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ТОП 

 

Україна зацікавлена у приєднанні до 

"Ініціативи трьох морів" - Зеленський 

Україна зацікавлена у приєднанні до 

"Ініціативи трьох морів" і має намір предметно 

обговорити це питання з естонськими 

партнерами.

 

 

Держдеп США зробив заяву щодо України 

Державний департамент США тривалий час 

реалізовував політику підтримки України, яка 

бореться з російською агресією на Донбасі та 

протистоїть корупції, і в майбутньому 

продовжить її.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825624-ukraina-zacikavlena-u-priednanni-do-iniciativi-troh-moriv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825624-ukraina-zacikavlena-u-priednanni-do-iniciativi-troh-moriv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825624-ukraina-zacikavlena-u-priednanni-do-iniciativi-troh-moriv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825948-derzdep-ssa-zrobiv-zaavu-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825948-derzdep-ssa-zrobiv-zaavu-sodo-ukraini.html


 

Україна закачуватиме у сховища 

російський газ і без контракту — Вітренко 

У разі відсутності нового газового контракту 

між Росією та Україною з 1 січня 2020 року 

російський газ буде закачуватися в українські 

підземні сховища газу (ПСГ) як "газ 

невизначеного власника".

 

 

Сенцову вручили премію Сахарова ФОТО, 

ВІДЕО 

Колишній політичний в'язень Кремля 

український режисер Олег Сенцов особисто 

отримав премію Європарламенту імені Андрія 

Сахарова «За свободу думки», присуджену 

йому торік.

 

 

Не злий справи Майдану: у соцмережах 

підтримують адвоката Закревську 

1 листопада адвокат Євгенія Закревська 

оголосила голодування, вимагаючи 

відновлення слідства у справах Майдану. 

 

 

До Криму переселили вже пів мільйона 

росіян — Ташева 

В окупований Крим переміщено пів мільйона 

громадян РФ, проте Росія навмисно занижує 

цю статистику.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825639-ukraina-zakacuvatime-u-shovisa-rosijskij-gaz-i-bez-kontraktu-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825639-ukraina-zakacuvatime-u-shovisa-rosijskij-gaz-i-bez-kontraktu-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825639-ukraina-zakacuvatime-u-shovisa-rosijskij-gaz-i-bez-kontraktu-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825563-sencovu-vrucaut-premiu-saharova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825563-sencovu-vrucaut-premiu-saharova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825563-sencovu-vrucaut-premiu-saharova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825371-ne-zlij-spravi-majdanu-u-socmerezah-pidtrimuut-advokata-zakrevsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825371-ne-zlij-spravi-majdanu-u-socmerezah-pidtrimuut-advokata-zakrevsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825371-ne-zlij-spravi-majdanu-u-socmerezah-pidtrimuut-advokata-zakrevsku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825682-do-krimu-pereselili-vze-piv-miljona-rosian-taseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825682-do-krimu-pereselili-vze-piv-miljona-rosian-taseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825682-do-krimu-pereselili-vze-piv-miljona-rosian-taseva.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна й Естонія підписали "електронний" 

меморандум 

Президенти України та Естонії Володимир 

Зеленський і Керсті Кальюлайд в Таллінні 

взяли участь в естонсько-українському форумі 

Digital Society Sandbox, на якому міністри з 

цифрових технологій Михайло Федоров та 

Каймар Кару підписали меморандум про 

співпрацю в електронній сфері.

 

 

Зеркаль - про "морську справу" в Гаазі: 

Росія зрозуміла, що програла цей бій 

Росія зрозуміла, що програла бій у суді у 

справі повернення нею захоплених 

українських кораблів, тому постаралася 

зробити добру міну при поганій грі.

 

 

Чотири країни закликали Росію 

―розблокувати‖ Азовське море 

Міністри закордонних справ Естонії Урмас 

Рейнсалу, Литви - Лінас Лінкявічюс, Швеції - 

Анн Лінде та України - Вадим Пристайко 

закликали РФ поважати міжнародне право та 

його основні принципи і забезпечити 

безперешкодний доступ до українських портів 

у Азовському морі.

