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ТОП 

 

Росія має звільнити усіх українських 

політв’язнів – США в ОБСЄ 

Росії має звільнити усіх українських 

політичних в'язнів, які залишаються в 

російських тюрмах. 

 

Росія має припинити перешкоджати роботі 

спостерігачів на Донбасі – Україна в ОБСЄ 

Росія має віддати наказ своїм збройним 

формуванням щодо припинення 

перешкоджання свободі пересування 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на 

тимчасово окупованій території Донбасу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814124-rosia-mae-zvilniti-usih-ukrainskih-politvazniv-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814124-rosia-mae-zvilniti-usih-ukrainskih-politvazniv-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814124-rosia-mae-zvilniti-usih-ukrainskih-politvazniv-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814116-rosia-mae-pripiniti-pereskodzati-roboti-sposterigaciv-na-donbasi-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814116-rosia-mae-pripiniti-pereskodzati-roboti-sposterigaciv-na-donbasi-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814116-rosia-mae-pripiniti-pereskodzati-roboti-sposterigaciv-na-donbasi-ukraina-v-obse.html


 

Суд взяв під варту депутата Дубневича, 

застава - 90 мільйонів 

Апеляційний суд змінив запобіжний захід та 

взяв народного депутата Ярослава Дубневича 

під варту з можливістю застави у 90 мільйонів 

гривень. 

 

Маас і Помпео обіцяють підтримувати 

Зеленського у боротьбі з корупцією 

Берлін і Вашингтон налаштовані на надання 

підтримки Президенту України Володимиру 

Зеленському в справі боротьби з корупцією. 

 

Трамп назвав комунізм "злом" та вшанував 

пам'ять мільйонів жертв 

Президент США Дональд Трамп вшанував 

пам'ять жертв комуністичних режимів та 

пообіцяв, що Сполучені Штати продовжать 

допомагати іншим народам забезпечити 

"мирне й процвітаюче" майбутнє, вільне від 

комуністичного "зла". 

СВІТ 

 

Дружина аль-Багдаді "злила" секрети ІДІЛ 

- турецький чиновник 

Дружина нещодавно знищеного лідера 

"Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді, 

яка знаходиться в Туреччині під арештом, 

розповіла про внутрішню діяльність 

терористичної групи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814098-sud-vzav-pid-vartu-deputata-dubnevica-z-mozlivistu-zastavi-u-90-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814098-sud-vzav-pid-vartu-deputata-dubnevica-z-mozlivistu-zastavi-u-90-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814098-sud-vzav-pid-vartu-deputata-dubnevica-z-mozlivistu-zastavi-u-90-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814084-maas-i-pompeo-obicaut-pidtrimuvati-zelenskogo-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814084-maas-i-pompeo-obicaut-pidtrimuvati-zelenskogo-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814084-maas-i-pompeo-obicaut-pidtrimuvati-zelenskogo-u-borotbi-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814150-tramp-nazvav-komunizm-zlom-ta-vsanuvav-pamat-miljoniv-zertv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814150-tramp-nazvav-komunizm-zlom-ta-vsanuvav-pamat-miljoniv-zertv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814150-tramp-nazvav-komunizm-zlom-ta-vsanuvav-pamat-miljoniv-zertv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814081-druzina-albagdadi-zlila-sekreti-idil-tureckij-cinovnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814081-druzina-albagdadi-zlila-sekreti-idil-tureckij-cinovnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814081-druzina-albagdadi-zlila-sekreti-idil-tureckij-cinovnik.html


 

США не дозволять Ірану отримати ядерну 

зброю — Помпео 

Офіційний Вашингтон виступив із різкою 

заявою у відповідь на відновлення в Ірані 

виробничих потужностей зі збагачення урану, 

пообіцявши завадити Тегерану отримати 

ядерну зброю. 

 

Суд зобов’язав Трампа виплатити $2 

мільйони через махінації 

Суд штату Нью-Йорк зобов’язав Дональда 

Трампа виплатити $2 млн за цивільним 

позовом прокуратури, яка звинуватила 

президента та його дітей у незаконному 

розподілі благодійних коштів, отриманих 

фондом Donald J. Trump Foundation під час 

минулих президентських виборів. 

 

Bellingcat встановив нове ім'я та місце 

проживання ватажка бойовиків Ігоря 

Безлера 

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat 

оприлюднила деталі розслідування, за 

результатами якого було встановлено вигадані 

прізвища Ігоря Безлера та Олега Іваннікова за 

виданими їм у Росії паспортами, серії яких 

мають послідовну нумерацію. 

 

Бундестаг не зміг проголосувати поправки 

до газової директиви через відсутність 

кворуму 

Німецький Бунедстаг не зміг проголосувати за 

внесений федеральним урядом законопроект 

про «поширення правил внутрішнього ринку 

газу на трубопроводи між державами-членами 

ЄС та державам – не членами ЄС» через 

відсутність кворуму. 

