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ТОП 

 

В Ірані під час протестів загинули 12 осіб 

У Ірані в ході протестів через підвищення цін 

на пальне загинули щонайменше 12 осіб. 

 

Протести в Гонконзі: США нагадали Пекіну 

про Китайсько-Британську декларацію 

Сполучені Штати засудили дії китайської 

влади, яка силою подавляє масові протести в 

Гонконзі, та нагадали Пекіну про зобов'язання 

виконувати Об'єднану Китайсько-Британську 

декларацію від 1984 року. 
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"Втрачена можливість": Євросоюз оцінив 

вибори у Білорусі 

Євросоюз назвав парламентські вибори в 

Білорусі, що відбулися в неділю, 17 листопада, 

"втраченою можливістю" для того, щоб 

провести голосування за міжнародними 

стандартами. 

 

Протести в Тбілісі: Під час розгону мітингу 

затримали 37 осіб, 6 постраждалих 

Поліція затримала 37 учасників демонстрації в 

Тбілісі під час розгону 18 листопада. 

 

Пропозиція Газпрому щодо транзиту газу 

неприйнятна для України - Оржель 

Пропозиція російського Газпрому на адресу 

Нафтогазу України про продовження терміну 

дії існуючого контракту на транзит газу або 

укладанні нового терміном на 1 рік з відмовою 

обох сторін від всіх взаємних претензій в 

міжнародному арбітражі є неприйнятною.

 

Майже 70% американців не підтримують дії 

Трампа у скандалі щодо України 

Практично 70% американських опитаних 

вважають неправильним рішення нинішнього 

президента США вимагати від українського 

лідера провести розслідування проти Джо 

Байдена, однак не всі з них вважають, що 

Трамп заслуговує на імпічмент через це. 

СВІТ 
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Штати поновлюють санкції проти країн, які 

допомагають Ірану розвивати "мирний 

атом" 

Офіційний Вашингтон скасовує виняток у 

пакеті санкцій щодо Ірану, який дозволяв 

іноземним компаніям співпрацювати з 

Тегераном у його цивільних ядерних 

програмах, спрямованих на розвиток "мирного 

атому". 

 

Євросоюз узгодив бюджет на наступний рік 

Європейський парламент і представники 28 

країн членів ЄС 18 листопада досягли угоди 

про бюджет на 2020 рік. 

 

ЄС не змінив позицію щодо ізраїльських 

поселень на окупованих територіях 

Євросоюз не змінив позицію щодо 

поселенської політики Ізраїлю і вважає її 

незаконною. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський сьогодні зустрінеться з 

прем’єром Чехії 

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 

19 листопада, проведе зустріч із Прем’єр-

міністром Чехії Андреєм Бабішем. 
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Люди Трампа тиснули на Зеленського ще до 

скандальної телефонної розмови – CNN 

Ряд чиновників адміністрації США ще в травні 

дізналися про те, що люди Трампа, 

насамперед, Руді Джуліані та його партнери, 

тиснули на президента Зеленського, 

спонукаючи його запустити розслідування 

проти Байденів в Україні. 

 

Помпео задоволений роботою Йованович і 

Тейлора в Україні 

Державний секретар США Майк Помпео 

висловив позитивну оцінку щодо роботи 

послів в Україні Марі Йованович та Вільяма 

(Білла) Тейлора, які, за його словами, 

просували "належну" політику Сполучених 

Штатів на українському напрямі. 

УКРАЇНА 

 

Спікер: "Червоні лінії", за які ми не 

перейдемо на "нормандській" зустрічі, не 

змінилися 

"Червоні лінії", за які Україна як держава не 

перейде під час зустрічі в "нормандському 

форматі" залишаються незмінними для 

президента та українського парламенту. 

 

Загороднюк прокоментував повернення 

захоплених Росією українських кораблів 

Міністр оборони Андрій Загороднюк 

наголосив, що повернення Росією захоплених 

нею українських кораблів варто розцінювати 

виключно як виконання агресором рішення 

Міжнародного морського трибуналу. 
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"Суд" у Криму залишив за гратами двох 

фігурантів "алуштинської справи" 

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 

відхилив апеляційні скарги адвокатів на 

продовження запобіжного заходу фігурантам 

алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслану 

Месутову і Ельдару Кантімірову, тому вони 

залишаться в СІЗО до 20 лютого 2020 року. 

 

У Мінцифри заявляють, що позбавляться 

від “мутних” ІТ-тендерів 

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров планує 

позбавитись від сумнівних тендерів щодо 

реалізації ІТ-проєктів в органах влади. 

 

Разумков відвідає Запоріжжя з робочою 

поїздкою 

Голова Верховної Ради України Дмитро 

Разумков 20 листопада прибуде до Запорізької 

області з робочою поїздкою. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 14 разів порушили “тишу”, 

поранений військовий 

За минулу добу окупанти 14 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 
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Окупанти знову не пустили спостерігачів 

ОБСЄ на свої блокпости 

Доступ спостерігачів СММ ОБСЄ залишався 

обмеженим на вихідних, зокрема на 

блокпостах російських збройних формувань 

поблизу окупованих Заїченка та Новоазовська. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День працівників 

гідрометеорологічної служби, а у світі 

відзначається Міжнародний чоловічий день. 

 

Українці зможуть шукати “доступні ліки” у 

новому онлайн-сервісі 

В Україні запустили новий онлайн-сервіс 

пошуку аптек, які працюють за урядовою 

програмою "Доступні ліки". 

 

У Києві презентували фільм про систему 

інтернатів в Україні "Що таке любов?!" 

У Києві відбулася презентація 

документального фільму про життя сиріт та 

інтернатне виховання дітей в Україні - "Що 

таке любов?!". 
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Міносвіти планує ліквідувати чергу в 

дитсадки до 2024 року 

Міністерство освіти та науки хоче до 2024 року 

ліквідувати чергу в дитячі садочки, зокрема 

протягом 2020 року створити ще 100 закладів 

дошкільної освіти по всій Україні. 

 

Українцям прогнозують "денний мінус" і 

мокрий сніг 

В Україні завтра опади не очікуються, уночі та 

вранці туман, уночі 0-5° тепла, у східних 

областях 1-5° морозу, вдень 4-9° тепла. За 

кілька днів у західних областях та на Одещині 

місцями невеликий мокрий сніг. 

 

19 листопада: народний календар і 

астровісник 

Нині святителя Павла; як уберегтися від 

“відьомського ока” і що очікувати від Марсу в 

Скорпіоні. 
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