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ТОП 

 

Вибух авто у Києві: ЗМІ дізналися ім'я 

потерпілого 

Жертвою вибуху на Брест-Литовському шосе у 

Києві, мав стати бізнесмен Ігор Сало. Саме на 

нього начебто і було вчинено замах. 

 

Україна виносить на Генасамблею ООН 

проект оновленої "кримської" резолюції 

Держава-окупант відновлює ядерну 

інфраструктуру в Криму, що порушує 

заявлений раніше Україною її без’ядерний 

статус. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2813336-vibuh-avto-u-kievi-zmi-diznalisa-ima-poterpilogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2813336-vibuh-avto-u-kievi-zmi-diznalisa-ima-poterpilogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2813336-vibuh-avto-u-kievi-zmi-diznalisa-ima-poterpilogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2813308-ukraina-vinosit-na-genasambleu-oon-proekt-onovlenoi-krimskoi-rezolucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2813308-ukraina-vinosit-na-genasambleu-oon-proekt-onovlenoi-krimskoi-rezolucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2813308-ukraina-vinosit-na-genasambleu-oon-proekt-onovlenoi-krimskoi-rezolucii.html


 

Трамп "торгував" допомогою Україні — 

закриті слухання у Конгресі з послом 

Тейлором 

Палата представників США оприлюднила в 

середу повну стенограму слухань за участю 

тимчасово повіреного у справах США в 

Україні посла Вільяма Тейлора в контексті 

розслідування щодо імпічменту президента 

Дональда Трампа. 

 

До Європи відправили перший потяг 

залізничним «шовковим шляхом» 

Перший вантажний потяг з Китаю в Європу, 

який слідує через Казахстан, Азербайджан, 

Грузію, Туреччину, Сербію, Угорщину, 

Словаччину до Чехії, подолав азійський 

відрізок й сьогодні вночі під Босфором 

прослідує на Європейський континент. 

 

У Світовий океан щороку скидають близько 

12 мільйонів тонн пластику 

У Світовий океан щороку скидають близько 12 

мільйонів тонн пластику, що еквівалентно 

викиданню у воду щохвилини однієї 

вантажівки зі сміттям. 

СВІТ 

 

Ердоган і Трамп зустрінуться у Вашингтоні 

Президенти Туреччини та США зустрінуться у 

Вашингтоні 13 листопада. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813314-tramp-torguvav-dopomogou-ukraini-zakriti-sluhanna-u-kongresi-z-poslom-tejlorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813314-tramp-torguvav-dopomogou-ukraini-zakriti-sluhanna-u-kongresi-z-poslom-tejlorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813314-tramp-torguvav-dopomogou-ukraini-zakriti-sluhanna-u-kongresi-z-poslom-tejlorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813314-tramp-torguvav-dopomogou-ukraini-zakriti-sluhanna-u-kongresi-z-poslom-tejlorom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2813359-do-evropi-vidpravili-persij-potag-zaliznicnim-sovkovim-slahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2813359-do-evropi-vidpravili-persij-potag-zaliznicnim-sovkovim-slahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2813359-do-evropi-vidpravili-persij-potag-zaliznicnim-sovkovim-slahom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2813367-u-svitovij-okean-soroku-skidaut-blizko-12-miljoniv-tonn-plastiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2813367-u-svitovij-okean-soroku-skidaut-blizko-12-miljoniv-tonn-plastiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2813367-u-svitovij-okean-soroku-skidaut-blizko-12-miljoniv-tonn-plastiku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2813330-erdogan-i-tramp-zustrinutsa-u-vasingtoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2813330-erdogan-i-tramp-zustrinutsa-u-vasingtoni.html


 

Єврокомісаром з питань розширення та 

сусідства може стати ―людина Орбана‖ – 

ЗМІ 

Член політичної групи Європейської народної 

партії в Європарламенті румунський депутат 

Адіна-Іоана Волеан визначена обраним 

президентом Єврокомісії Урсулою фон дер 

Ляєн кандидатом на посаду єврокомісара з 

питань транспорту. 

 

Таллін визнано найкращим містом Європи 

для підприємців 

Згідно з дослідженням компанії Movinga, 

столицю Естонії Таллін визнано найкращим 

містом для діяльності підприємців у Європі 

серед країн, що розвиваються. 

 

Ексспікер парламенту Британії: Brexit - 

найбільша помилка у післявоєнній історії 

Колишній голова британської Палати громад 

Джон Берков заявив, що знімає з себе 

нейтралітет і засуджує запланований вихід 

Британії з Європейського Союзу (Brexit). 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський обговорив з Ердоганом угоду 

про вільну торгівлю 

Президенти України і Туреччини Володимир 

Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган 

телефоном обговорили підготовку до 

чергового засідання Стратегічної ради 

високого рівня під їхнім співголовуванням. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2813320-evrokomisarom-z-pitan-rozsirenna-ta-susidstva-moze-stati-ludina-orbana-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2813320-evrokomisarom-z-pitan-rozsirenna-ta-susidstva-moze-stati-ludina-orbana-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2813320-evrokomisarom-z-pitan-rozsirenna-ta-susidstva-moze-stati-ludina-orbana-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2813320-evrokomisarom-z-pitan-rozsirenna-ta-susidstva-moze-stati-ludina-orbana-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2813338-tallin-viznano-najkrasim-mistom-evropi-dla-pidpriemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2813338-tallin-viznano-najkrasim-mistom-evropi-dla-pidpriemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2813338-tallin-viznano-najkrasim-mistom-evropi-dla-pidpriemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2813363-eksspiker-parlamentu-britanii-brexit-najbilsa-pomilka-u-pislavoennij-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2813363-eksspiker-parlamentu-britanii-brexit-najbilsa-pomilka-u-pislavoennij-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2813363-eksspiker-parlamentu-britanii-brexit-najbilsa-pomilka-u-pislavoennij-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813301-zelenskij-obgovoriv-z-erdoganom-ugodu-pro-vilnu-torgivlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813301-zelenskij-obgovoriv-z-erdoganom-ugodu-pro-vilnu-torgivlu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813301-zelenskij-obgovoriv-z-erdoganom-ugodu-pro-vilnu-torgivlu.html


