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ТОП 

 

―Ми реалісти‖: Пристайко сказав, які ідеї 

повезе Україна на ―нормандську зустріч" 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

заявив, що наразі ніхто не говорить про 

виведення всіх незаконних збройних 

формувань (НЗФ) з тимчасово окупованого 

Донбасу до зустрічі лідерів країн 

нормандського формату.

 

 

Путін дав обіцянки Меркель щодо транзиту 

газу Україною — Маас 

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас 

оптимістично оцінює перспективи збереження 

транзиту російського газу територією України 

після побудови "Північного потоку-2", 

оскільки покладається на обіцянку президента 

Росії Володимира Путіна канцлеру ФРН 

Ангелі Меркель.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821374-mi-realisti-pristajko-skazav-aki-idei-poveze-ukraina-na-normandsku-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821374-mi-realisti-pristajko-skazav-aki-idei-poveze-ukraina-na-normandsku-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821374-mi-realisti-pristajko-skazav-aki-idei-poveze-ukraina-na-normandsku-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821334-putin-dav-obicanki-merkel-sodo-tranzitu-gazu-ukrainou-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821334-putin-dav-obicanki-merkel-sodo-tranzitu-gazu-ukrainou-maas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821334-putin-dav-obicanki-merkel-sodo-tranzitu-gazu-ukrainou-maas.html


 

Повернення українських кораблів 

сприятиме прогресу "нормандського 

формату" - НАТО 

Той факт, що Росія повернула Україні кораблі, 

що були захоплені у листопаді минулого року, 

може мати позитивний вплив на 

імплементацію Мінських угод, але цей крок 

РФ мала б виконати вже давно, адже не мала 

права їх захоплювати. 

 

 

Тимошенко пропонувала своїх людей на 

"солодкі" місця - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко 

пропонувала йому список своїх людей для 

призначення на "солодкі" місця в обмін на 

голосування протягом року за всі закони разом 

зі "Слугою народу".

 

 

Тимошенко відповіла на слова Зеленського 

про ―солодке‖ 

Лідер партії Всеукраїнське об'єднання 

"Батьківщина" Юлія Тимошенко відповіла 

Президенту Володимиру Зеленському на 

звинувачення про "солодкі посади".

 

Суд відпустив Ляшка на поруки 

Бориспільській міськрайонний суд Київської 

області обрав колишньому народному 

депутату Олегу Ляшку запобіжний захід у 

вигляді особистої поруки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821078-povernenna-ukrainskih-korabliv-spriatime-progresu-normandskogo-formatu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821078-povernenna-ukrainskih-korabliv-spriatime-progresu-normandskogo-formatu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821078-povernenna-ukrainskih-korabliv-spriatime-progresu-normandskogo-formatu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821078-povernenna-ukrainskih-korabliv-spriatime-progresu-normandskogo-formatu-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820924-timosenko-proponuvala-svoih-ludej-na-solodki-misca-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820924-timosenko-proponuvala-svoih-ludej-na-solodki-misca-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2820924-timosenko-proponuvala-svoih-ludej-na-solodki-misca-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821083-timosenko-vidpovila-na-slova-zelenskogo-pro-solodke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821083-timosenko-vidpovila-na-slova-zelenskogo-pro-solodke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821083-timosenko-vidpovila-na-slova-zelenskogo-pro-solodke.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821364-sud-vidpustiv-laska-na-poruki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821364-sud-vidpustiv-laska-na-poruki.html


 

Чорна п'ятниця: рахунок іде на мільярди 

АНАЛІТИКА 

Що треба знати про сучасні розпродажі в 

Україні напередодні Чорної п’ятниці

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Деокупація і політв’язні: Зеленський хоче 

почути на ―нормандській зустрічі‖ чіткі 

терміни 

Президент України Володимир Зеленський має 

намір на зустрічі лідерів країн нормандського 

формату порушувати питання про конкретні 

терміни деокупації Донбасу, повернення 

заручників, вирішення безпекової ситуації та 

місцеві вибори.

