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ТОП 

 

Нафтогаз отримав офіційну пропозицію 

Газпрому щодо транзиту газу 

НАК "Нафтогаз України" отримав від 

російського ПАТ "Газпром" офіційну 

пропозицію щодо транзиту газу територією 

України у 2020 році. 

 

ВМС підтверджує передачу Росією 

захоплених українських кораблів 

Українські катери ―Нікополь‖ і ―Бердянськ‖ та 

буксир ―Яни Капу‖, передані Росією Україні, 

розпочали рух у напрямку материкової 

України.
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ДБР направило до Генпрокуратури проєкт 

підозри Порошенку 

Державне бюро розслідувань направило до 

Генпрокуратури проєкт повідомлення про 

підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

 

 

Тимошенко пішла до КСУ із 

законопроєктом про ринок землі 

Лідер партії Всеукраїнське об'єднання 

"Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до 

Конституційного Суду з проханням 

невідкладно розглянути подання щодо 

законопроєкту про ринок землі.

 

 

Для метро на Виноградар збудували перший 

тунель ФОТО 

На одній із ділянок будівництва метро на 

Виноградар у Києві з'явився перший тунель

 

 

Не банкоматом єдиним. Невдовзі готівку 

зніматимемо у магазинах і на АЗС 

(АНАЛІТИКА) 

Щоб отримати гроші, українцям не доведеться 

шукати банкомат чи платіжний термінал. 

Зняти ―кеш‖ можна буде в кафе або магазині
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Путіна підтверджують, що ―нормандська 

зустріч‖ відбудеться 9 грудня - росЗМІ 

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 

підтвердив, що саміт у «нормандському 

форматі» запланований на 9 грудня в Парижі.

 

 

Україна vs Росія: Морський трибунал ООН 

21 листопада проведе перші слухання 

Перші слухання арбітражного трибуналу у 

справі щодо порушення імунітету трьох 

українських військово-морських суден та 24 

членів їхніх екіпажів (Україна проти РФ) за 

Конвенцією ООН з морського права 

відбудуться 21 листопада в Гаазі.

 

 

―Керченське‖ розслідування ДБР підриває 

захист України у Міжнародному трибуналі - 

адвокат 

Розслідування ДБР щодо можливого 

перевищення повноважень Верховним 

Головнокомандувачем у зв'язку з наказом 

катерам "Бердянськ" і "Нікополь" увійти в 

Азовське море через Керченську протоку 

підриває позицію України у спорі з РФ ... 

 

 

Макрон відреагував на повернення Росією 

захоплених українських кораблів 

Президент Франції Емманюель Макрон 

привітав повернення Україні російською 

стороною захоплених рік тому у районі 

Керченської протоки двох українських 

військових катерів та буксира.
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Голова Сейму запросив Разумкова відвідати 

Литву 

Голова Сейму Литовської Республіки Вікторас 

Пранцкетіс запросив Голову Верховної Ради 

України Дмитра Разумкова 11 березня 

здійснити візит до Литви, яка святкуватиме 30-

ту річницю відновлення незалежності.

 

 

Посол США в ЄС інформував адміністрацію 

Трампа про спроби тиску на Україну - CNN 

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд 

інформував кількох посадових осіб 

адміністрації президента Дональда Трампа про 

свої спроби змусити Україну розпочати 

розслідування проти Джо і Хантера Байденів…

  

 

Україна вийшла ще з однієї угоди в рамках 

СНД 

Президент Володимир Зеленський видав Указ 

про вихід України з Угоди про покращення 

розрахунків між господарськими організаціями 

в рамках Співдружності Незалежних Держав.

 

 

Казахстан не надсилав офіційних запрошень 

для зустрічі Зеленського і Путіна - росЗМІ 

У МЗС Казахстану заявили, що пропозиція 

колишнього президента Казахстану 

Нурсултана Назарбаєва організувати в 

республіці зустріч президентів України і Росії 

Володимира Зеленського та Володимира 

Путіна була озвучена в якості теми для 

обговорення на рівні експертів.
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Сенцов вважає, що ЄС міг би вжити 

жорсткіших заходів щодо Путіна 

Європейські країни продовжують купувати 

російський газ та нафту, завдяки чому 

Володимир Путін досі перебуває при владі й 

робить те, що хо

 

УКРАЇНА 

 

Пристайко не виключає дистанційного 

голосування для переселенців на виборах на 

Донбасі 

Для тимчасово переміщених осіб можливо 

застосувати електронне або дистанційне 

голосування на виборах на Донбасі.

 

 

Компенсацію за житло отримали 120 

депутатів "дев’ятої" Ради - ЧЕСНО 

Від початку роботи Верховної Ради дев'ятого 

скликання 120 народних депутатів одержали 

компенсацію за житло.