 

 

Порошенко зустрівся з віцепрем'єром 

Канади 

П'ятий Президент України Петро Порошенко 

провів зустріч із новопризначеним віцепрем'єр-

міністром Канади, де він зараз перебуває, 

Христею Фріланд.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825957-ukraina-j-estonia-pidpisali-elektronnij-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825957-ukraina-j-estonia-pidpisali-elektronnij-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825957-ukraina-j-estonia-pidpisali-elektronnij-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825769-zerkal-pro-morsku-spravu-v-gaazi-rosia-zrozumila-so-prograla-cej-bij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825769-zerkal-pro-morsku-spravu-v-gaazi-rosia-zrozumila-so-prograla-cej-bij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825769-zerkal-pro-morsku-spravu-v-gaazi-rosia-zrozumila-so-prograla-cej-bij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825922-cotiri-kraini-zaklikali-rosiu-rozblokuvati-azovske-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825922-cotiri-kraini-zaklikali-rosiu-rozblokuvati-azovske-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825922-cotiri-kraini-zaklikali-rosiu-rozblokuvati-azovske-more.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825348-porosenko-zustrivsa-z-vicepremerom-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825348-porosenko-zustrivsa-z-vicepremerom-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825348-porosenko-zustrivsa-z-vicepremerom-kanadi.html


 

Санкції США можуть зірвати запуск Nord 

Stream 2 - Зеркаль 

У разі запровадження США санкцій щодо 

газопроводу Nord Stream 2 запуск проєкту 

може бути зірваний.

 

 

Сенатор Кеннеді назвав помилкою свою 

заяву про ―втручання України‖ у вибори у 

США 

Сенатор-республіканець Джон Кеннеді заявив, 

що зробив помилку, заявивши про «втручання» 

України у президентські вибори у США 2016 

року.

 

 

Новий посол Канади почала дипмісію в 

Україні 

Новопризначений посол Канади в Україні 

Лариса Галадза вручила копії вірчих грамот 

заступнику міністра закордонних справ 

України Василю Боднару. 

 

Українці ―застрягли‖ в індійських лікарнях 

— МОЗ вирішує питання із 

трансплантацією 

Для врегулювання критичної ситуації щодо 

лікування українців, які очікують на операції з 

трансплантації в індійських лікарнях, 

представники міністерств охорони здоров'я 

України та Індії проведуть оперативну зустріч.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825631-sankcii-ssa-mozut-zirvati-zapusk-nord-stream-2-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825631-sankcii-ssa-mozut-zirvati-zapusk-nord-stream-2-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825631-sankcii-ssa-mozut-zirvati-zapusk-nord-stream-2-zerkal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825732-senator-kennedi-nazvav-pomilkou-svou-zaavu-pro-vtrucanna-ukraini-u-vibori-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825732-senator-kennedi-nazvav-pomilkou-svou-zaavu-pro-vtrucanna-ukraini-u-vibori-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825732-senator-kennedi-nazvav-pomilkou-svou-zaavu-pro-vtrucanna-ukraini-u-vibori-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2825732-senator-kennedi-nazvav-pomilkou-svou-zaavu-pro-vtrucanna-ukraini-u-vibori-u-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825866-novij-posol-kanadi-pocala-dipmisiu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825866-novij-posol-kanadi-pocala-dipmisiu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825866-novij-posol-kanadi-pocala-dipmisiu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825821-ukrainci-zastragli-v-indijskih-likarnah-moz-virisue-pitanna-iz-transplantacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825821-ukrainci-zastragli-v-indijskih-likarnah-moz-virisue-pitanna-iz-transplantacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825821-ukrainci-zastragli-v-indijskih-likarnah-moz-virisue-pitanna-iz-transplantacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825821-ukrainci-zastragli-v-indijskih-likarnah-moz-virisue-pitanna-iz-transplantacieu.html


БЕЗПЕКА 

 

Геращенко назвала передумови для амністії 

на Донбасі 

Співголова депутатської фракції політичної 

партії “Європейська солідарність” Ірина 

Геращенко вважає, що визнання провини, 

роззброєння, виплата репарацій і компенсацій 

жертвам мають бути визначені передумовами 

амністії при розробці відповідного 

законопроєкту.

