
                          Єдина країна - Дайджест 29.11.19 

 

 

ТОП 

 

Справи Майдану: Рада 3 грудня має 

передусім розглянути зміни до закону про 

ДБР — Зеленський 

Першим питанням порядку денному Верховної 

Ради 3 грудня мають бути зміни до закону про 

Державне бюро розслідувань щодо 

продовження розслідування злочинів проти 

учасників Революції гідності.

 

 

Газпром зробив перший крок до нового 

транзитного контракту — Нафтогаз 

Росія на газових переговорах з Україною 

почала процес погодження проєкту договору 

про приєднання газових мереж відповідно до 

європейських правил. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828160-spravi-majdanu-rada-3-grudna-mae-peredusim-rozglanuti-zmini-do-zakonu-pro-dbr-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828160-spravi-majdanu-rada-3-grudna-mae-peredusim-rozglanuti-zmini-do-zakonu-pro-dbr-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828160-spravi-majdanu-rada-3-grudna-mae-peredusim-rozglanuti-zmini-do-zakonu-pro-dbr-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828160-spravi-majdanu-rada-3-grudna-mae-peredusim-rozglanuti-zmini-do-zakonu-pro-dbr-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828219-gazprom-zrobiv-persij-krok-do-novogo-tranzitnogo-kontraktu-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828219-gazprom-zrobiv-persij-krok-do-novogo-tranzitnogo-kontraktu-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828219-gazprom-zrobiv-persij-krok-do-novogo-tranzitnogo-kontraktu-naftogaz.html


 

Укроборонпром може потрапити під санкції 

США через "Мотор Січ" — АМКУ 

В Антимонопольному комітеті (АМКУ) 

допускають можливість потрапляння 

Укроборонпрому під антиросійські санкції 

США через операції з купівлі підприємства 

Мотор Січ спільно з китайськими компаніями 

Skyrizon і Xinwei.

 

Медіаграмотность у ЗНО: Бородянський 

анонсував співпрацю з Міносвіти 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський заявив про необхідність 

захищати громадян від спроб маніпулювання 

суспільною думкою і будувати нові правові 

моделі.

 

 

Чорний маркет, вечірка з обіймами та сир 

під вино: осінньо-зимова афіша 

Цими вихідними наша міжсезонна афіша стане 

у пригоді всім, хто не втратить голову від 

"чорної п'ятниці"

 

Синоптики сказали, коли Україну засипле 

снігом 

В Україні 2-3 грудня очікується погіршення 

погодних умов: мокрий сніг та ожеледиця.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828223-ukroboronprom-moze-potrapiti-pid-sankcii-ssa-cerez-motor-sic-amku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828223-ukroboronprom-moze-potrapiti-pid-sankcii-ssa-cerez-motor-sic-amku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828223-ukroboronprom-moze-potrapiti-pid-sankcii-ssa-cerez-motor-sic-amku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828208-mediagramotnost-u-zno-borodanskij-anonsuvav-spivpracu-z-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828208-mediagramotnost-u-zno-borodanskij-anonsuvav-spivpracu-z-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828208-mediagramotnost-u-zno-borodanskij-anonsuvav-spivpracu-z-minosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2827281-cornij-market-vecirka-z-obijmami-ta-sir-pid-vino-osinnozimova-afisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2827281-cornij-market-vecirka-z-obijmami-ta-sir-pid-vino-osinnozimova-afisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2827281-cornij-market-vecirka-z-obijmami-ta-sir-pid-vino-osinnozimova-afisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827859-sinoptiki-skazali-koli-ukrainu-zasiple-snigom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827859-sinoptiki-skazali-koli-ukrainu-zasiple-snigom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2827859-sinoptiki-skazali-koli-ukrainu-zasiple-snigom.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Візит президента Грузії в Україну перенесли 

через насичені графіки лідерів країн — МЗС 

Взаємоприйнятні терміни візиту президента 

Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну до кінця 

цього року не вдалося узгодити через насичені 

робочі графіки лідерів України та Грузії, 

сторони працюють над його підготовкою в 

наступному році.

 

 

Єврокомісія схвалює газові переговори між 

Україною та РФ 

Віце-президент Європейської комісії Марош 

Шефчович позитивно ставиться до газових 

консультацій між Києвом та Москвою, які 

пройшли 28 жовтня у Відні.