 

США отримали від запровадження мит на 

китайську продукцію $7,1 мільярда 

Державний бюджет Сполучених Штатів 

Америки у вересні цього року отримав 

рекордний прибуток у 7,1 млрд доларів від 

запровадження мит на окремі групи товарів, 

зокрема продукцію з Китаю. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814061-ssa-ne-dozvolat-iranu-otrimati-adernu-zbrou-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814061-ssa-ne-dozvolat-iranu-otrimati-adernu-zbrou-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814061-ssa-ne-dozvolat-iranu-otrimati-adernu-zbrou-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814101-sud-zobovazav-trampa-viplatiti-2-miljoni-cerez-mahinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814101-sud-zobovazav-trampa-viplatiti-2-miljoni-cerez-mahinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814101-sud-zobovazav-trampa-viplatiti-2-miljoni-cerez-mahinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814146-bellingcat-vstanoviv-nove-ima-ta-misce-prozivanna-vatazka-bojovikiv-igora-bezlera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814146-bellingcat-vstanoviv-nove-ima-ta-misce-prozivanna-vatazka-bojovikiv-igora-bezlera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814146-bellingcat-vstanoviv-nove-ima-ta-misce-prozivanna-vatazka-bojovikiv-igora-bezlera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814146-bellingcat-vstanoviv-nove-ima-ta-misce-prozivanna-vatazka-bojovikiv-igora-bezlera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814136-bundestag-ne-zmig-progolosuvati-za-zahist-nord-stream-2-vid-sankcij-cerez-vidsutnist-kvorumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814136-bundestag-ne-zmig-progolosuvati-za-zahist-nord-stream-2-vid-sankcij-cerez-vidsutnist-kvorumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814136-bundestag-ne-zmig-progolosuvati-za-zahist-nord-stream-2-vid-sankcij-cerez-vidsutnist-kvorumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2814136-bundestag-ne-zmig-progolosuvati-za-zahist-nord-stream-2-vid-sankcij-cerez-vidsutnist-kvorumu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2814130-ssa-otrimali-vid-zaprovadzenna-mit-na-kitajsku-produkciu-71-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2814130-ssa-otrimali-vid-zaprovadzenna-mit-na-kitajsku-produkciu-71-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2814130-ssa-otrimali-vid-zaprovadzenna-mit-na-kitajsku-produkciu-71-milarda.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Берлін бачить позитив у просуванні 

Мінського процесу 

Німецькі партнери бачать певні зрушення в 

Мінському процесі та у можливості скликання 

саміту нормандської четвірки. 

 

Уряд Японії передав українським лікарням 

діагностичне обладнання 

До України надійшла партія медичного 

обладнання, наданого урядом Японії в рамках 

Угоди про технічне співробітництво та 

грантову допомогу. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський назвав дедлайн для міністрів: 

Чекаємо до кінця року 

Міністри, які не покажуть ефективність роботи 

до кінця року, будуть звільнені. 

 

Школи, дитсадки та мости: Зеленський 

розповів, що будуватимуть наступного року 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

наступного року планується побудувати 100 

садочків, побудувати чи реконструювати 100 

шкіл і придбати 100 шкільних автобусів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814074-berlin-bacit-pozitiv-u-prosuvanni-minskogo-procesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814074-berlin-bacit-pozitiv-u-prosuvanni-minskogo-procesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814074-berlin-bacit-pozitiv-u-prosuvanni-minskogo-procesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814144-urad-aponii-peredav-ukrainskim-likarnam-diagnosticne-obladnanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814144-urad-aponii-peredav-ukrainskim-likarnam-diagnosticne-obladnanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814144-urad-aponii-peredav-ukrainskim-likarnam-diagnosticne-obladnanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814077-zelenskij-nazvav-dedlajn-dla-ministriv-cekaemo-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814077-zelenskij-nazvav-dedlajn-dla-ministriv-cekaemo-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814077-zelenskij-nazvav-dedlajn-dla-ministriv-cekaemo-do-kinca-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814049-ditsadki-ta-mosti-zelenskij-rozpoviv-so-buduvatimut-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814049-ditsadki-ta-mosti-zelenskij-rozpoviv-so-buduvatimut-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814049-ditsadki-ta-mosti-zelenskij-rozpoviv-so-buduvatimut-nastupnogo-roku.html


 

Мінфін пояснив вето Президента на закон 

про держвиплати 

Вето президента України Володимира 

Зеленського на закон «Про верифікацію і 

моніторинг державних виплат» не ставить 

хрест на законопроекті. 

 

Зеленський задекларував майже мільйон 

гривень доходу 

Президент України Володимир Зеленський 6 

листопада задекларував майже мільйон 

гривень доходу від здачі в оренду майна. 