 

 

Бабіш обговорив з Гончаруком виплату 

Чехії "Ямбурзького боргу" 

Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрей 

Бабіш обговорив з українським колегою 

ситуацію з поверненням Україною так званого 

Ямбурзького боргу і повідомив про зрушення у 

цьому питанні.

 

 

Слухання у Конгресі: Пенс не казав 

Зеленському, чому затримали військову 

допомогу 

Віцепрезидент США Майкл Пенс під час 

зустрічі з президентом Зеленським у Варшаві 1 

вересня повідомив йому про зупинення 

оборонної допомоги Україні з американського 

боку, однак не дав конкретних роз'яснень, 

чому це відбулося.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821310-corna-patnica-rahunok-ide-na-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821310-corna-patnica-rahunok-ide-na-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821310-corna-patnica-rahunok-ide-na-milardi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821114-deokupacia-i-politvazni-zelenskij-hoce-govoriti-na-normandskij-zustrici-pro-citki-termini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821114-deokupacia-i-politvazni-zelenskij-hoce-govoriti-na-normandskij-zustrici-pro-citki-termini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821114-deokupacia-i-politvazni-zelenskij-hoce-govoriti-na-normandskij-zustrici-pro-citki-termini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821114-deokupacia-i-politvazni-zelenskij-hoce-govoriti-na-normandskij-zustrici-pro-citki-termini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2821075-babis-obgovoriv-z-goncarukom-viplatu-cehii-amburzkogo-borgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2821075-babis-obgovoriv-z-goncarukom-viplatu-cehii-amburzkogo-borgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2821075-babis-obgovoriv-z-goncarukom-viplatu-cehii-amburzkogo-borgu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2821378-sluhanna-u-kongresi-pens-ne-kazav-zelenskomu-comu-zatrimali-vijskovu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2821378-sluhanna-u-kongresi-pens-ne-kazav-zelenskomu-comu-zatrimali-vijskovu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2821378-sluhanna-u-kongresi-pens-ne-kazav-zelenskomu-comu-zatrimali-vijskovu-dopomogu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2821378-sluhanna-u-kongresi-pens-ne-kazav-zelenskomu-comu-zatrimali-vijskovu-dopomogu.html


 

У Радбезі США пояснили розбіжності у 

версіях першої розмови Трампа й 

Зеленського 

Представник Ради нацбезпеки США 

підполковник Олександр Віндман визнав, що 

версія оприлюдненої недавно стенограми 

вітального дзвінка Трампа Зеленському від 21 

квітня була неточною, але наполягає, що …

 

 

ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити €4 

тисячі російському опозиціонеру 

Російський опозиціонер Леонід Развозжаєв 

виграв у Європейському суді з прав людини 

(ЄСПЛ) позов проти Росії та України.

 

Віндман — у Конгресі: Якби Київ почав 

слідство проти Байдена, це зіграло б на руку 

Кремлю 

Якби Україна, на прохання Трампа, розпочала 

б розслідування проти Байдена та нібито 

"втручання" в американські вибори, то 

втратила б підтримку в Конгресі США, що 

зіграло б на руку Росії.

 

 

Професор Гарварду: Українці у США 

підтримують Трампа, бо необізнані з 

ситуацією 

Українці у США підтримують переважно 

президента США Дональда Трампа, бо 

"необізнані з ситуацією, не читають новин, не 

хочуть знати, що насправді відбувається".

