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ТОП 

 

Справа про імпічмент: на слухання у 

Конгрес викликали керівника адміністрації 

Трампа 

Глави трьох комітетів Палати представників, 

які ведуть розслідування з імпічменту 

президента США Дональда Трампа відправили 

листа з викликом на свідчення в Конгресі в.о. 

адміністрації Білого дому Міку Малвані.

 

Росія допоможе Ірану збагачувати уран 

Іранське керівництво заявило про намір 

відновити збагачення урану на понад тисячі 

ядерних центрифуг за допомогою російського 

"Росатому", що означає суттєву зміну ядерної 

політики Тегерана після виходу США з 

Іранської ядерної угоди. 
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"Весняний" листопад: синоптики 

прогнозують до +20° і грози 

В Україні у середу, 6 листопада, дощі 

очікуються у західних, північних та Вінницькій 

областях, температура становитиме 15-20°.

СВІТ 

 

Трамп зголосився допомогти Мексиці у 

війні з наркокартелями 

Глава Білого дому заявив про готовність США 

разом із Мексикою оголосити війну 

наркокартелям та пообіцяв "стерти з лиця 

землі" злочинців. 

 

У Конгресі США оприлюднили стенограми 

свідчень Волкера і Сондленда 

Палата представників оприлюднила 

стенограми слухань з участю 

спецпредставника США Курта Волкера й 

посла при ЄС Гордона Сондленда на закритих 

слуханнях, що відбулися минулого місяця. 

 

Туск не балотуватиметься у президенти 

Польщі 

Президент Євроради Дональд Туск, каденція 

якого завершується в листопаді, вирішив не 

балотуватися у президенти Польщі на виборах 

2020 року. 
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Дуда скликав перше засідання нового 

парламенту Польщі 

Перше спільне засідання новобраних Сейму та 

Сенату Польщі відбудеться 12 листопада. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Європарламенті вшанували пам'ять 

жертв Бабиного Яру 

У Європарламенті відбувся круглий стіл, 

присвячений пам’яті жертв Бабиного Яру та 

відкриття виставки «Бабин Яр, межа 

людяності». 

 

ЄС радить Україні зберігати баланс між 

швидкістю та ефективністю реформ 

Євросоюз вітає демократичний розвиток в 

Україні, але в процесі реалізації реформ радить 

дотримуватися балансу між їх швидкістю та 

ефективністю. 

 

Президент Литви: "Формула Штайнмаєра" 

сприятливіша для РФ, ніж для України 

Президент Литви Гітанас Науседа вважає 

закладений у "формулі Штайнмаєра" план 

вигіднішим для Росії, ніж для України. 
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Українсько-турецькі консультації: в Анкарі 

говорили про НАТО та агресію Росії  

В Анкарі відбулися українсько-турецькі 

консультації, в ході яких обговорювалися 

питання двосторонньої співпраці, світового та 

регіонального порядку денного, зокрема 

загрози регіональній безпеці з боку РФ. 

 

Кулеба: ЄС визнає, що Україна зробила 

багато для отримання макрофінансової 

допомоги 

У Євросоюзі уважно спостерігають за 

розвитком діалогу між Україною і МВФ та 

визнають, що наша країна багато зробила  для 

отримання макрофінансової допомоги від ЄС. 

 

У Держдепі розповіли про можливі 

переговори Помпео й Меркель щодо 

України 

Ситуація на Донбасі може стати однією з тем 

переговорів Ангели Меркель і Майкла Помпео, 

який у середу розпочинає офіційний візит до 

Німеччини.

УКРАЇНА 

 

На "Державу в смартфоні" в бюджеті не 

заклали грошей - Федоров 

В ухваленому урядом до другого читання у 

Верховній Раді проєкті державного бюджету 

на 2020 рік на реформу "Держава у смартфоні" 

коштів не передбачено. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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На Донбасі - сім обстрілів, біля Водяного 

окупанти гатили із заборонених мінометів 

5 листопада збройні формування Російської 

Федерації 7 разів порушили режим припинення 

вогню. 

 

На Донбасі ОБСЄ за добу зафіксувала 155 

вибухів 

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у понеділок, 4 

листопада, 125 вибухів у Донецькій області та 

30 - на Луганщині. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1943 році, Київ був визволений 

від нацистських окупантів. 

 

Майдан сформував українців як націю - 

німецький історик 

Майдан не тільки задав Україні курс до 

Європи, а й сформував українців як націю, 

поєднавши дуже різні регіони країни. 
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Перепис населення в Україні відбудеться у 

листопаді-грудні 2020 року 

Кабінет міністрів узгодив терміни проведення 

наступного перепису населення України. Він 

має відбутися у листопаді-грудні наступного 

року. 

 

До Чернігова привезли корони Сулеймана і 

Роксолани 

До Чернігова привезли унікальні експонати - 

корону-шолом падишаха Османської імперії 

XVI століття Сулеймана та його дружини 

Гюррем Султан, відомої в Україні під іменем 

Роксолана. 

 

В Егейському морі врятували туристку, яка 

провела два дні на надувному човн 

У Греції в неділю врятували 45-річну жінку, 

яка майже два дні плавала на надувному 

гумовому човні в Егейському морі. 

 

6 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні ікони “Всіх скорботних радість”; у 

кого найтемніші очі, скільки коштує карась, та 

чому насправді МВФ відтерміновує надання 

траншу. 
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