 

Україна і ЄС домовилися про посилення 

співпраці у боротьбі з дезінформацією 

Україна і ЄС поновлять засідання Групи 

високого рівня з питань стратегічних 

комунікацій під головуванням віцепрем’єр-

міністра України з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

 

Євроінтеграція є ключовим для України 

інструментом у протистоянні з РФ — 

експерт 

Європейська інтеграція на сьогодні є головним 

для України інструментом у протиборстві з 

Росією. 

 

У Берліні розповіли про ситуацію в 

окупованому Криму 

Світ не повинен забувати про окупацію 

українського Криму попри інші проблеми, 

адже тиск міжнародної спільноти на окупанта 

може змінити ситуацію. 

УКРАЇНА 

 

Розведення військ: депутати ВР 

проінспектували Золоте 

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки 

та оборони здійснив моніторингову місію у 

Золотому. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813316-ukraina-i-es-domovilisa-pro-posilenna-spivpraci-u-borotbi-z-dezinformacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813316-ukraina-i-es-domovilisa-pro-posilenna-spivpraci-u-borotbi-z-dezinformacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813316-ukraina-i-es-domovilisa-pro-posilenna-spivpraci-u-borotbi-z-dezinformacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813350-evrointegracia-e-klucovim-dla-ukraini-instrumentom-u-protistoanni-z-rf-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813350-evrointegracia-e-klucovim-dla-ukraini-instrumentom-u-protistoanni-z-rf-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813350-evrointegracia-e-klucovim-dla-ukraini-instrumentom-u-protistoanni-z-rf-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2813350-evrointegracia-e-klucovim-dla-ukraini-instrumentom-u-protistoanni-z-rf-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2813340-u-berlini-rozpovili-pro-situaciu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2813340-u-berlini-rozpovili-pro-situaciu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2813340-u-berlini-rozpovili-pro-situaciu-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2813310-rozvedenna-vijsk-deputati-vr-proinspektuvali-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2813310-rozvedenna-vijsk-deputati-vr-proinspektuvali-zolote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2813310-rozvedenna-vijsk-deputati-vr-proinspektuvali-zolote.html


 

Падіння Берлінського муру стало 

каталізатором здобуття Україною 

незалежності - Бекешкіна 

Падіння Берлінського муру, що відбулося 30 

років тому, спричинило розпад СРСР і стало 

каталізатором здобуття Україною 

незалежності. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі 10 разів порушили 

"тишу", четверо захисників поранені 

6 листопада, збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 10 разів порушили 

режим припинення вогню. 

 

ЗСУ готуються до розведення сил у 

Петрівському 8 листопада 

Українська сторона готується до розведення 

сил у Петрівському. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня 1940 року у Вінніпезі було створено 

Конгрес Українців Канади – суспільно-

громадську організацію Канади. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2813326-padinna-berlinskogo-muru-stalo-katalizatorom-zdobutta-ukrainou-nezaleznosti-bekeskina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2813326-padinna-berlinskogo-muru-stalo-katalizatorom-zdobutta-ukrainou-nezaleznosti-bekeskina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2813326-padinna-berlinskogo-muru-stalo-katalizatorom-zdobutta-ukrainou-nezaleznosti-bekeskina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2813326-padinna-berlinskogo-muru-stalo-katalizatorom-zdobutta-ukrainou-nezaleznosti-bekeskina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2813372-okupanti-na-donbasi-10-raziv-porusili-tisu-cetvero-zahisnikiv-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2813372-okupanti-na-donbasi-10-raziv-porusili-tisu-cetvero-zahisnikiv-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2813372-okupanti-na-donbasi-10-raziv-porusili-tisu-cetvero-zahisnikiv-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2813334-zsu-gotuutsa-do-rozvedenna-sil-u-petrivskomu-8-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2813334-zsu-gotuutsa-do-rozvedenna-sil-u-petrivskomu-8-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2813334-zsu-gotuutsa-do-rozvedenna-sil-u-petrivskomu-8-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812716-7-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2812716-7-listopada-pamatni-dati.html


 

Українцям обіцяють іще п’ять днів 

"бабиного літа" — прогріє до +22° 

В Україні завтра невеликий дощ очікується у 

західних, північних та більшості центральних 

областей, вдень 9-14°. 

 

7 листопада: народний календар і 

астровісник 

Нині святої Таїфи; навіщо шевцю свічка, хто 

житиме ще 300 років і запасаємося 

оптимізмом. 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2813283-ukraincam-obicaut-ise-pat-dniv-babinogo-lita-progrie-do-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2813283-ukraincam-obicaut-ise-pat-dniv-babinogo-lita-progrie-do-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2813283-ukraincam-obicaut-ise-pat-dniv-babinogo-lita-progrie-do-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2812759-7-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2812759-7-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2812759-7-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

