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ТОП 

 

Розведення військ у Петрівському 

перенесли 

Розведення військ у Петрівському, заплановане 

на 4 листопада, перенесено у зв’язку з 

обстрілами позицій Об'єднаних сих, які 

зафіксовані 30 жовтня. Наступна дата наразі не 

відома.

 

 

Обстріли у Петрівському свідчать про 

намагання зірвати "нормандську зустріч" - 

Пристайко 

Нещодавні обстріли у Петровському свідчать 

про намагання зірвати нормандську зустріч, 

дата якої наразі залежить від російської 

сторони.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810260-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810260-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810260-rozvedenna-vijsk-u-petrivskomu-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810221-obstrili-u-petrivskomu-svidcat-pro-namaganna-zirvati-normandsku-zustric-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810221-obstrili-u-petrivskomu-svidcat-pro-namaganna-zirvati-normandsku-zustric-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810221-obstrili-u-petrivskomu-svidcat-pro-namaganna-zirvati-normandsku-zustric-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810221-obstrili-u-petrivskomu-svidcat-pro-namaganna-zirvati-normandsku-zustric-pristajko.html


 

НАТО розробляє план дій у разі військового 

нападу РФ на Україну — Пристайко 

Співпраця на рівні військового керівництва 

Генштабу ЗСУ та Головного військового 

комітету НАТО досить активна.

  

 

Яременко йде з посади голови комітету ВР 

Народний депутат від фракції "Слуга народу" 

Богдан Яременко заявляє, що написав заяву 

про складення повноважень голови Комітету 

Верховної Ради з питань зовнішньої політики 

та міжпарламентського співробітництва.

 

 

Кличко написав заяву в поліцію на Богдана 

Міський голова Києва Віталій Кличко, чиє 

звільнення з посади голови КМДА вже 

погодив Кабмін і досі розглядає Президент, 

просить Нацполіцію відкрити кримінальне 

провадження щодо «самоправства» голови 

Офісу Президента Андрія Богдана.

 

 

На Харківщині підтвердили випадок 

дифтерії 

У Харківській області бактеріологічне 

дослідження підтвердило наявність 

нетоксигенного штаму дифтерійної палички у 

хворої на ангіну. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810333-kuleba-skazav-cogo-ukraina-cekae-vid-nato-u-razi-vidkritoi-ataki-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810333-kuleba-skazav-cogo-ukraina-cekae-vid-nato-u-razi-vidkritoi-ataki-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810333-kuleba-skazav-cogo-ukraina-cekae-vid-nato-u-razi-vidkritoi-ataki-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810444-aremenko-jde-z-posadi-golovi-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810444-aremenko-jde-z-posadi-golovi-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2810379-klicko-napisav-zaavu-v-policiu-na-bogdana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2810379-klicko-napisav-zaavu-v-policiu-na-bogdana.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810362-na-harkivsini-pidtverdili-vipadok-difterii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810362-na-harkivsini-pidtverdili-vipadok-difterii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810362-na-harkivsini-pidtverdili-vipadok-difterii.html


 

"Геловінська" афіша: самурайські бої, забіг 

зомбі та Велесова Ніч (АФІША) 

Ви ще не втомилися від Геловіну? Розказуємо, 

де "досвяткувати" День всіх святих, а також, де 

його НЕ святкувати, але все одно відірватися 

наповну!

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС викликало посла Чехії через вояж 

"кримських татар" до Праги 

Міністерство закордонних справ України 

викликало посла Чехії Радека Матулу через 

відвідання представниками прокремлівської 

кримськотатарської організації "Кирим бірлігі" 

Праги.

 

 

Північний потік-2 таки добудують. Як 

підготувалась до цього Україна 

АНАЛІТИКА 

Київ не був “здивований” дозволом 

Копенгагена на прокладання ПП2. А як ми 

скористалися відстрочкою, отриманою завдяки 

тривалому опору Данії?

