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ТОП 

 

У Києві затримали підозрюваних у нападі 

на ветерана АТО з дружиною 

За підозрою в жорстокому побитті ветерана 

АТО та його дружини затримали сина 

потерпілої з приятелем. 

 

На полюванні загинув адвокат 

підозрюваного у справі про вбивство 

Вороненкова 

Поліція Житомирщини розпочала кримінальне 

провадження за фактом убивства киянина під 

час конфлікту на полюванні. 
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Від початку протестів в Іраку загинули 

понад 300 демонстрантів, 15 тисяч поранені 

Починаючи з 1 жовтня, в ході акцій протесту в 

Іраку загинули 319 демонстрантів, 15 тисяч 

зазнали поранень. 

 

Деякі країни зловживають можливостями 

Інтерполу - Чапутович 

Окремі країни подеколи зловживають правом 

внесення до бази Інтерполу тих чи інших осіб, 

вимагаючи їх екстрадиції. 

 

Парижани влаштували ходу проти 

ісламофобії 

У столиці Франції у неділю, 10 листопада, 

відбулася хода проти дискримінації та 

упередженого ставлення до мусульман.

СВІТ 

 

Німеччина підтримує ідею Європейської 

ради безпеки 

Європа на чолі з Німеччиною і Францією має 

активніше працювати над питаннями своєї 

безпеки, тож ідея створення Ради безпеки 

Європи є цілком прийнятною. 
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На виборах у Румунії в першому турі 

перемагає чинний президент 

За підсумками першого туру виборів 

президента Румунії найбільше голосів набирає 

чинний глава держави Клаус Йоганніс. 

 

Іран і Росія почали будівництво другого 

блоку АЕС "Бушер" 

Іран почав будівництво другого енергоблоку 

атомної електростанції "Бушер", який є одним 

з найбільших спільних проєктів Тегерана і 

Москви. 

 

Криза в Болівії: президент Моралес подав у 

відставку 

У результаті масових виступів опозиції Болівії 

проти маніпуляцій із підрахунком голосів на 

президентських виборах глава держави Ево 

Моралес подав у відставку. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна не втручалась у президентські 

вибори в США — Віндман 

Доказів втручання України у президентські 

вибори у США у 2016 році виявлено не було, 

стверджують колишня радниця Білого дому 

Фіона Гілл і директор з питань Європи Ради 

національної безпеки США Александр 

Віндман. 
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ЄС має сформувати “пояс успішних держав” 

біля Росії - експрем'єр Литви 

Євросоюз має розробити нову стратегію 

стосовно Росії, яка передбачатиме підтримку 

України, Молдови і Грузії та формування з них 

"поясу успішних держав". 

 

Трамп стане популярнішим у діаспорі, якщо 

дасть Україні зброю - представник УККА 

Дональд Трамп може наростити підтримку 

серед американців українського походження на 

наступних президентських виборах у 

порівнянні з 2016 роком. 

 

Радник Трампа сподівається на мирні 

домовленості України та РФ 

Радник президента США з національної 

безпеки Роберт О'Браєн висловив сподівання, 

що Україна й РФ зможуть домовитися. 

УКРАЇНА 

 

Зараз ціна електроенергії на 14-20% нижча, 

ніж у серпні — Герус 

Сьогодні ринкова ціна на електроенергію в 

західних областях України, які приєднані до 

європейської енергосистеми, на 14% нижча, 

аніж було на початку серпня, а в Об'єднаній 

енергосистемі України - зниження становить 

20%. 
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Загороднюк: Позиція держави - скасувати 

призов 

Міністр оборони Андрій Загороднюк виступає 

за скасування призову на військову службу,  

однак попереджає, що для цього потрібен час.

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

четверо бійців поранені 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 11 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні чергова річниця завершення Першої 

світової війни. 

 

Понад 70 країн зобов'язались зменшити 

кількість харчових відходів 

Понад 70 держав зобов'язалися докладати 

більше зусиль задля скорочення кількості 

харчів, що псуються внаслідок поганого 

охолодження. 
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Україна на кілька днів перетвориться на 

"туманний Альбіон" 

У понеділок невеликі дощі очікуються у 

більшості західних, північних та центральних 

областей,  вранці місцями туман, вдень 10-15°. 

 

11 листопада: народний календар і 

астровісник 

Нині святого Мартина і Анастасії-вівчарниці; 

ласуємо овечим сиром, готуємося до повні і не 

втрачаємо бойовий дух. 
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