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ТОП 

 

Ізраїль атакував район Дамаска у відповідь 

на запуск ракет 

Армія Ізраїлю атакувала десятки цілей в районі 

Дамаска у відповідь на запуск ракет з боку 

Сирії. 

 

Сенатори просять Пентагон пояснити, чому 

допомога Україні досі не надійшла 

Демократи Сенату США Річард Дурбін, 

Патрик Ліхі, Джек Рід та Роберт Менендез 

надіслали у вівторок листа міністру оборони 

США Марку Есперу з вимогою дати відповідь 

щодо затримки військової допомоги Україні. 
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ООН опублікувала Загальну декларацію 

прав людини кримськотатарською мовою 

На сайті Верховного комісара ООН з прав 

людини вперше опублікована Загальна 

декларація прав людини кримськотатарською 

мовою. 

 

Вчені підтвердили наявність води на 

супутнику Юпітера 

Команда, очолювана дослідниками з Центру 

космічних польотів імені Годдарда NASA в 

Грінбельті, підтвердила наявність водяної пари 

над поверхнею Європи — супутника Юпітера.

СВІТ 

 

Трамп назвав перемогою республіканців 

останні слухання зі свого імпічменту 

Президент США Дональд Трамп оцінив третій 

день публічних слухань у Палаті представників 

США позитивно для республіканців. 

 

Моравецький запропонував прийняти 

демографічну стратегію в Польщі 

У світлі демографічних викликів у Польщі 

потрібно прийняти демографічну стратегію, 

яка включатиме, зокрема, стратегію 

повернення етнічних поляків додому. 
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ЗМІ стало відомо, хто може очолити МЗС 

Канади замість Фріланд 

Новим міністром закордонних справ Канади 

замість Христі Фріланд буде призначений член 

канадського парламенту Франсуа-Філіп 

Шампань. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський зустрівся з Маасом — говорили 

про ситуацію на Донбасі та Nord Stream 2 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

Федеральним міністром закордонних справ 

Німеччини Гайко Маасом безпекову ситуацію 

на Донбасі, питання співпраці між країнами та 

проєкт Nord Stream 2. 

 

Разумков обговорив із прем’єром Чехії 

ризики від Nord Stream 2 

Голова ВР Дмитро Разумков обговорив із 

Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем 

можливість посилення співпраці України з 

країнами "Вишеградської четвірки” та загрози 

від проєкту “Північний потік-2”. 

 

Тристоронні газові консультації відбудуться 

у середу в режимі відеоконференції — 

джерело 

Тристоронні консультації експертного рівня 

між Єврокомісією, Україною і Росією щодо 

транзиту газу мають відбутися у середу, 20 

листопада, в Брюсселі в режимі 

відеоконференції. 
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Україна і ЄС провели "вступну" розмову 

щодо вдосконалення Угоди про асоціацію 

Під час 4-го засідання Комітету асоціації 

Україна-ЄС у торговельному складі сторони 

вперше провели початкову, «вступну» розмову 

щодо вдосконалення тексту Угоди про 

Асоціацію. 

 

Гонтарева: Meinl Bank відмивав українські 

гроші, а Центробанк Австрії не реагував 

Ексголова НБУ Валерія Гонтарева стверджує, 

що австрійський Meinl Bank був найбільшим 

посередником у відмиванні коштів в Україні, 

однак всі повідомлення та застереження НБУ з 

приводу цього "абсолютно дивного" 

приватного банку були проігноровані 

Центробанком Австрії. 

 

Україна має закінчити співпрацю з МВФ у 

2023 році — Маркарова 

Україна має закінчити співпрацю з 

Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а 

програма, щодо якої наразі тривають 

переговори, має стати останньою. 

 

Мер Маріуполя обговорив у Парижі 

реалізацію у своєму місті проєкту питної 

води 

Мер Маріуполя Вадим Бойченко обговорив у 

Парижі реалізацію проєкту із забезпечення 

питною водою жителів свого міста. 

УКРАЇНА 
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Гончарук продовжить традицію зустрічей з 

бізнесом — у широкому та вузькому 

форматах 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 

привітав Європейську бізнес асоціацію з 20-

річчям і наголосив, що для нашої 

країни важливий відкритий та чесний діалог з 

подібними організаціями. 

 

Герус вважає, що російські енергоресурси 

"підуть" в обхід, якщо перестати їх 

купувати 

Поставки російських енергоресурсів 

створюють альтернативу для енергоресурсів, 

які виробляються на потужностях українських 

олігархів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 11 разів порушили “тишу”, під 

Водяним працювали міномети 

За минулу добу окупанти 11 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні, у 60-ту річницю з дня прийняття 

Декларації прав дитини, світова спільнота 

відзначає Всесвітній день дитини. 
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Країни ЄС+ за 9 місяців отримали понад 

півмільйона запитів про притулок 

За перші 9 місяців 2019 року міграційні 

служби ЄС+ (28 членів ЄС + Норвегія і 

Швейцарія) отримали більш ніж півмільйона 

запитів про надання притулку, що на 10% 

більше, ніж у відповідний період минулого 

року. 

 

В Україну йде похолодання: синоптики 

прогнозують до 12° морозу 

У більшості областей Україні 20 листопада 

буде туман, температура вдень становитиме 2-

7° тепла. За кілька днів місцями буде до 12° 

морозу. 

 

20 листопада: народний календар і 

астровісник 

Чи куватиме лід зимовий Федот, спостерігаємо 

за нічним небом і як справи у Меркурія. 
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