 

 

Посол Румунії: Ми хочемо сильної та 

процвітаючої України 

Посол Румунії в Україні Крістіан-Леон 

Цуркану наголосив, що Румунія продовжить 

підтримувати незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України в межах її 

міжнародно визнаних кордонів.

 

БЕЗПЕКА 

 

Сім українських телеканалів 

"пробиваються" в окупований Донецьк - 

Нацрада 

Цифровий сигнал семи українських 

телеканалів, що мовлять із вежі у Гірнику, 

охоплює частину окупованого Донецька

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828072-vizit-prezidenta-gruzii-v-ukrainu-perenesli-cerez-nasiceni-grafiki-lideriv-krain-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828072-vizit-prezidenta-gruzii-v-ukrainu-perenesli-cerez-nasiceni-grafiki-lideriv-krain-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828072-vizit-prezidenta-gruzii-v-ukrainu-perenesli-cerez-nasiceni-grafiki-lideriv-krain-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828201-evrokomisia-shvalue-gazovi-peregovori-miz-ukrainou-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828201-evrokomisia-shvalue-gazovi-peregovori-miz-ukrainou-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828201-evrokomisia-shvalue-gazovi-peregovori-miz-ukrainou-ta-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828114-posol-rumunii-mi-hocemo-silnoi-ta-procvitaucoi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828114-posol-rumunii-mi-hocemo-silnoi-ta-procvitaucoi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828114-posol-rumunii-mi-hocemo-silnoi-ta-procvitaucoi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2828184-sim-ukrainskih-telekanaliv-probivautsa-v-okupovanij-doneck-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2828184-sim-ukrainskih-telekanaliv-probivautsa-v-okupovanij-doneck-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2828184-sim-ukrainskih-telekanaliv-probivautsa-v-okupovanij-doneck-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2828184-sim-ukrainskih-telekanaliv-probivautsa-v-okupovanij-doneck-nacrada.html


 

Голові ОБСЄ показали міст у Станиці 

Чинний голова ОБСЄ Мірослав Лайчак разом 

із заступником міністра закордонних справ 

України Єгором Божком здійснили поїздку до 

Луганської області.

УКРАЇНА 

 

У “Слузі народу” запевняють: 

антикорупційні закони ухвалювали швидко, 

але не у “турборежимі” 

Гоова Комітету Верховної Ради з питань 

антикорупційної політики, народний депутат 

від «Слуги народу» Анастасія Красносільська 

переконана, що у випадку ухвалення 

антикорупційних законів швидкість була 

необхідною, але про турборежим не йшлося.

 

 

Усю територію України оцифрують уже 

наступного року - Гончарук 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, 

що усю територію України оцифрують вже 

наступного року.

 

 

Новий Виборчий кодекс дасть переселенцям 

право голосу на місцевих виборах - депутат 

У новій редакції Виборчого кодексу України 

для переселенців відновлять право участі у 

місцевих виборах. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2828128-golovi-obse-pokazali-mist-u-stanici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2828128-golovi-obse-pokazali-mist-u-stanici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828138-u-sluzi-narodu-zapevnaut-antikorupcijni-zakoni-uhvaluvali-svidko-ale-ne-u-turborezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828138-u-sluzi-narodu-zapevnaut-antikorupcijni-zakoni-uhvaluvali-svidko-ale-ne-u-turborezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828138-u-sluzi-narodu-zapevnaut-antikorupcijni-zakoni-uhvaluvali-svidko-ale-ne-u-turborezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828138-u-sluzi-narodu-zapevnaut-antikorupcijni-zakoni-uhvaluvali-svidko-ale-ne-u-turborezimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828124-usu-teritoriu-ukraini-ocifruut-uze-nastupnogo-roku-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828124-usu-teritoriu-ukraini-ocifruut-uze-nastupnogo-roku-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828124-usu-teritoriu-ukraini-ocifruut-uze-nastupnogo-roku-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828112-novij-viborcij-kodeks-dast-pereselencam-pravo-golosu-na-miscevih-viborah-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828112-novij-viborcij-kodeks-dast-pereselencam-pravo-golosu-na-miscevih-viborah-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828112-novij-viborcij-kodeks-dast-pereselencam-pravo-golosu-na-miscevih-viborah-deputat.html


 

Кличко звільнив свого заступника, який 

відмовлявся йти у відставку 

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади 

свого заступника Дмитра Давтяна.