 

 

ДБР назвало основну версію загибелі 

військових в Балаклії 

Основною версією слідства по надзвичайній 

події на території військової частини в 

Балаклії, коли під час планових робіт по 

розмінуванню загинули та були поранені 

військовослужбовці, є недотримання техніки 

безпеки.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський прокоментував заяву 

Коломойського про розворот у бік Росії 

Бізнесмен Ігор Коломойський не може 

визначати геополітичний курс України, бо є 

лише одним із громадян нашої країни, 

переважна більшість яких обрали курс на 

європейську інтеграцію.

 

 

"Держава в смартфоні" ускладнить життя 

корупціонерів — Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

переконаний, що запровадження в Україні 

проєкту "Держава в смартфоні" полегшить 

отримання громадянами адміністративних 

послуг і ускладнить життя корупціонерів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825666-gerasenko-nazvala-peredumovi-dla-amnistii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825666-gerasenko-nazvala-peredumovi-dla-amnistii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825666-gerasenko-nazvala-peredumovi-dla-amnistii-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2825781-dbr-nazvalo-osnovnu-versiu-zagibeli-vijskovih-v-balaklii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2825781-dbr-nazvalo-osnovnu-versiu-zagibeli-vijskovih-v-balaklii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2825781-dbr-nazvalo-osnovnu-versiu-zagibeli-vijskovih-v-balaklii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825580-zelenskij-pan-kolomojskij-ne-e-prezidentom-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825580-zelenskij-pan-kolomojskij-ne-e-prezidentom-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825580-zelenskij-pan-kolomojskij-ne-e-prezidentom-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825908-derzava-v-smartfoni-uskladnit-zitta-korupcioneriv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825908-derzava-v-smartfoni-uskladnit-zitta-korupcioneriv-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825908-derzava-v-smartfoni-uskladnit-zitta-korupcioneriv-zelenskij.html


 

Депутатка від ―Слуги народу‖ балотується 

на посаду голови комітету зовнішньої 

політики 

Голова постійної делегації у Парламентській 

асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько 

(фракція “Слуга народу”) балотується на 

посаду голови Комітету Верховної Ради з 

питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва.

 

 

Меджліс і Курултай хочуть прописати у 

законі про кримськотатарську автономію 

Основна мета ухвалення закону про 

кримськотатарську автономію - це визнання 

Меджлісу і Курултаю кримськотатарського 

народу офіційними органами. 

 

 

Раді пропонують позбавляти 

держслужбовців волі до п'яти років за 

заперечення Голодомору 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

№2489 “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

кримінальної відповідальності за заперечення 

Голодомору)”, який передбачає стягнення 

штрафу із держслужбовців або позбавлення їх 

волі на строк до п'яти років.

 

У ―Слузі народу‖ близько 500 членів партії - 

Корнієнко 

У політичну партію “Слуга народу” наразі 

входить близько 500 осіб.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825889-deputatka-vid-slugi-narodu-balotuetsa-na-posadu-golovi-komitetu-zovnisnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825889-deputatka-vid-slugi-narodu-balotuetsa-na-posadu-golovi-komitetu-zovnisnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825889-deputatka-vid-slugi-narodu-balotuetsa-na-posadu-golovi-komitetu-zovnisnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825889-deputatka-vid-slugi-narodu-balotuetsa-na-posadu-golovi-komitetu-zovnisnoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825634-medzlis-i-kurultaj-hocut-propisati-u-zakoni-pro-krimskotatarsku-avtonomiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825634-medzlis-i-kurultaj-hocut-propisati-u-zakoni-pro-krimskotatarsku-avtonomiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825634-medzlis-i-kurultaj-hocut-propisati-u-zakoni-pro-krimskotatarsku-avtonomiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825356-radi-proponuut-pozbavlati-derzsluzbovciv-voli-do-pati-rokiv-za-zaperecenna-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825356-radi-proponuut-pozbavlati-derzsluzbovciv-voli-do-pati-rokiv-za-zaperecenna-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825356-radi-proponuut-pozbavlati-derzsluzbovciv-voli-do-pati-rokiv-za-zaperecenna-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825356-radi-proponuut-pozbavlati-derzsluzbovciv-voli-do-pati-rokiv-za-zaperecenna-golodomoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825570-u-sluzi-narodu-blizko-500-cleniv-partii-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825570-u-sluzi-narodu-blizko-500-cleniv-partii-kornienko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2825570-u-sluzi-narodu-blizko-500-cleniv-partii-kornienko.html


ЕКОНОМІКА 

 

Укртранснафта вперше транспортує 

лівійську нафту на Кременчуцький НПЗ 

Оператор нафтотранспортної системи України 

Укртранснафта розпочав транспортування 

лівійської нафти на Кременчуцький 

нафтопереробний завод.