 

Бородянський вважає, що інформаційну 

війну Україна виграла, але є ще над чим 

працювати 

Міністр культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський вважає,що Україна виграла 

інформаційну війни проти потужної російської 

пропаганди, але досі нам є над чим працювати. 

 

Після оголошення підозри депутат Дубневич 

переписав фірму на сина — САП 

Після оголошення підозри 31 жовтня народний 

депутат Ярослав Дубневич переписав 

підконтрольну йому фірму ТОВ 

«Агропромислове підприємство «Львівське» 

на свого сина Юрія. 

 

Бюджет Програми медичних гарантій 

складе 72 мільярди – МОЗ 

Бюджет Програми медичних гарантій, що 

сформувала Національна служба здоров’я 

України, складе 72 мільярди гривень. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2814122-minfin-poasniv-veto-prezidenta-na-zakon-pro-derzviplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2814122-minfin-poasniv-veto-prezidenta-na-zakon-pro-derzviplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2814122-minfin-poasniv-veto-prezidenta-na-zakon-pro-derzviplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814110-zelenskij-zadeklaruvav-majze-miljon-griven-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814110-zelenskij-zadeklaruvav-majze-miljon-griven-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814110-zelenskij-zadeklaruvav-majze-miljon-griven-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814114-borodanskij-vvazae-so-informacijnu-vijnu-ukraina-vigrala-ale-e-se-nad-cim-pracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814114-borodanskij-vvazae-so-informacijnu-vijnu-ukraina-vigrala-ale-e-se-nad-cim-pracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814114-borodanskij-vvazae-so-informacijnu-vijnu-ukraina-vigrala-ale-e-se-nad-cim-pracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814114-borodanskij-vvazae-so-informacijnu-vijnu-ukraina-vigrala-ale-e-se-nad-cim-pracuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814140-pisla-ogolosenna-pidozri-deputat-dubnevic-perepisav-firmu-na-sina-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814140-pisla-ogolosenna-pidozri-deputat-dubnevic-perepisav-firmu-na-sina-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2814140-pisla-ogolosenna-pidozri-deputat-dubnevic-perepisav-firmu-na-sina-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814095-budzet-programi-medicnih-garantij-sklade-72-milardi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814095-budzet-programi-medicnih-garantij-sklade-72-milardi-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814095-budzet-programi-medicnih-garantij-sklade-72-milardi-moz.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують керовані ракети й 

міномети: один військовий загинув, четверо 

поранені 

7 листопада, збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 20 разів порушили 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

8 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня народилась Надія Світлична - 

активна учасниця руху «шістдесятників», 

правозахисниця, публіцистка, мемуаристка. 

 

У Білорусі показали український 

історичний фільм «Червоний» 

Показ української історичної стрічки 

«Червоний» режисера Зази Буадзе відбувся в 

Мінську. 

 

У Ризі відкрилася виставка українських 

фотохудожників ―Тіло пропаганди‖ 

У двох виставкових залах Латвійського музею 

фотографії в четвер відкрилася виставка шести 

українських фотографів "Тіло пропаганди", 

зібрана куратором Катериною Радченко. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814159-okupanti-zastosovuut-kerovani-raketi-j-minometi-odin-vijskovij-zaginuv-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814159-okupanti-zastosovuut-kerovani-raketi-j-minometi-odin-vijskovij-zaginuv-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814159-okupanti-zastosovuut-kerovani-raketi-j-minometi-odin-vijskovij-zaginuv-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2814159-okupanti-zastosovuut-kerovani-raketi-j-minometi-odin-vijskovij-zaginuv-cetvero-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2813604-8-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2813604-8-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2814056-u-bilorusi-pokazali-ukrainsku-istoricnu-dramu-cervonij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2814056-u-bilorusi-pokazali-ukrainsku-istoricnu-dramu-cervonij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2814056-u-bilorusi-pokazali-ukrainsku-istoricnu-dramu-cervonij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814143-u-rizi-vidkrilasa-vistavka-ukrainskih-fotohudoznikiv-tilo-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814143-u-rizi-vidkrilasa-vistavka-ukrainskih-fotohudoznikiv-tilo-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814143-u-rizi-vidkrilasa-vistavka-ukrainskih-fotohudoznikiv-tilo-propagandi.html


 

У Львові стартує музичний фестиваль 

―Відкриваємо Падеревського‖ 

У Львові 8 листопада розпочнеться 

Міжнародний фестиваль, присвячений постаті 

польського піаніста, композитора, політичного 

та суспільного діяча Ігнація Яна Падеревського 

(1860−1941). 

 

8 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні великомученика Димитрія; коли зимі 

лютій бути, кому в корчмі пити, а кому ріжки 

точити. 
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