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ТОП 

 

Євросоюз офіційно відтермінував Brexit 

Президент Європейської ради Дональд Туск 

попередив Британію, що надане їй 

відтермінування Brexit може бути останнім. 

 

У Конгресі США оприлюднили текст 

резолюції щодо імпічменту Трампа 

Комітет з процедурних питань Палати 

представників Конгресу США оприлюднив 

текст резолюції, яку планується поставити на 

голосування 31 жовтня, аби формалізувати 

процедуру імпічменту. 
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Початок листопада принесе нічні 

приморозки та трохи дощу 

В Україні у середу опади не прогнозуються, 

температура вдень 3-8°, на Закарпатті, півдні 

та сході країни 9-13°. 

СВІТ 

 

Загроза ІДІЛ для Заходу буде зростати - 

експерт 

Образливі коментарі Дональда Трампа на 

адресу вже мертвого ватажка “Ісламської 

держави” Абу Бакра аль-Багдаді можуть 

спонукати терористів до нападу на США чи 

Канаду. 

 

У британському парламенті попередньо 

погодилися на дострокові вибори 

Палата громад парламенту Великої Британії 

схвалила у другому читанні урядовий 

законопроєкт, який передбачає позачергові 

вибори депутатів 12 грудня. 

 

Суд дозволив поки не передавати Конгресу 

секретні документи Мюллера 

Апеляційний суд задовольнив позов мін'юсту 

США, призупинивши рішення, яке вимагало 

від Білого дому до середи передати Палаті 

представників засекречену частину доповіді 

Мюллера. 
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Американські конгресмени затвердили нові 

санкції проти Туреччини 

Більшість членів Палати представників 

Конгресу США проголосували за пакет 

санкцій проти Туреччини через агресію в Сирії 

- у разі остаточного затвердження Трамп 

скасувати їх не зможе. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трампу дісталося від однопартійців за 

нападки на Віндмана 

Республіканці розкритикували президента 

США та його прихильників за агресивні атаки 

на Александера Віндмана, який був свідком 

розмови президентів США й України.

 

Зеленський у четвер візьме участь у 

засіданні Комісії Україна - НАТО 

Президент України у четвер візьме участь у 

засіданні Комісії Україна – НАТО у Києві та 

зустрінеться з генеральним секретарем 

Альянсу Єнсом Столтенбергом. 

 

Кулеба: Відмовляючи країнам у членстві, 

ЄС уповільнює своє зростання 

Аби посісти місце глобального гравця, на яке 

претендує Євросоюз, йому не слід 

відмовлятися від прийому нових членів. 
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Ще одна канадська провінція визнала 

Голодомор геноцидом 

Провінція Британська Колумбія, що на заході 

Канади, визнала Голодомор актом геноциду 

українців. 

УКРАЇНА 

 

Маріуполь стане стартом для нового 

Донбасу - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

впевнений, що Маріуполь - уже європейське 

місто, яке стане стартом для нового Донбасу. 

 

Зеленський підписав закон, який дозволяє 

космічні запуски приватним компаніям 

Володимир Зеленський підписав Закон "Про 

внесення змін до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

державного регулювання космічної 

діяльності»" № 143-ІХ, який був ухвалений 

парламентом 2 жовтня 2019 року. 

 

НБУ зняв обмеження на купівлю валюти 

З 5 листопада фізичні особи зможуть купувати 

валюту та банківські метали без обмежень 

щодо суми. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти обстріляли із заборонених 

мінометів позиції ЗСУ під Кримським 

Збройні формування Російської Федерації та її 

найманці за минулу добу дев'ять разів 

порушили режим припинення вогню на 

Донбасі. 

 

Біля Петрівського на Донбасі в понеділок 

стріляли - ОБСЄ 

СММ ОБСЄ зафіксувала у понеділок 

порушення режиму припинення вогню за 

кілька кілометрів від ділянки розведення сил в 

районі Петрівського на Донеччині. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

30 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Михайло Бойчук - 

видатний український живописець-

монументаліст і педагог, один з 

основоположників українського 

монументального мистецтва. 

 

Лікування гострого інсульту стане 

пріоритетом у Програмі медичних гарантій - 

МОЗ 

У 2020 році лікування гострого мозкового 

інсульту стане пріоритетом у Програмі 

медичних гарантій, тому медзаклади 

вторинного рівня в процесі автономізації 

мають удосконалити свою систему інсультної 

допомоги. 
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Джонсон потрапив до десятки 

найпопулярніших у Британії героїв 

Геловіну 

До цьогорічного свята Геловін у Великій 

Британії діти активно готують костюми голови 

уряду Бориса Джонсона, який несе із собою 

Brexit. 

 

Британія переплавить монети, присвячені 

Brexit 

Королівський монетний двір переплавить 

пам’ятні монети, випущені з датою Brexit "31 

жовтня", оскільки вихід Великої Британії з ЄС 

відкладено. 

 

У Нідерландах винайшли новий спосіб 

очищення річок від пластику 

25-річний Боян Слат з Нідерландів презентував 

апарат, призначений для очищення від 

пластику річок та інших водойм. 

 

Uber показав дрон для доставки їжі 

Американська компанія Uber показала 

інноваційний дрон, завдяки якому вона 

доставлятиме їжу через службу доставки Uber 

Eats. 

 

Xiaomi випустить перший у світі смартфон з 

камерою на 108 Мп 

Китайська компанія Xiaomi заявила, що 

незабаром представить перший в світі 

смартфон Mi Note 10 з камерою на 108 Мп. 
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30 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні пророка Осії; хто і з ким нині 

прощатиметься і чи поладять Місяць зі 

Стрільцем. 
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