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ТОП 

 

Зеленський 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. 

 

Координатора "Кримської солідарності" 

Мустафаєва в СІЗО тримають в умовах 

тортур - адвокат 

Умови утримання фігуранта другої 

Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", 

координатора "Кримської 

солідарності" Сервера Мустафаєва в СІЗО 

Краснодара (Росія) - це "тортури". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2808347-zelenskij-u-cetver-vizme-ucast-u-zasidanni-komisii-ukraina-nato.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2809081-koordinatora-krimskoi-solidarnosti-mustafaeva-v-sizo-trimaut-v-umovah-tortur-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2809081-koordinatora-krimskoi-solidarnosti-mustafaeva-v-sizo-trimaut-v-umovah-tortur-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2809081-koordinatora-krimskoi-solidarnosti-mustafaeva-v-sizo-trimaut-v-umovah-tortur-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2809081-koordinatora-krimskoi-solidarnosti-mustafaeva-v-sizo-trimaut-v-umovah-tortur-advokat.html


 

США ввели міжнародні санкції проти 

прибічників Ірану 

США, а також шість інших країн-членів 

Центру боротьби з фінансуванням тероризму, 

ввели широкий пакет санкцій проти 

організацій, установ та фізичних осіб, які 

підтримують агресію Ірану на Близькому 

Сході. 

 

Стрілянина у Торонто: поранені п’ятеро 

підлітків 

Унаслідок стрілянини в одному з житлових 

комплексів найбільшого міста Канади дістали 

поранення п’ятеро осіб. 

 

Протестувальники на мітингах борються за 

ринок землі "під себе" — радник Прем’єра 

В Україні немає противників ринку землі, а 

протестувальники на мітингах борються за те, 

щоб зробити ринок "під себе". 

СВІТ 

 

Пентагон оприлюднив перше фото з рейду 

проти лідера ІДІЛ 

Центральне командування США, що входить 

до складу Пентагону, оприлюднило фото місця 

операції, під час якої ліквідували Абу Бакра 

аль-Багдаді. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809050-ssa-vveli-miznarodni-sankcii-proti-pribicnikiv-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809050-ssa-vveli-miznarodni-sankcii-proti-pribicnikiv-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809050-ssa-vveli-miznarodni-sankcii-proti-pribicnikiv-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809095-strilanina-u-toronto-poraneni-patero-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809095-strilanina-u-toronto-poraneni-patero-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809095-strilanina-u-toronto-poraneni-patero-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809037-protestuvalniki-na-mitingah-borutsa-za-rinok-zemli-pid-sebe-radnik-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809037-protestuvalniki-na-mitingah-borutsa-za-rinok-zemli-pid-sebe-radnik-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809037-protestuvalniki-na-mitingah-borutsa-za-rinok-zemli-pid-sebe-radnik-premera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809091-pentagon-opriludniv-perse-foto-z-rejdu-proti-lidera-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809091-pentagon-opriludniv-perse-foto-z-rejdu-proti-lidera-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809091-pentagon-opriludniv-perse-foto-z-rejdu-proti-lidera-idil.html


 

Трампа залишає топ-радник з питань Росії - 

ЗМІ 

Високопоставлений радник президента США з 

питань Росії зі складу Ради національної 

безпеки Том Моррісон має намір залишити 

свою посаду. 

 

У ході масштабної операції в Європі 

арештували 60 інтернет-шахраїв 

У результаті спільної правоохоронної операції 

eComm 2019 за підтримки 19 країн арештовано 

60 осіб, підозрюваних у шахрайстві у 

віртуальному просторі. 

 

Інтеграція Західних Балкан залишається 

стратегічною метою ЄС – Могеріні 

На діловому обіді у Брюсселі з лідерами країн 

Західних Балкан віцепрезидент Єврокомісії 

Федеріка Могеріні заявила, що інтеграція 

регіону є стратегічною метою ЄС. 

 

У Бельгії в авторефрижераторі з овочами 

виявили 12 нелегалів 

У фурі-рефрижераторі, яка перевозить овочі, 

припаркованій на автомайданчику, поліція 

Бельгії виявила 12 нелегальних мігрантів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809068-trampa-zalisae-topradnik-z-pitan-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809068-trampa-zalisae-topradnik-z-pitan-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809068-trampa-zalisae-topradnik-z-pitan-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809099-u-hodi-masstabnoi-operacii-v-evropi-arestuvali-60-internetsahraiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809099-u-hodi-masstabnoi-operacii-v-evropi-arestuvali-60-internetsahraiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809099-u-hodi-masstabnoi-operacii-v-evropi-arestuvali-60-internetsahraiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809077-integracia-zahidnih-balkan-zalisaetsa-strategicnou-metou-es-mogerini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809077-integracia-zahidnih-balkan-zalisaetsa-strategicnou-metou-es-mogerini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809077-integracia-zahidnih-balkan-zalisaetsa-strategicnou-metou-es-mogerini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809079-u-belgii-v-avtorefrizeratori-z-ovocami-viavili-12-nelegaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809079-u-belgii-v-avtorefrizeratori-z-ovocami-viavili-12-nelegaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809079-u-belgii-v-avtorefrizeratori-z-ovocami-viavili-12-nelegaliv.html


 

Палата представників США визнала 

геноцид вірмен 

Палата представників Конгресу США ухвалила 

резолюцію про визнання масового вбивства 

вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках 

геноцидом. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський провів телефонну розмову з 

Меркель: ішлося про Донбас та газовий 

транзит 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з федеральним 

канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 

 

У Держдепі США підтримують Україну в 

протистоянні Nord Stream 2 

Перший заступник державного секретаря США 

Джон Салліван, який готується стати послом 

Сполучених Штатів в Росії, заявив, що 

Вашингтон продовжить протистояння проєкту 

"Північний потік 2" з метою зменшення 

залежності України від енергопостачання з РФ. 