 

 

Мінекономіки звільнило керівників п’ятьох 

підприємств Укрспирту 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства Тимофій Милованов 

заявив про звільнення п'яти керівників 

регіональних підприємств державного 

підприємства “Укрспирт”.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Оператори ГТС Польщі та України 

узгодили умови взаємодії наступного року 

GAZ-SYSTEM S.A., АТ "Укртрансгаз" та ТОВ 

"Оператор ГТС України" узгодили умови 

співпраці у точках з'єднання газотранспортних 

систем України та Польщі - Германовичі та 

Дроздовичі - з 1 січня 2020 року.

 

 

НБУ розпочав програму технічного 

співробітництва зі швейцарським SECO 

Національний банк України і Державний 

секретаріат Швейцарії з економічних питань 

розпочинають програму технічного 

співробітництва до 2022 року

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2828158-klicko-zvilniv-svogo-zastupnika-akij-vidmovlavsa-jti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2828158-klicko-zvilniv-svogo-zastupnika-akij-vidmovlavsa-jti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2828158-klicko-zvilniv-svogo-zastupnika-akij-vidmovlavsa-jti-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828110-minekonomiki-zvilnilo-kerivnikiv-patoh-pidpriemstv-ukrspirtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828110-minekonomiki-zvilnilo-kerivnikiv-patoh-pidpriemstv-ukrspirtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828110-minekonomiki-zvilnilo-kerivnikiv-patoh-pidpriemstv-ukrspirtu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828149-operatori-gts-polsi-ta-ukraini-uzgodili-umovi-vzaemodii-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828149-operatori-gts-polsi-ta-ukraini-uzgodili-umovi-vzaemodii-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828149-operatori-gts-polsi-ta-ukraini-uzgodili-umovi-vzaemodii-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828120-nbu-rozpocav-programu-tehnicnogo-spivrobitnictva-zi-svejcarskim-seco.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828120-nbu-rozpocav-programu-tehnicnogo-spivrobitnictva-zi-svejcarskim-seco.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828120-nbu-rozpocav-programu-tehnicnogo-spivrobitnictva-zi-svejcarskim-seco.html


 

Криклій — про купівлю локомотивів: Для 

Росії буде повне табу 

Міністр інфраструктури України Владислав 

Криклій планує оновити парки локомотивів і 

вагонів за кошти ЄБРР.

 

 

Українцям із 1 грудня перерахують пенсії 

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму 

Пенсійний фонд України перерахує пенсії з 1 

грудня цього року.

 

 

В Україні створять базу даних фермерських 

господарств 

В Україні буде створено базу даних 

фермерських господарств.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти відправили двох кримських татар 

на примусову психіатричну експертизу 

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" (друга 

сімферопольська група) Рустема Сейтхалілова 

не привезли на засідання "суду" в окупованому 

Криму. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828182-kriklij-pro-kupivlu-lokomotiviv-dla-rosii-bude-povne-tabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828182-kriklij-pro-kupivlu-lokomotiviv-dla-rosii-bude-povne-tabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828182-kriklij-pro-kupivlu-lokomotiviv-dla-rosii-bude-povne-tabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828090-ukraincam-iz-1-grudna-pererahuut-pensii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828090-ukraincam-iz-1-grudna-pererahuut-pensii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828047-v-ukraini-stvorat-bazu-danih-fermerskih-gospodarstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828047-v-ukraini-stvorat-bazu-danih-fermerskih-gospodarstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2828047-v-ukraini-stvorat-bazu-danih-fermerskih-gospodarstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2828118-okupanti-vidpravili-dvoh-krimskih-tatar-na-primusovu-psihiatricnu-ekspertizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2828118-okupanti-vidpravili-dvoh-krimskih-tatar-na-primusovu-psihiatricnu-ekspertizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2828118-okupanti-vidpravili-dvoh-krimskih-tatar-na-primusovu-psihiatricnu-ekspertizu.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

Кожен корупціонер має відповісти перед 

законом, незалежно від прізвища і посади - 

Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

висловив упевненість, що після переатестації 

прокурорів країна отримає справедливу, 

орієнтовану на суспільство прокуратуру, яка 

буде прикладом для інших органів 

правопорядку.

 

 

Альперіну "зливають" інформацію, яка є 

таємницею слідства - прокурор 

Одеський бізнесмен Вадим Альперін був 

поінформований про розслідування 

кримінальної справи щодо нього.