 

Україна чотири роки не купує газ у Росії - 

Коболєв 

Україна завдяки ринковим механізмам 

позбавилася газової залежності від Росії та уже 

1460 днів не імпортує газ з РФ для власних 

потреб. 

 

 

Держборг України за місяць зменшився на 

$1,13 мільярда 

Сума державного та гарантованого державою 

боргу України за жовтень 2019 року в 

гривневому еквіваленті збільшилась на 47,47 

млрд грн, а у доларовому зменшилась на 1,13 

млрд дол. США і станом на 31 жовтня 

становила 2 045,44 млрд грн, або 81,83 млрд 

дол. США.

 

 

Катастрофи ще нема, але грошей на 

―зелений" тариф вже не вистачає 

АНАЛІТИКА 

Дефіцит коштів на дотацію виробникам 

"зеленої" електроенергії може скласти 13-14 

млрд грн. Тож доведеться або зменшувати 

тариф, або обмежувати кількість бажаючих

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825904-ukrtransnafta-vperse-transportue-livijsku-naftu-na-kremencuckij-npz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825904-ukrtransnafta-vperse-transportue-livijsku-naftu-na-kremencuckij-npz.html
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Гончарук пояснив, що буде із зарплатним 

боргом медикам і педагогам 

Уряд вважає неприйнятною ситуацію із 

заборгованістю виплат лікарям і педагогам 

заробітних плат.

 

 

Європарламент підтримав збільшення квот 

на українську курятину 

Європарламент ратифікував внесення змін до 

економічної частини Угоди про асоціацію 

Україна-ЄС щодо збільшення безмитних квот 

на імпорт м'яса птиці (курятини).

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

―Українських диверсантів‖ Дудку і 

Бессарабова етапували до РФ 

Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, 

яких засудили за сфабрикованою справою про 

так званих “українських диверсантів” знову 

етапували з Криму до Росії.

 

 

Денісова закликає іноземних дипломатів 

ходити на суди РФ у справах кримських 

татар 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова закликала дипломатичний 

корпус Вірменії, Румунії та Білорусі сприяти 

захисту прав затриманих окупаційною владою 

українських громадян у "справі Хізб ут-

Тахрір".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825776-goncaruk-poasniv-so-bude-iz-zarplatnim-borgom-medikam-i-pedagogam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825776-goncaruk-poasniv-so-bude-iz-zarplatnim-borgom-medikam-i-pedagogam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2825776-goncaruk-poasniv-so-bude-iz-zarplatnim-borgom-medikam-i-pedagogam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825626-evroparlament-pidtrimav-zbilsenna-kvot-na-ukrainsku-kuratinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825626-evroparlament-pidtrimav-zbilsenna-kvot-na-ukrainsku-kuratinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2825626-evroparlament-pidtrimav-zbilsenna-kvot-na-ukrainsku-kuratinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825915-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-etapuvali-do-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825915-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-etapuvali-do-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825915-ukrainskih-diversantiv-dudku-i-bessarabova-etapuvali-do-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825877-denisova-zaklikae-inozemnih-diplomativ-hoditi-na-sudi-rf-u-spravah-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825877-denisova-zaklikae-inozemnih-diplomativ-hoditi-na-sudi-rf-u-spravah-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825877-denisova-zaklikae-inozemnih-diplomativ-hoditi-na-sudi-rf-u-spravah-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2825877-denisova-zaklikae-inozemnih-diplomativ-hoditi-na-sudi-rf-u-spravah-krimskih-tatar.html


 

Акція ―Де Ервін?‖: під посольство Росії у 

Києві принесли м’ясорубку 

У вівторок, 26 листопада, під стінами 

посольства РФ в Києві пройшла 41-ша за 

рахунком акція громадської організації Крим-

SOS “Where is Ervin?” (Де Ервін?), що нагадала 

про 43-х жертв насильницького зникнення 

людей в окупованому Криму.