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821398-u-radbezi-ssa-poasnili-rozbiznosti-u-versiah-persoi-rozmovi-trampa-j-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821398-u-radbezi-ssa-poasnili-rozbiznosti-u-versiah-persoi-rozmovi-trampa-j-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821398-u-radbezi-ssa-poasnili-rozbiznosti-u-versiah-persoi-rozmovi-trampa-j-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821398-u-radbezi-ssa-poasnili-rozbiznosti-u-versiah-persoi-rozmovi-trampa-j-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821252-espl-zobovazav-ukrainu-viplatiti-4-tisaci-rosijskomu-opozicioneru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821252-espl-zobovazav-ukrainu-viplatiti-4-tisaci-rosijskomu-opozicioneru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821252-espl-zobovazav-ukrainu-viplatiti-4-tisaci-rosijskomu-opozicioneru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2821353-vindman-u-kongresi-akbi-kiiv-pocav-slidstvo-proti-bajdena-ce-zigralo-b-na-ruku-kremlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2821353-vindman-u-kongresi-akbi-kiiv-pocav-slidstvo-proti-bajdena-ce-zigralo-b-na-ruku-kremlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2821353-vindman-u-kongresi-akbi-kiiv-pocav-slidstvo-proti-bajdena-ce-zigralo-b-na-ruku-kremlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2821353-vindman-u-kongresi-akbi-kiiv-pocav-slidstvo-proti-bajdena-ce-zigralo-b-na-ruku-kremlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2821412-profesor-garvardu-ukrainci-u-ssa-pidtrimuut-trampa-bo-neobiznani-z-situacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2821412-profesor-garvardu-ukrainci-u-ssa-pidtrimuut-trampa-bo-neobiznani-z-situacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2821412-profesor-garvardu-ukrainci-u-ssa-pidtrimuut-trampa-bo-neobiznani-z-situacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2821412-profesor-garvardu-ukrainci-u-ssa-pidtrimuut-trampa-bo-neobiznani-z-situacieu.html


БЕЗПЕКА 

 

Україна посилює безпеку кордону - 

Зеленський підписав закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення 

інженерно-технічного облаштування та 

утримання державного кордону".

 

 

Повернуті Росією кораблі відправлять на 

експертизу - штаб ВМС 

Українські бронекатери "Бердянськ", 

"Нікополь" і буксир буксиру "Яни Капу» після 

повернення на базу національного військового 

флоту будуть піддані експертизі.

 

 

Близько 20 тисяч дітей - у небезпеці через 

агресію Росії на Донбасі 

Через російську агресію на територіях 

Донецької та Луганської областей майже 20 

тисяч дітей, котрі навчаються у школах в зоні 

досягання обстрілів та на лінії зіткнення, 

піддаються ризику.

 

УКРАЇНА 

 

Прокуратура відзавтра втрачає функцію 

слідства — ГПУ 

Прокуратура з 20 листопада втрачає функцію 

слідства, але продовжить керувати 

розслідуваннями у провадженнях, які 

перейдуть до органів досудового 

розслідування.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821380-ukraina-posilue-bezpeku-kordonu-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821380-ukraina-posilue-bezpeku-kordonu-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2821380-ukraina-posilue-bezpeku-kordonu-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2821355-povernuti-rosieu-korabli-vidpravlat-na-ekspertizu-stab-vms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2821355-povernuti-rosieu-korabli-vidpravlat-na-ekspertizu-stab-vms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2821355-povernuti-rosieu-korabli-vidpravlat-na-ekspertizu-stab-vms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2821406-blizko-20-tisac-ditej-u-nebezpeci-cerez-agresiu-rosii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2821406-blizko-20-tisac-ditej-u-nebezpeci-cerez-agresiu-rosii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2821406-blizko-20-tisac-ditej-u-nebezpeci-cerez-agresiu-rosii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821157-prokuratura-vidzavtra-vtracae-funkciu-slidstva-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821157-prokuratura-vidzavtra-vtracae-funkciu-slidstva-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821157-prokuratura-vidzavtra-vtracae-funkciu-slidstva-gpu.html


 

Президент призначив нового голову 

Житомирської РДА 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Юрія Оханського головою Житомирської 

районної державної адміністрації 

Житомирської області.

 

 

На посаду голови НАЗК претендує 

харківський депутат-антикорупційник 

Депутат Харківської обласної ради Дмитро 

Булах претендує на посаду голови 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції.