 

 

Трамп готовий зачитати стенограму 

розмови із Зеленським у прямому ефірі 

Президент США Дональд Трамп готовий 

зачитати стенограму телефонної розмови з 

Президентом України Володимиром 

Зеленським американським громадянам у 

прямому ефірі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2809937-gelovinska-afisa-samurajski-boi-zabig-zombi-ta-velesova-nic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2809937-gelovinska-afisa-samurajski-boi-zabig-zombi-ta-velesova-nic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2809937-gelovinska-afisa-samurajski-boi-zabig-zombi-ta-velesova-nic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2810390-mzs-viklikalo-na-kilim-posla-cehii-cerez-voaz-krimskih-tatar-do-pragi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2810390-mzs-viklikalo-na-kilim-posla-cehii-cerez-voaz-krimskih-tatar-do-pragi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2810390-mzs-viklikalo-na-kilim-posla-cehii-cerez-voaz-krimskih-tatar-do-pragi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810236-pivnicnij-potik2-taki-dobuduut-ak-pidgotuvalas-do-cogo-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810236-pivnicnij-potik2-taki-dobuduut-ak-pidgotuvalas-do-cogo-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810236-pivnicnij-potik2-taki-dobuduut-ak-pidgotuvalas-do-cogo-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810236-pivnicnij-potik2-taki-dobuduut-ak-pidgotuvalas-do-cogo-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809967-tramp-gotovij-zacitati-stenogramu-rozmovi-iz-zelenskim-u-pramomu-efiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809967-tramp-gotovij-zacitati-stenogramu-rozmovi-iz-zelenskim-u-pramomu-efiri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2809967-tramp-gotovij-zacitati-stenogramu-rozmovi-iz-zelenskim-u-pramomu-efiri.html


 

Фінляндія обіцяє підтримувати у Раді 

Європи санкції проти Росії 

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка 

Хаавісто запевнив українського колегу Вадима 

Пристайка у підтримці санкцій проти Росії …

 

Справа про "скіфське золото": суд відмовив 

Україні у відводі судді 

Суд у Гаазі відхилив клопотання української 

сторони про відвід судді Апеляційного суду 

Амстердама, який розглядає справу щодо 

"скіфського золота". 

 

Вантажні перевезення: Польща надасть 15 

тисяч додаткових дозволів для України 

Республіка Польща надасть 5 тисяч додаткових 

дозволів на 2019 рік та ще 10 тисяч дозволів на 

2020 рік, які можна буде використати ще цього 

року, на перевезення вантажів для 

українського автомобільного транспорту.

 

БЕЗПЕКА 

 

Ймовірний напад РФ на Південь: 

Загороднюк пропонує Клімкіну 

"поділитися" даними з розвідкою 

Міністр оборони України Андрій Загороднюк 

спростував інформацію ексміністра 

закордонних справ Павла Клімкіна про високу 

ймовірність нападу РФ на південні області 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810385-finlandia-obicae-pidtrimuvati-u-radi-evropi-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810385-finlandia-obicae-pidtrimuvati-u-radi-evropi-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810385-finlandia-obicae-pidtrimuvati-u-radi-evropi-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2810161-sprava-pro-skifske-zoloto-sud-vidmoviv-ukraini-u-vidvodi-suddi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2810161-sprava-pro-skifske-zoloto-sud-vidmoviv-ukraini-u-vidvodi-suddi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2810161-sprava-pro-skifske-zoloto-sud-vidmoviv-ukraini-u-vidvodi-suddi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810211-vantazni-perevezenna-polsa-nadast-15-tisac-dodatkovih-dozvoliv-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810211-vantazni-perevezenna-polsa-nadast-15-tisac-dodatkovih-dozvoliv-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810211-vantazni-perevezenna-polsa-nadast-15-tisac-dodatkovih-dozvoliv-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810218-ministr-oboroni-ne-bacit-zagrozi-napadu-rf-na-pivdenni-oblasti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810218-ministr-oboroni-ne-bacit-zagrozi-napadu-rf-na-pivdenni-oblasti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810218-ministr-oboroni-ne-bacit-zagrozi-napadu-rf-na-pivdenni-oblasti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810218-ministr-oboroni-ne-bacit-zagrozi-napadu-rf-na-pivdenni-oblasti-ukraini.html


 

У Золотому завершилося дзеркальне 

розведення сил - штаб ООС 

У Золотому-4 завершився етап розведення сил 

і засобів з обох сторін.

