАКС сьогодні оголосить запобіжний захід 

експершому заступнику голови НБУ 

Вищий антикорупційний суд оголосить 

рішення про запобіжний захід колишньому 

першому заступнику голови Національного 

банку Олександру Писаруку у п’ятницю, 15 

листопада, о 10:00. 
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Реформа Укрзалізниці: в офісі президента 

обіцяють врахувати інтереси колективу 

Заступник керівника Офісу Президента 

України Юлія Ковалів під час спілкування з 

представниками Міністерства інфраструктури 

та АТ “Укрзалізниця” запевнила, що під час 

реформи інтереси колективу держкомпанії 

обов’язково будуть враховані. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти гатять із заборонених 

мінометів та БМП, загинув боєць 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 15 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня 1918 року в Україні розпочалось 

повстання проти гетьмана Скоропадського, яке 

за місяць завершилось поваленням його влади і 

встановленням правління Директорії. 

 

У Венеції через повінь оголосили 

надзвичайний стан 

Італійський уряд оголосив запровадження 

надзвичайного стану у постраждалих від 

повені районах провінції Венето. 
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У США створили 3D-принтер для друку 

зубних протезів 

Компанія Formlabs з Массачусетсу створила 

3D-принтер для друку зубних протезів. 

 

Дощі, туман і сильний вітер: в Україну йде 

похолодання 

В Україні 15 листопада дощі та тумани 

ймовірні у західних областях, у східних 

областях, Криму та Приазов'ї сильний вітер, 

температура вдень 5-10° тепла. 

 

15 листопада: народний календар і 

астровісник 

Нині преподобного Маркіана; шукаємо комах, 

що робить щука і в кого зіпсується настрій. 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2818641-u-ssa-stvorili-3dprinter-dla-druku-zubnih-proteziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2818641-u-ssa-stvorili-3dprinter-dla-druku-zubnih-proteziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2818641-u-ssa-stvorili-3dprinter-dla-druku-zubnih-proteziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2818568-dosi-tuman-i-silnij-viter-v-ukrainu-jde-poholodanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2818568-dosi-tuman-i-silnij-viter-v-ukrainu-jde-poholodanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2818568-dosi-tuman-i-silnij-viter-v-ukrainu-jde-poholodanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2818085-15-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2818085-15-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2818085-15-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