 

 

Військових прокурорів виводять "з-під 

крила" Міноборони — Чумак 

Військова прокуратура входитиме у 

підпорядкування Генпрокуратури, наразі 

військових прокурорів виводять з 

підпорядкування Міністерства оборони.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2820534-sencov-vvazae-so-es-mig-bi-vziti-zorstkisih-zahodiv-sodo-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2820534-sencov-vvazae-so-es-mig-bi-vziti-zorstkisih-zahodiv-sodo-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820088-pristajko-ne-viklucae-distancijnogo-golosuvanna-dla-pereselenciv-na-viborah-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820088-pristajko-ne-viklucae-distancijnogo-golosuvanna-dla-pereselenciv-na-viborah-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820088-pristajko-ne-viklucae-distancijnogo-golosuvanna-dla-pereselenciv-na-viborah-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820088-pristajko-ne-viklucae-distancijnogo-golosuvanna-dla-pereselenciv-na-viborah-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820314-kompensaciu-za-zitlo-otrimali-120-deputativ-devatoi-radi-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820314-kompensaciu-za-zitlo-otrimali-120-deputativ-devatoi-radi-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820314-kompensaciu-za-zitlo-otrimali-120-deputativ-devatoi-radi-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2820300-vijskovih-prokuroriv-vivodat-zpid-krila-minoboroni-cumak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2820300-vijskovih-prokuroriv-vivodat-zpid-krila-minoboroni-cumak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2820300-vijskovih-prokuroriv-vivodat-zpid-krila-minoboroni-cumak.html


 

Порошенко терміново повернувся з 

Туреччини після повідомлення про підозру 

ДБР 

П'ятий президент України Петро Порошенко 

перервав візит до Туреччини і негайно 

повернувся в Україну, аби продемонструвати, 

що не визнає і не боїться висунутих проти 

нього ДБР звинувачень.

 

Луценко каже, що повернув державі $4 

мільярди 

Колишній генеральний прокурор Юрій 

Луценко заявив, що за час перебування його на 

посаді державі було повернуто 4 мільярди 

доларів.

 

 

ПЦУ не вважає біометричні паспорти 

―печаткою антихриста‖ 

Православна церква України (ПЦУ) не 

засуджує використання вірянами біометричних 

паспортів, адже вони є одним із проявів 

наукового і технологічного прогресу.

 

 

Міністр каже, що в Україні більше вчителів, 

ніж потрібно 

Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, 

що в Україні більше вчителів, ніж потрібно.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2820384-ministr-kaze-so-v-ukraini-bilse-vciteliv-niz-potribno.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Уряд пропонує здешевити кредити аграріям 

на купівлю землі до 3-5% 

Для полегшення купівлі землі 

сільськогосподарського призначення уряд 

пропонує знизити аграріям кредитні ставки у 

гривні до 3-5%.

 

 

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо 

оподаткування операцій з криптоактивами 

У Верховній Раді зареєстрований проєкт 

закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України 

щодо оподаткування операцій з 

криптоактивами».

 

 

СКУ долучився до кампанії зі збірки коштів 

для спорудження другої черги Меморіалу 

жертв Голодомору 

Світовий конґрес українців (СКУ) підтримав 

міжнародну кампанію зі збірки коштів з метою 

фінансової допомоги для постійної експозиції 

та Фонду донорів Національного музею 

―Меморіал жертв Голодомору‖ в Києві.

 

 

Середня зарплата у вересні перевищила 9,3 

тисячі 

Пенсійний фонд України затвердив середній 

показник заробітної плати в Україні за 

вересень для обчислення пенсії.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2820558-urad-proponue-zdeseviti-krediti-agrariam-na-kupivlu-zemli-do-35.html
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Світ має постійно порушувати питання 

звільнення Асєєва та Галазюка – ОБСЄ 

(ВІДЕО) 

Міжнародна спільнота має постійно 

порушувати питання щодо звільнення 

незаконно затриманих в окупованому 

Донецьку журналістів Станіслава Асєєва та 

Олега Галазюка.

 

 

"Українських диверсантів" Дудку і 

Бессарабова привезли у СІЗО Сімферополя 

Фігуранти так званої справи "українських 

диверсантів" Володимир Дудка та Олексій 

Бессарабов знаходяться в СІЗО Сімферополя. 

 

Окупація Криму: РФ з початку року 34 

тисячі разів порушила повітряний простір 

України 

сія від початку поточного року порушила 

повітряний простір України в межах 

окупованого Криму понад 34 тисячі разів, а 

загалом за роки війни — близько 200 тисяч.