  

 

На Луганщині цієї зими можливі 

відключення електрики 

Регіональний диспетчерський центр 

"Укренерго"  у Північному регіоні  рекомендує 

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 

розробити комплекс заходів з обмеження 

енергоспоживання.

 

УКРАЇНА 

 

Дубневича готові взяти на поруки дев'ять 

депутатів 

Народного депутата із депгрупи “За майбутнє” 

Ярослава Дубневича готові взяти на поруки 

дев’ятеро парламентаріїв.

 

 

 

Новим головою Чернігівської ОДА став 

політтехнолог Прокопенко 

Новим головою Чернігівської обласної 

державної адміністрації став киянин, 37-річний 

політтехнолог Андрій Прокопенко.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810422-u-zolotomu-zaversilosa-dzerkalne-rozvedenna-sil-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810422-u-zolotomu-zaversilosa-dzerkalne-rozvedenna-sil-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2810422-u-zolotomu-zaversilosa-dzerkalne-rozvedenna-sil-stab-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810183-na-lugansini-ciei-zimi-mozlivi-vidklucenna-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810183-na-lugansini-ciei-zimi-mozlivi-vidklucenna-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810183-na-lugansini-ciei-zimi-mozlivi-vidklucenna-elektriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810180-dubnevica-gotovi-vzati-na-poruki-devat-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810180-dubnevica-gotovi-vzati-na-poruki-devat-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810180-dubnevica-gotovi-vzati-na-poruki-devat-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810404-novim-golovou-cernigivskoi-oda-stav-polittehnolog-prokopenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810404-novim-golovou-cernigivskoi-oda-stav-polittehnolog-prokopenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810404-novim-golovou-cernigivskoi-oda-stav-polittehnolog-prokopenko.html


 

Бабак сказала, де зможуть працювати 

звільнені з РДА держслужбовці 

Звільнені внаслідок оптимізації працівники 

Районних державних адміністрацій (РДА) 

зможуть за результатами конкурсів 

працевлаштовуватись до виконавчих органів 

Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) або 

префектур.

 

 

Рада підтримала законопроєкт про 

запобігання відмиванню грошей 

Верховна Рада Україні ухвалила у першому 

читанні законопроєкт "Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення" (№2179).

 

 

Новий очільник Тернопільщини назвав 

пріоритети у роботі 

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель, якого 

сьогодні у Тернополі представив Президент 

України Володимир Зеленський, назвав 

ключові пріоритети у своїй роботі.

 

 

У Пристайка — кілька концепцій 

подвійного громадянства 

Наразі запропоновано кілька концепцій щодо 

можливого запровадження в Україні 

подвійного громадянства.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810115-babak-skazala-de-zmozut-pracuvati-zvilneni-z-rda-derzsluzbovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810115-babak-skazala-de-zmozut-pracuvati-zvilneni-z-rda-derzsluzbovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810115-babak-skazala-de-zmozut-pracuvati-zvilneni-z-rda-derzsluzbovci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810311-rada-pidtrimala-zakonoproekt-pro-zapobiganna-vidmivannu-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810311-rada-pidtrimala-zakonoproekt-pro-zapobiganna-vidmivannu-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810311-rada-pidtrimala-zakonoproekt-pro-zapobiganna-vidmivannu-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810290-novij-ocilnik-ternopilsini-nazvav-prioriteti-u-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810290-novij-ocilnik-ternopilsini-nazvav-prioriteti-u-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810290-novij-ocilnik-ternopilsini-nazvav-prioriteti-u-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810101-u-pristajka-kilka-koncepcij-podvijnogo-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810101-u-pristajka-kilka-koncepcij-podvijnogo-gromadanstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2810101-u-pristajka-kilka-koncepcij-podvijnogo-gromadanstva.html