 

 

У лікарні помер командир 128 бригади, 

який отримав поранення у зоні ООС 

У Харківському військово-медичному 

клінічному центрі о 4 ранку вівторка помер 

командир 128-ї окремої гірсько-штурмової 

бригади полковник Євген Коростельов, який 

отримав важкі поранення в зоні проведення 

операції Об’єднаних сил.

 

У мерії покажуть фільм про Революцію 

Гідності 

У Колонній залі КМДА 21 листопада 

відбудеться відкритий показ фільму про 

Революцію Гідності «Київ незламний».

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2821396-prezident-priznaciv-novogo-golovu-zitomirskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2821396-prezident-priznaciv-novogo-golovu-zitomirskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2821396-prezident-priznaciv-novogo-golovu-zitomirskoi-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821417-na-posadu-golovi-nazk-pretendue-harkivskij-deputatantikorupcijnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821417-na-posadu-golovi-nazk-pretendue-harkivskij-deputatantikorupcijnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821417-na-posadu-golovi-nazk-pretendue-harkivskij-deputatantikorupcijnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2820820-u-likarni-pomer-komandir-128-brigadi-akij-otrimav-poranenna-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2820820-u-likarni-pomer-komandir-128-brigadi-akij-otrimav-poranenna-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2820820-u-likarni-pomer-komandir-128-brigadi-akij-otrimav-poranenna-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2821269-u-merii-pokazut-film-pro-revoluciu-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2821269-u-merii-pokazut-film-pro-revoluciu-gidnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2821269-u-merii-pokazut-film-pro-revoluciu-gidnosti.html


ЕКОНОМІКА 

 

Світовий банк прогнозує у 2020 році 

зростання ВВП України на 3,7% 

Економічне зростання України, за умови 

продовження реформ, може становити у 2020 

році 3,7%, а у 2021 році - 4,2%.

 

 

Посли G7 вважають, що ринок землі 

стимулюватиме економіку України 

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали 

ухваленні у першому читанні законопроєкту 

про скасування мораторію на продаж землі.

 

 

Зеленський підписав закон, що забороняє 

суцільні вирубки лісів у Карпатах 

езидент Володимир Зеленський підписав 

закон, що забороняє суцільні рубки на гірських 

схилах в ялицево-букових лісах Карпат.

 

 

Запуск ринку землі прискорить зростання 

економіки України до 1,5% на рік - 

Світовий банк 

Зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення та 

створення ринку землі може прискорити 

економічне зростання в Україні.
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Без законів про казино і бурштин бюджет 

може недоотримати 4,5 мільярда - 

Рахункова палата 

Надходження до державного бюджету на 2020 

рік від грального бізнесу і видобутку бурштину 

на загальну суму 4,5 млрд грн поки не 

підкріплені відповідними законами.

 

Dubai Airshow: Україна презентувала 

апарат для посадки на Місяць 

Конструкторське бюро "Південне" на 

авіасалоні Dubai Airshow 2019 презентувало 

концептуальний проєкт посадкового апарата, 

який може використовуватися для пошуку 

корисних копалин на Місяці.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Ексдепутат Дзензерський приховав 4,7 

мільярда боргів — НАБУ повідомило про 

підозру 

Національне антикорупційне бюро повідомило 

про підозру у недостовірному декларуванні на 

4,7 млрд грн колишньому народному депутату.

 

 

Двох колишніх СБУшників підозрюють у 

катуваннях кримського євромайданівця 

Слідчі управління Нацполіції АРК і 

Севастополя інкримінують двом колишнім 

співробітникам Служби безпеки України, а 

нині співробітникам російської ФСБ в 

анексованому Криму, катування учасника 

Євромайдану.
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ВАСК продовжить розгляд справи Насірова 

у грудні 

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву 

до 3 грудня у розгляді справи щодо ексголови 

Державної фіскальної служби Романа 

Насірова.