 

 

Кримський ―суд‖ оштрафував журналіста за 

―слово з трьох букв‖ про Путіна 

Підконтрольний Кремлю Ялтинський міський 

суд оштрафував на 30 тисяч рублів кримського 

журналіста Євгена Гайворонського за пост, в 

якому той, за версією співробітників поліції, 

назвав президента Росії Володимира Путіна 

нецензурним словом.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Зеленський обіцяє винагороду за 

―хрещеного батька контрабанди" Альперіна 

Одеський бізнесмен Вадим Альперін, який 

підозрюється у пропонуванні детективам 

НАБУ хабара у розмірі $800 тисяч, 

переховується в Україні, і той, хто допоможе 

його затримати, одержить цінний подарунок 

від Президента.

 

 

Хабар у €1,5 мільйона: шахраї "продавали" 

депутатський мандат 

Затримані у Києві двоє чоловіків обіцяли жінці 

за 1,5 мільйона євро допомогти в отриманні 

мандата народного депутата.
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ГПУ затримала осіб, які вимагали €1,5 

мільйона хабара за політичну посаду 

Генеральна прокуратура України повідомила 

про викриття осіб, які обманом хотіли 

отримати 1,5 млн євро за сприяння у 

призначенні на політичну посаду.

 

 

 

НАБУ проводить обшуки у Нацполіції 

Львівщини 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро проводять обшуки у Головному 

управлінні Нацполіції у Львівській області.

 

 

САП направила до суду справу щодо 

ексголови НАЗК Корчак 

САП направила до Вищого антикорупційного 

суду справу щодо колишнього керівника 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції Наталії Корчак.

 

 

СБУ підозрює заступника мера Слов’янська 

у тероризмі 

Слідчі Служби безпеки України здійснили 

повідомлення про підозру одному із 

заступників міського голови Слов'янська.
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Справа на 37 мільйонів: НАБУ розслідує 

розкрадання під час будівництва 

―Широкого Лану‖ 

Матеріали справи щодо розкрадання при 

будівництві військового полігону "Широкий 

Лан" територіальне управління Державного 

бюро розслідувань, розташоване в Миколаєві, 

спрямувало до військової прокуратури для 

визначення підслідності за Національним 

антикорупційним бюро (НАБУ).

СУСПІЛЬСТВО 

 

Перша леді віддає на благодійність 

―японську‖ сукню, що наробила галасу 

Дружина Президента Олена Зеленська 

вирішила віддати на благодійність скандальну 

жовту сукню, яку вона одягала під час візиту 

до Японії.

 

 

Україна посіла 96 місце у світовому 

рейтингу процвітання 

Україні зайняла 96 місце в світовому рейтингу 

процвітання.

 

 

Jacobs припиняє трансляцію реклами на 

телеканалі соратника Медведчука 

Компанія «Якобз Дау Егбертс Україна», що 

реалізує в Україні каву Jacobs, L'OR та Carte 

Noire, вирішила відмовитись від співпраці із 

телеканалом ZIK, що входить до 

медіахолдингу "Новини".
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Президент Естонії подарувала Зеленському 

велосипед 

Президент Естонії Керсті Кальюлайд 

подарувала Президенту України Володимиру 

Зеленському електровелосипед.

 

 

Шевченко увійшов до ТОП-10 найкращих 

наставників збірних 2019 року - IFFHS 

Головний тренер збірної України Андрій 

Шевченко увійшов до топ-10 найкращих 

наставників національних команд 2019 року за 

версією Міжнародної федерації футбольної 

історії і статистики (IFFHS).

 

 

Пісня ―Океану Ельзи‖ стала саундтреком до 

фільму ―Чорний ворон‖ 

Саундтреком до історичної драми “Чорний 

ворон”, знятої за мотивами однойменного 

роману Василя Шкляра, стала відома пісня 

авторства Святослава Вакарчука “Веселі, 

брате, часи настали…” гурту “Океан Ельзи”.

  

 

Turkish Airlines скасувала всі рейси в Одесу 

до 29 листопада 

Авіакомпанія Turkish Airlines, літак якої 

постраждав 21 листопада при посадці в 

одеському аеропорту, скасувала всі рейси в 

Одесу до 29 листопада.
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