 

Обов’язки голови Держспоживслужби 

тимчасово виконуватиме Ольга Шевченко 

Обов’язки голови Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів тимчасово покладено на 

заступника голови Держспоживслужби Ольгу 

Шевченко.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Банки України завершили перехід на 

міжнародний стандарт IBAN 

Банки України завершили перехід на 

міжнародний стандарт номера банківського 

рахунка IBAN для зручної ідентифікації 

банківських рахунків і здійснення розрахунків 

між ними.

 

 

У Миколаєві відкрили унікальну модульну 

котельню, яка працює на біопаливі 

У Миколаєві на території базового медичного 

коледжу відкрили унікальну модульну 

мобільну котельню потужністю 3 МВт, яка 

працює на біопаливі.

 

 

Стало відомо, хто буде аудитором НБУ 

впродовж наступних п'яти років 

Компанія "Ернст енд Янг Аудиторські 

послуги" здійснюватиме аудит річної 

фінансової звітності Національного банку 

впродовж наступних п'яти років.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810018-obovazki-golovi-derzspozivsluzbi-timcasovo-vikonuvatime-olga-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810018-obovazki-golovi-derzspozivsluzbi-timcasovo-vikonuvatime-olga-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810018-obovazki-golovi-derzspozivsluzbi-timcasovo-vikonuvatime-olga-sevcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810388-banki-ukraini-zaversili-perehid-na-miznarodnij-standart-iban.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810388-banki-ukraini-zaversili-perehid-na-miznarodnij-standart-iban.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810388-banki-ukraini-zaversili-perehid-na-miznarodnij-standart-iban.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810428-u-mikolaevi-vidkrili-unikalnu-modulnu-kotelnu-aka-pracue-na-biopalivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810428-u-mikolaevi-vidkrili-unikalnu-modulnu-kotelnu-aka-pracue-na-biopalivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2810428-u-mikolaevi-vidkrili-unikalnu-modulnu-kotelnu-aka-pracue-na-biopalivi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810041-stalo-vidomo-hto-bude-auditorom-nbu-vprodovz-nastupnih-pati-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2810041-stalo-vidomo-hto-bude-auditorom-nbu-vprodovz-nastupnih-pati-rokiv.html
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При скороченні транзиту газу втричі 

Україна втратить до 1% ВВП - Нацбанк 

Національний банк припускає, що транзит газу 

територією України скоротиться до 50 млрд 

кубометрів у 2020 році і до 30 млрд кубометрів 

- у 2021 році. При цьому прямі втрати 

економіки щороку становитимуть менше 1% 

ВВП.

 

 

Гончарук назвав рекордними цьогорічні 

інвестиції ЄБРР в Україну 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та 

віцепрезидент Європейського банку 

реконструкції та розвитку Алан Пію 

обговорили збільшення обсягу інвестицій в 

державний, приватний та муніципальний 

сектори української економіки.

 

 

Нафтогаз підвищує ціну на газ для 

промисловості майже на 20% 

НАК "Нафтогаз України" з 1 листопада 2019 

року підвищує ціни на природний газ для 

промислових споживачів на 18,4-19,6% 

порівняно з цінами за жовтень.

 

 

Відкриття виробництва на золоторуднику 

Закарпаття: в ОДА пояснили неучасть в 

заходах 

Закарпатська ОДА вважає за недоцільне брати 

участь у анонсованих заходах з відкриття 

виробництва на Мужіївському золоторуднику з 

огляду на необхідність вивчення цього питання 

на предмет дотримання вимог законодавства.
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ПРАВОПОРЯДОК 

 

СБУ затримала афериста "з Банкової", 

який продавав посаду за $1,5 мільйона 

У Києві СБУ затримала чоловіка, який 

представлявся «позаштатним помічником» 

вищого керівництва країни і за гроші 

пропонував сприяти призначенню на керівні 

посади у правоохоронних та державних 

органах.