 

 

У справі про рефінансування ПриватБанку 

немає підозрюваних — НАБУ 

У кримінальній справі щодо рефінансування 

"ПриватБанку" немає підозрюваних.

 

 

До України екстрадували підозрюваного у 

розкраданні майна спортцентру «Авангард» 

Чеська Республіка видала українського 

громадянина, розшукуваного за підозрою у 

розкраданні обладнання дитячо-юнацького 

спортивного центру профспілок Києва 

«Авангард».

 

 

Активісти вимагають розслідувати 

знущання хмельницького чиновника над 

собакою ВІДЕО 

У Хмельницькому близько сотні зоозахисників 

і небайдужих громадян зібралися біля будівлі 

обласного ГУ Нацполіції, вимагаючи 

розслідувати факт знущання над собакою, 

якого напередодні чоловік прив'язав до авто і 

тягнув по дорозі.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Українська ГТС в німецькій пресі: 

практичний приклад боротьби з фейками – 

InformNapalm 

Приклад публікації проросійського фейка в 

Західних медіа та відстоювання правди про 

Україну

 

 

Повернення українських суден: про крапку 

в цій справі говорити ще рано 

(АНАЛІТИКА) 

Путін й надалі може демонструвати 

―добросовісність‖, але морська галузь РФ 

менш вразливою до ймовірних санкцій за 

невиконання рішень суду ООН не стане

 

 

Найголовніше – повернути не тільки 

території, а й людей - Сергій Сивохо, радник 

секретаря РНБО з питань реінтеграції та 

відновлення Донбасу (ІНТЕРВ'Ю) 

Сергій Сивохо з жовтня 2019 року працює радником 
секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення 
Донбасу. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Пригоди українців… у Голлівуді. Кіно дня 

Когось фільм позбавить ілюзій, когось, навпаки, – 

надихне. В українському прокаті стартував 

документальний фільм, побудований на 

реальних історіях емігрантів з України, які 

певним чином дотичні до голлівудського 

кінематографу.
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Стали відомі лідери рейтингу прозорості 

найбільших міст України 

У рейтингу прозорості 50-ти найбільших міст 

України найвищу кількість балів отримали 

Хмельницький, Вінниця і Сєвєродонецьк.

 

 

Відзавтра водіїв почнуть штрафувати за 

перевезення дітей без автокрісла 

Закон ―Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за порушення 

правил перевезення дітей‖ опубліковано в 

офіційній газеті Верховної Ради ―Голос 

України‖. 

 

 

Зеленський підписав закон про "пляжі без 

парканів" 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про забезпечення вільного доступу 

громадян до узбережжя водойм та посилення 

відповідальності за обмеження такого доступу.

 

 

Від Трипілля до наших днів: ТНМК зачитав 

"історичний" реп ВІДЕО 

Міністерство культури, молоді та спорту 

України випустило анімаційний ролик "Історія 

України за 5 хвилин"
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Херсонщина презентувала туристичний 

ролик про природні чудеса регіону 

На Херсонщині створили туристичне відео, що 

розповідає про сім природних чудес регіону.

 

За мотивами фільму "Віддана" виходить 

кулінарний записник 

"Видавництво Старого Лева" випустить 

кулінарний записник "Галицькі смаколики", 

створений за мотивами бестселеру Софії 

Андрухович "Фелікс Австрія" та його 

екранізації — фільму "Віддана".

 

 

У Києві працюватимуть 200 точок продажу 

соціального хліба 

У Києві працюватимуть 200 об’єктів 

роздрібної торгівлі хлібом, хлібобулочними 

виробами та супутніми товарами, що 

користуються найвищим споживчим попитом 

у Києві.

 

 

Критичне мислення і співпраця: у 26 

школах введуть систему "м'яких навичок" 

Упродовж п'яти років 26 шкіл із різних 

областей України запроваджуватимуть систему 

з розвитку "м’яких навичок", соціально-

емоційного та етичного навчання (СЕЕН або 

SEE Learning).
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