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ТОП 

 

Вибух у Балаклії: постраждали п’ятеро 

військових, двоє загинули 

У результаті вибухів під час планової 

утилізації боєприпасів на арсеналі в Балаклії 

постраждало п’ятеро військових, іще двоє — 

загинули.

  

 

―Нормандська зустріч‖ відбудеться 9 грудня 

- Офіс Президента 

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та 

Росії у Нормандському форматі відбудеться 9 

грудня. 
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Стенограму першої розмови Трампа й 

Зеленського зачитали на слуханнях з 

Йованович 

Старший член Комітету з питань розвідки 

Палати представників конгресмен-

республіканець Девін Нуньєс зачитав у середу 

на слуханнях стенограму першої розмови 

президентів США й України.

 

 

Гончарук підозрює ФСБ у блокуванні в Раді 

голосування про відокремлення ГТС 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що 

анбандлінг української ГТС може блокуватися 

у Верховній Раді через роботу російської ФСБ.

 

У "Слузі народу" вважають помстою заяви 

Скороход про зарплати "в конвертах" 

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина 

Верещук розцінює заяви виключеної з фракції 

Анни Скороход про нібито отримання членами 

фракції зарплат "у конвертах" як помсту.

 

Афіша на День студента: Ukraine WOW, 

"Антитіла" та вечір джазу 

Розповідаємо, що робити на День студента у 

Києві.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Як в ООН ухвалювалася резолюція щодо 

дотримання прав людини в Криму 

Росія у паніці пригрозила всім, хто голосував ―за‖. 

Засідання Третього комітету Генасамблеї ООН 

(з гуманітарних питань), на якому розглядався 

проєкт резолюції щодо дотримання прав 

людини в Криму, відбулося 14 листопада в 

Нью-Йорку. 

 

 

Слухання у Конгресі США: Йованович 

заявила, що Луценко та Шокін причетні до 

корупції 

Експопол США в Україні Марі Йованович 

назвала колишніх генеральних прокурорів 

України Юрія Луценка й Віктора Шокіна 

особами, причетними до корупційних дій в 

Україні, які співпрацювали з корумпованими 

особами в США.

 

 

Інтереси Коломойського у США 

захищатиме адвокат Трампа 

Особистий адвокат президента США Дональда 

Трампа Марк Касовіц захищатиме в 

американському суді інтереси партнерів 

українського бізнесмена Ігоря Коломойського 

у справі про відмивання грошей.

 

 

Суд Барселони закрив справу проти 

Фірташа, забракло доказів — ЗМІ 

Після чотирьох років розслідування суд 

Барселони ухвалив рішення припинити 

кримінальне провадження у справі щодо 

відмивання грошей стосовно 17 осіб, зокрема 

українського олігарха Дмитра Фірташа, на 

вимогу адвокатів підсудного.
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Тристоронні газові переговори: ЄС зберігає 

спокій і продовжує роботу 

ЄC продовжує активне залучення до 

тристоронніх переговорів стосовно транзиту 

російського газу на європейський ринок 

наступного року.

 

БЕЗПЕКА 

 

ДБР відкрило справу через вибухи на 

арсеналі у Балаклії 

Слідчі теруправління Державного бюро 

розслідувань у м. Полтаві розпочали досудове 

розслідування за фактом загибелі та 

травмування військовослужбовців.

 

 

Житомирські десантники пройшли 

перевірку за стандартами НАТО 

Упродовж тижня рота 13-го батальйону 95-ї 

бригади проходила самооцінку за стандартами 

НАТО, в якій брали участь інструктори 

збройних сил Грузії, Ірландії, Німеччини.

УКРАЇНА 

 

―Слузі народу‖ поки бракує п’ять голосів за 

виключення Полякова 

Депутатській фракції ―Слуга народу‖ поки 

бракує п'ять голосів для позитивного 

голосування щодо виключення зі свого складу 

народного депутат Антона Полякова, водночас 

в об'єднанні фактично солідарна позиція 

стосовно виключення Анни Скороход.
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Новий голова Одеської ОДА досі не 

познайомився з Трухановим 

Голова Одеської ОДА Максим Куций 

продовжує формувати "комбіновану" команду 

ОДА, уже мав "закриту" від журналістів 

зустріч із громадськими активістами, але за 

місяць так і не зміг познайомитись з міським 

головою Геннадієм Трухановим.

 

 

Обрання В’ятровича депутатом оскаржили 

у суді — Княжицький ДОКУМЕНТ 

Близькі до влади адвокати оскаржили у 

Верховному суді обрання Володимира 

В’ятровича народним депутатом.

 

 

"Євросолідарність" вимагає відкрити 

справи проти двох депутатів від "Слуги 

народу" 

"Європейська солідарність" вимагає від СБУ та 

ДБР відкрити кримінальні провадження через 

висловлювання двох депутатів від "Слуги 

народу" Євгена Шевченка та Максима 

Ткаченка, які, як вважають в "ЄС", 

виправдовують російську агресію.