 

 

В окупованому Криму вже почав діяти 

закон "про ізоляцію Рунета" 

В окупованому Криму вже спостерігаються 

проблеми із захистом особистих даних 

користувачів інтернету.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

ГПУ опрацьовує проєкт підозри Порошенку 

і подання до Ради – Рябошапка (ВІДЕО) 

Проєкт підозри експрезиденту Петру 

Порошенку і подання у Верховну Раду на 

зняття з нього депутатської недоторканності 

наразі опрацьовуються у підрозділах ГПУ. 

 

 

Погрози Портнова журналістам "Схем": на 

Банковій обіцяють розглянути ситуацію 

Рада з питань свободи слова та захисту 

журналістів при Президентові об’єктивно 

розгляне ситуацію щодо конфлікту 

ексзаступника глави АП часів Януковича 

Андрія Портнова та журналістів ―Радіо 

Свобода‖ з урахуванням усіх обставин.

 

 

У Держбюро розслідувань створили 

підрозділ у справах Майдану 

У Державному бюро розслідувань створили 

підрозділ, який займатиметься розслідуванням 

"справ Майдану".

 

 

Суд закрив справу за позовом Мосійчука 

проти Супрун 

Окружний адмінсуд Києва закрив справу проти 

Уляни Супрун за позовом народного депутата 

попереднього, восьмого скликання від 

Радикальної партії Ігоря Мосійчука і 

заборонив повторне звернення.
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Ляшко просить суд скасувати рішення 

НАЗК про його декларацію 

Лідер ―Радикальної партії‖ Олег Ляшко подав 

позов до Окружного адмінсуду Києва, яким 

просить визнати протиправним та скасувати 

рішення НАЗК. 

 

Заволодіння нерухомістю ВТБ Банку: 

прокуратура завершила досудове 

розслідування 

Київською місцевою прокуратурою №7 за 

оперативного супроводу ГУ КЗЕ СБ України 

завершено досудове розслідування у 

кримінальному провадженні стосовно 

директора приватного товариства, який …

 

Апеляція на вирок Януковичу: суд 

продовжиться 25 листопада 

Київський апеляційний суд відклав на 25 

листопада розгляд скарг на вирок 

Оболонського райсуду Києва у справі щодо 

державної зради експрезидента Віктора 

Януковича.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Моя місія – презентувати фільм і зацікавити 

історією Голодомору - Річард Бачинський-

Гувер, сценарист фільму «Гіркі жнива» 

ІНТЕРВ'Ю 

Канадський кінематографіст українського походження, 
автор сценарію першої англомовної художньої стрічки 
про Голодомор в Україні «Гіркі жнива» Річард 
Бачинський-Гувер презентував цей фільм у Дніпрі.
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85% будівельних компаній в Україні – 

фейкові організації - Віктор Лещинський, 

академік (ІНТЕРВ'Ю) 

У свої 36 років Віктор Лещинський – вже академік 
Академії будівництва України, Інженерної академії й 
один із сотні найвпливовіших в будівельній галузі країни 
людей.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленська розповіла, як пише сценарії для 

"Кварталу" і "працює" першою леді 

Дружина Президента Олена Зеленська і далі 

пише сценарії для ―Кварталу― та вже 

визначилася з напрямками діяльності як 

першої леді.

 

 

У додатку Kyiv Smart City з'явиться нова 

функція 

У міському додатку Kyiv Smart City з'яться 

нова функція - оповіщення про дорожні роботи 

у столиці.

 

 

Беленюк опублікував посібник із 

самооборони для депутатів 

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської 

боротьби та народний депутат Жан Беленюк 

поділився прийомами самозахисту.
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Столичну ялинку прикрасять 

опішнянською керамікою 

Новорічну ялинку на Контрактовій площі в 

Києві прикрасять керамікою, що за стилем 

відповідатиме роботам майстрів зі столиці 

гончарства на Полтавщині – Опішні.

 

 

Лише один з чотирьох батьків моніторить 

комп'ютер дитини ДОСЛІДЖЕННЯ 

Засоби моніторингу та фільтрації на 

комп'ютерних пристроях дітей 

використовують лише 25% батьків, решта або 

свідомо цього не роблять, або не знають про 

їхнє існування.

 

 

Український стартап розробив QR-

паспорти для тварин 

Український стартап Animal ID розробив 

новий продукт - QR-паспорт для домашніх 

тварин. 

 

Харківський аеропорт увійшов до ТОП-5 

рейтингу ACI Europe 

Міжнародний аеропорт "Харків", за 

підсумками третього кварталу 2019 року, 

увійшов в європейський ТОП-5 за динамікою 

приросту пасажиропотоку серед аеропортів, 

які обслуговують до 5 млн мандрівників на 

рік.. 
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