 

Криклій і Тейлор обговорили у Маріуполі 

концесії та "річкову" реформу 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 

провів зустріч із тимчасовим повіреним у 

справах США в Україні Вільямом Тейлором. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809030-palata-predstavnikiv-ssa-viznala-genocid-virmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809030-palata-predstavnikiv-ssa-viznala-genocid-virmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809030-palata-predstavnikiv-ssa-viznala-genocid-virmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809063-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-merkel-islosa-pro-donbas-ta-gazovij-tranzit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809063-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-merkel-islosa-pro-donbas-ta-gazovij-tranzit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809063-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-merkel-islosa-pro-donbas-ta-gazovij-tranzit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809063-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-merkel-islosa-pro-donbas-ta-gazovij-tranzit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809027-u-derzdepi-ssa-pidtrimuut-ukrainu-v-protistoanni-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809027-u-derzdepi-ssa-pidtrimuut-ukrainu-v-protistoanni-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2809027-u-derzdepi-ssa-pidtrimuut-ukrainu-v-protistoanni-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809061-kriklij-i-tejlor-obgovorili-u-mariupoli-koncesii-ta-rickovu-reformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809061-kriklij-i-tejlor-obgovorili-u-mariupoli-koncesii-ta-rickovu-reformu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2809061-kriklij-i-tejlor-obgovorili-u-mariupoli-koncesii-ta-rickovu-reformu.html


 

Генпрокурор заявив, що тиск Портнова та 

Дубінського його "не сильно засмучує" 

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 

заявив, що наразі спостерігає за тим, що 

відбувається, і це абсолютно не впливає на 

його дії і плани. 

 

Кулеба очолив комісію з питань 

євроатлантичної інтеграції 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив віцепрем'єр-міністра Дмитра Кулебу 

головою Комісії з питань координації 

євроатлантичної інтеграції України, 

увільнивши від виконання цих обов'язків 

Іванну Климпуш-Цинцадзе. 

 

Сьогодні відбудеться незалежне тестування 

вчителів 

Сьогодні, 31 жовтня, відбудеться незалежне 

тестування вчителів, які беруть участь у 

проєкті пілотної сертифікації. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі 19 разів порушили 

"тишу", активізувалися снайпери 

30 жовтня збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 19 разів порушили 

режим припинення вогню. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809039-genprokuror-zaaviv-so-tisk-portnova-ta-dubinskogo-jogo-ne-silno-zasmucue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809039-genprokuror-zaaviv-so-tisk-portnova-ta-dubinskogo-jogo-ne-silno-zasmucue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809039-genprokuror-zaaviv-so-tisk-portnova-ta-dubinskogo-jogo-ne-silno-zasmucue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809041-kuleba-ocoliv-komisiu-z-pitan-evroatlanticnoi-integracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809041-kuleba-ocoliv-komisiu-z-pitan-evroatlanticnoi-integracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809041-kuleba-ocoliv-komisiu-z-pitan-evroatlanticnoi-integracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2809103-sogodni-vidbudetsa-nezalezne-testuvanna-vciteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2809103-sogodni-vidbudetsa-nezalezne-testuvanna-vciteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2809103-sogodni-vidbudetsa-nezalezne-testuvanna-vciteliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2809109-okupanti-na-donbasi-19-raziv-porusili-tisu-aktivizuvalisa-snajperi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2809109-okupanti-na-donbasi-19-raziv-porusili-tisu-aktivizuvalisa-snajperi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2809109-okupanti-na-donbasi-19-raziv-porusili-tisu-aktivizuvalisa-snajperi.html


 

На Донбасі ОБСЄ зафіксувала за добу понад 

100 вибухів 

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у вівторок, 29 

жовтня, 100 вибухів у Донецькій області та 

чотири - на Луганщині. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

31 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день 

міст, разом з тим, щороку, в ніч з 31 жовтня на 

1 листопада, у багатьох країнах світу 

святкують Геловін. 

 

"Динамо" обіграло "Шахтар" і вийшло до 

чвертьфіналу Кубка України з футболу 

Київське "Динамо" заповнило останню 

вакансію у чвертьфіналі Кубка України з 

футболу. 

 

Маск пожертвував гроші на посадку 

мільйона дерев 

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск 

пожертвував мільйон доларів на кампанію 

садіння дерев #TeamTrees, започатковану 

популярним ютубером MrBeast. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2809070-na-donbasi-obse-zafiksuvala-za-dobu-ponad-100-vibuhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2809070-na-donbasi-obse-zafiksuvala-za-dobu-ponad-100-vibuhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2809070-na-donbasi-obse-zafiksuvala-za-dobu-ponad-100-vibuhiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808576-31-zovtna-pamatni-dati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2809059-mask-pozertvuvav-grosi-na-miljon-derev.html


 

Samsung презентував концепцію смартфону, 

який згинається навпіл 

Південнокорейська компанія Samsung 

представила концепцію гнучкого смартфона, 

який, за словами розробників, змінить спосіб 

використання звичного пристрою. 

 

Синоптики розповіли, яким буде останній 

день жовтня 

У четвер, 31 жовтня, в Україні очікується до 6° 

тепла вдень. 

 

31 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні відьомський Геловін; ким опікується 

святий Лука, чого варто уникати і як стати 

заможнішим 
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