 

Укроборонпром призначив нового 

директора заводу ―Зоря‖- ―Машпроєкт‖ 

Згідно з рішенням номінаційного комітету, 

Денис Гордієнко очолить посаду генерального 

директора підприємства ―Зоря‖-‖Машпроєкт‖.
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Кличко обіцяє показати новий Генплан 

Києва у грудні 

Новий Генеральний план столиці буде 

презентований у середині грудня цього року.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Третину цьогорічної виручки Енергоатом 

сплатив до бюджетів різних рівнів 

ДП "НАЕК "Енергоатом" за 3 квартали 

поточного року сплатив 12,889 млрд грн 

відрахувань до бюджетів різних рівнів.

 

 

У Запорізькій області запрацювала 

Орлівська вітроелектростанція 

Сьогодні, 15 листопада, у Приморському 

районі відбулось урочисте відкриття 

Орлівської вітроелектростанції, на якій 

встановлено 26 вітротурбін потужністю 3,8 

МВт кожна.

 

 

Україна видаватиме сертифікати на експорт 

продуктів через електронну систему 

Україна за сприяння Світового банку планує 

запровадити у 2020 році систему електронної 

видачі всіх міжнародних сертифікатів для 

експорту харчової продукції в різні країни 

світу.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

―Охоронець Яроша‖ припинив голодування 

Український політв'язень Олександр Шумков, 

якого у Росії засудили до чотирьох років 

колонії загального режиму у справі "Правого 

сектору", припинив голодування.

 

 

"Суд" над кримськими татарами у Ростові 

продовжиться 19 листопада 

Розгляд так званої справи другої 

бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір" у 

Південному окружному військовому суді 

Ростова-на-Дону (РФ) продовжиться у 

вівторок, 19 листопада.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

ВАКС арештував ексзаступницю міністра 

культури із заставою понад 570 тисяч 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою строком 

на 60 діб для колишньої заступниці міністра 

культури Вікторії Лісничої, яка затримана у 

справі отримання хабаря за призначення на 

керівну посаду у НАК ―Нафтогаз‖.

 

 

Шпигуна ФСБ посадили в Україні на 12 

років 

На Полтавщині до 12 років позбавлення волі 

засуджено агента ФСБ Росії, якого влітку 

цього року викрила контррозвідка Служби 

безпеки України.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Мрії Путіна» про відведення військ вздовж 

усього фронту – це не «заморозки» війни 

АНАЛІТИКА 

Експерти вважають, що «бразильська заява» 

президента РФ – це продовження політики в 

старому руслі

 

 

Британські кандидати – не українські 

кандидати: коли треба - домовляються 

До дочасних виборів парламенту, від підсумків 

яких залежить доля Брекзиту, залишилося 

менше місяця

 

 

Усі зачепилися за «якийсь» мільярд банку 

Бахматюка, а тим часом ще багато хто 

«рефінансувався»… АНАЛІТИКА 

Кримінальних справ про розкрадання 

державної допомоги на стабілізацію 

проблемних банків – безліч, вироків – поки що 

нуль

 

 

Зняття мораторію: як не скомпрометувати 

процес? 

Найближчими днями вирішиться, якою 

аграрною дорогою піде Україна – 

латиноамериканською чи просто 

американською
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СУСПІЛЬСТВО 

 

"Міс Україна Всесвіт" відмовили в 

американській візі 

Переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-

2019 Анастасія Суббота, яка має представити 

країну на "Міс Всесвіт" 8 грудня в Атланті, 

відмовили в отриманні американської візи.

 

 

Чи дійсно в Україні забагато університетів і 

що з ними робити? АНАЛІТИКА 

У Міністерстві освіти і науки задумалися про 

зменшення кількості університетів. Якщо це 

вплине на зарплати – викладачі будуть ―за‖

  

 

У Кличка розповіли, коли й на яких 

станціях метро з'явиться 4G 

До кінця наступного року 4G має з'явитися на 

усіх станціях і в тунелях київського метро.

  

 

Бородянський хоче, аби тест на 

медіаграмотність додали до ЗНО 

У Міністерстві культури, молоді та спорту 

вважають, що частина зовнішнього 

незалежного оцінювання або ж окремий 

шкільний іспит повинні стосуватися 

медіаграмотності.
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Страсті земельні, турбобюджет-2020 і янгол 

у респіраторі ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

Українець з Австралії перебрався до Львова 

й учителює в рамках волонтерської 

програми 

Кристофер Люлька – етнічний українець з 

Австралії, який бере участь у волонтерських 

програмах в Україні.

  

 

У Київському зоопарку перший ведмідь 

впав у зимову сплячку 

У Київському зоопарку найпершою впала у 

зимову сплячку тянь-шанська білокоготна 

ведмедиця Даша.
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