 

 

КСУ визнав законопроєкт про скасування 

адвокатської монополії конституційним 

Конституційний суд визнав конституційним 

законопроєкт про внесення змін до Основного 

закону, яким скасовується адвокатська 

монополія.

 

 

Оскарження нового правопису: суд об’єднав 

два позови до Кабміну 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

об’єднав справи щодо оскарження нової 

редакції українського правопису та призначив 

до розгляду по суті на 7 листопада 2019 року.

 

 

У Прилуках палять шини біля поліції — 

вимагають розслідувати смерть підлітка 

У місті Прилуки Чернігівської області місцеві 

жителі палили автомобільні шини, мітингуючи 

під відділом поліції з вимогою розслідувати 

смерть 14-річного школяра.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Тримайтеся якомога далі від 

внутрішньоамериканської політичної кризи 

- Стівен Пайфер, експосол США в Україні 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Американський дипломат Стівен Пайфер, який обіймав 
посаду посла США в Україні в 1998-2000 роках, - знаний 
експерт з питань Східної Європи. 

 

 

Катю убили, бо просто боялися її. З нею 

неможливо було домовитися - Віктор 

Гандзюк, батько Катерини Гандзюк 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Катерині Гандзюк передрікали блискучу політичну 
кар’єру. У неї залишились вірні друзі й однодумці, які не 
дозволяють українській еліті забувати про її убивство – 
молода жінка померла торік, у неділю 4 листопада, у 
київській лікарні, …

СУСПІЛЬСТВО 

 

Польська газета внесла Гандзюк до ТОП-

120 найвпливовіших людей, що померли 

торік 

Польське впливове видання Gazeta Wyborcza 

внесла відому українську активістку Катерину 

Гандзюк до переліку 120-ти найбільш 

впливових поляків та іноземців, які померли за 

останній рік.

 

 

Е-квиток в столичному метро: жетон 

заборонили – е-колапс «дозволили»? 

АНАЛІТИКА 

Транспортні інновації в столиці постійно 

натикаються на незрозумілі перешкоди. А 

черги в метро тим часом не меншають
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Мода та екологія: Ксенію Шнайдер 

запросили на круглий стіл The New York 

Times 

The New York Times запросив українську 

дизайнерку Ксенію Шнайдер взяти участь 

у круглому столі, присвяченому сталому 

розвитку моди.

 

Українські заробітчани "підростили" ВВП 

Польщі - експерти 

Праця українських трудових мігрантів в 

Польщі призвела до зростання ВВП країни, 

зокрема 2016-2017 роках – на 0,6-0,7%.

 

 

Україна має майже 200 флаконів сироватки 

проти дифтерії, на черзі ще 250 

Через ризик поширення дифтерії ЦГЗ та МОЗ 

вживають заходів екстреного реагування на 

випадки захворювання.

 

 

Форум у Маріуполі, дуля Дубневича й хода 

зомбі ФОТО ТИЖНЯ 

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

камер фотокореспондентів Укрінформу.
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Чорнобиль увійшов до рейтингу 

найомріяніших туристичних дестинацій 

СПИСОК 

Британці провели опитування щодо мрій про 

подорожі та визначили 50 найцікавіших 

туристичних атракцій та дестинацій.

 

 

Легкоатлетка Бех-Романчук – найкраща 

спортсменка жовтня в Україні 

Національний олімпійський комітет України 

визнав віцечемпіонку світу зі стрибків у 

довжину Марину Бех-Романчук найкращою 

спортсменкою жовтня, а її особистого 

наставника Вадима Крушинського -

 найкращим тренером жовтня.

 

 

Українцям порадили, як не "застрягти" у 

чергах на кордоні 

Держприкордонслужба рекомендує 

користуватися сервісами про завантаженість 

пунктів пропуску з метою уникнення черг на 

кордоні. 
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