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ТОП 

 

У центрі Києва горів житловий будинок: 

рятувальники евакуювали 40 осiб 

Рятувальники ліквідувалиь пожежу на даху 

шестиповерхового житлового будинку на 

вулиці Пирогова 2 в Шевченківському районі 

Києва. 

 

ЄС схвалює розведення військ біля Золотого 

та закликає Росію до мирних кроків 

Європейський Союз вітає розведення сил та 

засобів в районі Золотого на Донбасі, яке 

розпочалося 29 жовтня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2809844-u-centri-kieva-goriv-zitlovij-budinok-ratuvalniki-evakuuvali-40-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2809844-u-centri-kieva-goriv-zitlovij-budinok-ratuvalniki-evakuuvali-40-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2809844-u-centri-kieva-goriv-zitlovij-budinok-ratuvalniki-evakuuvali-40-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2809800-es-shvalue-rozvedenna-vijsk-bila-zolotogo-ta-zaklikae-rosiu-do-mirnih-krokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2809800-es-shvalue-rozvedenna-vijsk-bila-zolotogo-ta-zaklikae-rosiu-do-mirnih-krokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2809800-es-shvalue-rozvedenna-vijsk-bila-zolotogo-ta-zaklikae-rosiu-do-mirnih-krokiv.html


 

США розширили санкції проти Ірану 

США ввели санкції проти будівельного 

сектора Ірану. Також в санкційний список 

потрапили чотири види матеріалів, які 

використовуються для ядерної і ракетної 

програм Тегерана. 

 

Помпео наполягає, що розмова Трампа із 

Зеленським була "доречною" 

Після гучних свідчень у Конгресі США про 

"подвійну" політику Білого дому щодо України 

зі спробами зібрати компромат на Джо 

Байдена, держсекретар Помпео вважає 

"належним" спілкування президентів Трампа й 

Зеленського під час ключової телефонної 

розмови у липні цього року. 

 

Уряд на вихідних погодить проєкт бюджету- 

Гончарук 

Уряд на вихідних планує погодити проект 

закону про державний бюджет на наступний 

рік та внесе його на розгляд Верховної Ради до 

другого читання. 

 

Втручання Кремля у справи Британії: 

Джонсону закидають приховування звіту 

Депутат від Консервативної партії Домінік 

Грів звинуватив голову уряду Великої Британії 

Бориса Джонсона у блокуванні публікації звіту 

з оцінками загроз для безпеки країни з боку 

Кремля. 

СВІТ 
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Трамп розкритикував угоду Джонсона щодо 

Brexit 

Президент Сполучених Штатів Америки 

Дональд Трамп розкритикував нову угоду 

щодо Brexit, заявивши, що вона обмежить 

здатність США вести майбутню торгівлю з 

Великою Британією. 

 

Спікер Палати громад Британії залишив 

посаду 

Спікер Палати громад парламенту Великої 

Британії Джон Беркоу залишив посаду після 

десяти років роботи поспіль. 

 

Туреччина передала РФ 18 полонених зі 

складу Вільної сирійської армії 

Туреччина передала РФ 18 осіб зі складу 

Вільної сирійської армії, які були взяті в полон 

29 жовтня. 

 

Хакери стежили за урядовцями 20 країн 

через WhatsApp 

За допомогою додатку WhatsApp хакери 

застосовували програмне забезпечення, 

розроблене компанією NSO Group для 

стеження за офіційними особами кількох 

держав. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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У Зеленського пояснили, чому не 

публікуватимуть стенограму розмови з 

Трампом 

Офіс Президента України не буде публікувати 

стенограму розмови глави Української 

держави Володимира Зеленського із 

президентом США Дональдом Трампом. 

 

Агресія РФ на морі: Ходжес дав пораду 

Україні, як забезпечити свободу навігації 

На морські виклики Росії Україна має 

відповідати разом із країнами-сусідками по 

Чорноморському регіону — Грузією та 

Румунією, опираючись при цьому на 

підтримку ВМС США. 

УКРАЇНА 

 

Україна отримає $300 мільйонів від 

Світового банку та ЄБРР — прем'єр 

Українська делегація у листопаді поїде у 

Брюссель підписувати угоду на 300 млн 

доларів. 

 

"Жовтий" режим на Донбасі: Денісова 

стежитиме за дотриманням прав жителів 

Уповноважений Верховної Ради України 

Людмила Денісова стежить за дотриманням 

прав жителів Донбасу у зв'язку з введенням 

"жовтого" режиму на території Луганської та 

Донецької областей. 
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У поліції достатньо засобів, аби забезпечити 

порядок у місцях розведення - Троян 

У Міністерства внутрішніх справ вистачить 

сил для забезпечення порядку в усіх населених 

пунктах, де відбудеться розведення. 

 

Милованов заявив про погрози його 

заступникам 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України Тимофій 

Милованов заявляє, що його заступники 

отримують погрози через звільнення 

керівників із державних підприємств. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі 15 разів порушили 

"тишу", двоє поранених 

31 жовтня, збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 15 разів порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня 1918 року, у Львові, почалось 

Листопадове повстання, що призвело до 

створення Західно-Української Народної 

Республіки.
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Пристайко обіцяє вільний роумінг для 

українських мандрівників 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

зазначив, що найближчим часом українцям 

планують додати до безвізу вільний роумінг у 

країнах-членах ЄС, а також спростити обіг 

товарів. 

 

У Туреччині археологи знайшли храм віком 

більше 11 тисяч років 

Унікальний храм, вік якого більше 11 тисяч 

років, був знайдений на сході Туреччини. 

 

Мороз, тумани і дощі: синоптики сказали, 

яким буде початок листопада 

В Україні 1 листопада опади не очікуються, 

температура 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні 

Одещині до 12°, у східних областях 0-3° тепла. 

 

1 листопада: народний календар і 

астровісник 

Зустрічаймо листопад-напівзимник, хто 

мерзнутиме на Йордані та куди чкурнула 

Венера. 
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