 

“Мінеру” Офісу Президента оголосили 

підозру 

Київська прокуратура оголосила підозру 

чоловіку, який повідомив про замінування 

Офісу Президента.

 

 

Верховний суд завернув касацію адвоката 

Дронова 

Верховний суд України не прийняв до 

розгляду касаційну скаргу захисника Геннадія 

Дронова, засудженого на 10 років за 

смертельну ДТП на Сумській у Харкові, через 

неточності в оформленні та недостатню 

обґрунтованість. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828170-kozen-korupcioner-mae-vidpovisti-pered-zakonom-nezalezno-vid-prizvisa-i-posadi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828170-kozen-korupcioner-mae-vidpovisti-pered-zakonom-nezalezno-vid-prizvisa-i-posadi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828170-kozen-korupcioner-mae-vidpovisti-pered-zakonom-nezalezno-vid-prizvisa-i-posadi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2828170-kozen-korupcioner-mae-vidpovisti-pered-zakonom-nezalezno-vid-prizvisa-i-posadi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828105-alperinu-zlivaut-informaciu-aka-e-taemniceu-slidstva-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828105-alperinu-zlivaut-informaciu-aka-e-taemniceu-slidstva-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828105-alperinu-zlivaut-informaciu-aka-e-taemniceu-slidstva-prokuror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828136-mineru-ofisu-prezidenta-ogolosili-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2828136-mineru-ofisu-prezidenta-ogolosili-pidozru.html
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Колишніх топменеджерів VAB банку 

оголосили у розшук 

НАБУ оголосило в розшук ексголову 

правління VAB банку Дениса Мальцева та 

екскерівника наглядової ради фінустанови 

Наталію Василюк.

 

 

Ексголова Аграрного фонду при звільненні 

виписав собі і топменеджерам 9 мільйонів 

Колишній голова Аграрного фонду Андрій 

Радченко виписав собі і своїм топменеджерам 

9 млн грн вихідної допомоги при звільненні.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Новини енергоринку: ціновий рекорд і 

ймовірність підвищення тарифів 

АНАЛІТИКА 

На оптовому ринку зафіксували рекорд 

найнижчої ціни електрики для промисловості. 

А для частини побутових споживачів тарифи 

можуть зрости

 

 

Гра не починається: процес легалізації 

грального бізнесу загальмувався 

АНАЛІТИКА 

Закон про гральний бізнес не ухвалять, допоки 

за лаштунками Ради не домовляться всі 

зацікавлені
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Київські хостели: як не зіпсувати репутацію 

європейської столиці АНАЛІТИКА 

«Білих» хостелів у столиці майже вдесятеро 

менше, аніж «чорних». З таким 

співвідношенням – чи не розлякаємо ми всіх 

туристів?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

ABAF визнала Магучіх кращою молодою 

легкоатлеткою світу 

Українська стрибунка у висоту 18-річна 

Ярослава Магучіх перемогла у номінації 

“Висхідна зірка” 2019 року за версією 

Асоціації Балканських легкоатлетичних 

федерацій (ABAF).

 

 

Десятки "Санта-Клаусів" злетять у небо на 

фестивалі повітряних куль під Києвом 

Під Києвом 21-22 грудня відбудеться 

фестиваль повітряних куль, під час якого в 

небо одночасно злетять десятки чоловіків, 

переодягнених у Санта-Клаусів. 

 

Бородянський каже, що 30 українських 

фільмів на рік достатньо 

В Україні треба зменшити виробництво 

прокатних фільмів, водночас підвищуючи їхню 

якість. 
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Режисерка "Ціни правди" відвідала Музей 

Голодомору ФОТО 

28 листопада, у день виходу в український 

прокат фільму “Ціна правди” його автор 

Агнешка Голланд відвідала Музей 

Голодомору.

 

 

Затоплені шахти у Солотвині 

досліджуватиме робот 

На Закарпатті починають втілювати проєкт у 

рамках транскордонного співробітництва, 

метою якого є вивчення за допомогою 

роботехнології території ДП “Солотвинський 

солерудник”.

 

Біля франківської ялинки заграють 100 

трембітарів 

В Івано-Франківську біля ялинки, встановленої 

на території Палацу Потоцьких, 25 грудня 

планують встановити трембітний рекорд – 

одночасно заграють сотня трембітарів.

 

 

Суп із тирси, суд над Садовим і гігантські 

кульбаби ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.
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