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ТОП 

 

У світі було зафіксували понад 45 мільйонів 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 30 жовтня в світі 

зареєстрували 45 347 550 випадків 

коронавірусу. 

 

Вчені попереджають про ризики нової 

пандемії після COVID-19 

Міжнародна група вчених, об'єднаних у 

Міжурядову науково-політичну платформу з 

питань біорізноманіття та природних ресурсів 

(IPBES), вважає, що COVID-19 є не продуктом 

дикої природи, а результатом впливу людини 

на навколишнє середовище. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126545-u-sviti-bulo-zafiksuvali-ponad-45-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126545-u-sviti-bulo-zafiksuvali-ponad-45-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126545-u-sviti-bulo-zafiksuvali-ponad-45-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3126417-vceni-poperedzaut-pro-riziki-novoi-pandemii-pisla-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3126417-vceni-poperedzaut-pro-riziki-novoi-pandemii-pisla-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3126417-vceni-poperedzaut-pro-riziki-novoi-pandemii-pisla-covid19.html


 

В Італії за добу - найбільше випадків 

COVID-19 від початку пандемії 

За останню добу в Італії зафіксували новий 

антирекорд: хворобу COVID-19 підтвердили у 

26 831 особи. 

 

В Іспанії добовий рекорд – 23,5 тисячі 

випадків COVID-19 

Протягом останньої доби в Іспанії 

зареєстрували 23 580 випадків зараження 

коронавірусом – найбільше від початку 

епідемії. 

 

Єврокомісія розробила п’ять рекомендацій у 

боротьбі з COVID-19 

Урсула фон дер Ляєн закликала європейські 

країни координувати дії у п’яти ключових 

сферах, які є вирішальними для стримування 

коронавірусу. 

 

Меджліс ініціює збір допомоги хворим у 

Криму - Чубаров 

Лікарів у Криму змушують приховувати 

справжні причини смерті пацієнтів - аби вони 

вказували замість COVID-19 супутні 

захворювання. 

СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126490-v-italii-za-dobu-najbilse-vipadkiv-covid19-vid-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126490-v-italii-za-dobu-najbilse-vipadkiv-covid19-vid-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126490-v-italii-za-dobu-najbilse-vipadkiv-covid19-vid-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126470-v-ispanii-dobovij-rekord-235-tisaci-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126470-v-ispanii-dobovij-rekord-235-tisaci-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126470-v-ispanii-dobovij-rekord-235-tisaci-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126546-evrokomisia-rozrobila-pat-rekomendacij-u-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126546-evrokomisia-rozrobila-pat-rekomendacij-u-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126546-evrokomisia-rozrobila-pat-rekomendacij-u-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126524-medzlis-iniciue-zbir-dopomogi-hvorim-u-krimu-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126524-medzlis-iniciue-zbir-dopomogi-hvorim-u-krimu-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126524-medzlis-iniciue-zbir-dopomogi-hvorim-u-krimu-cubarov.html


 

США посилили економічну блокаду Ірану 

Офіційний Вашингтон оголосив про введення 

санкцій проти міжнародних компаній у трьох 

країнах за фінансові операції з Іраном, які 

забезпечували фінансові надходження для 

режиму в Тегерані шляхом купівлі-продажу 

нафтопродуктів. 

 

Трамп заявив, що не вважає себе політиком 

Президент США заявив, що він не тільки 

відрізняється від решти американського 

політикуму, а й не вважає себе політиком 

узагалі. 

 

У Дуди назвали абсурдними заяви 

Лукашенка про фальсифікацію 

президентських виборів у Польщі 

Заяви президента Білорусі про фальсифікацію 

президентських виборів у Польщі є 

“абсурдними”. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія повинна піти з Донбасу та Криму - 

Штати в ОБСЄ 

Росія повинна піти з Донбасу та Криму і 

розпочати процес налагодження відносин з 

Україною, які базуються на взаємоповазі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126445-ssa-posilili-ekonomicnu-blokadu-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126445-ssa-posilili-ekonomicnu-blokadu-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126528-tramp-zaaviv-so-ne-vvazae-sebe-politikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126528-tramp-zaaviv-so-ne-vvazae-sebe-politikom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126494-u-dudi-nazvali-absurdnimi-zaavi-lukasenka-pro-falsifikaciu-prezidentskih-viboriv-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126494-u-dudi-nazvali-absurdnimi-zaavi-lukasenka-pro-falsifikaciu-prezidentskih-viboriv-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126494-u-dudi-nazvali-absurdnimi-zaavi-lukasenka-pro-falsifikaciu-prezidentskih-viboriv-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126494-u-dudi-nazvali-absurdnimi-zaavi-lukasenka-pro-falsifikaciu-prezidentskih-viboriv-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126462-rosia-povinna-piti-z-donbasu-ta-krimu-stati-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126462-rosia-povinna-piti-z-donbasu-ta-krimu-stati-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126462-rosia-povinna-piti-z-donbasu-ta-krimu-stati-v-obse.html


 

Євросоюз і НАТО позитивно сприйняли ідеї 

«Кримської платформи» - Джапарова 

Як засвідчив дводенний візит до Брюсселя 

першої заступниці міністра закордонних справ 

Еміне Джапарової, головні ідеї «Кримської 

платформи» були позитивно сприйняті в ЄС і 

НАТО. 

 

Окупанти судять кримських політв'язнів 

переважно за двома статтями - 

правозахисник 

У тюрмах Криму і Росії утримують більше 

сотні політв'язнів, яких обвинувачують 

переважно в тероризмі та участі у незаконних 

збройних формуваннях. 

УКРАЇНА 

 

Припинити повноваження складу КСУ: 

Президент подав до Ради проєкт закону 

Президент Володимир Зеленський вніс до 

Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує 

припинити повноваження чинного складу 

Конституційного суду. 

 

Хто є хто в Конституційному Суді України 

Рішення КС від 28 жовтня загрожує 

руйнуванням антикорупційної інфраструктури 

України (ІНФОГРАФІКА) 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126510-evrosouz-i-nato-pozitivno-sprijnali-idei-krimskoi-platformi-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126510-evrosouz-i-nato-pozitivno-sprijnali-idei-krimskoi-platformi-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126510-evrosouz-i-nato-pozitivno-sprijnali-idei-krimskoi-platformi-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126500-okupanti-sudat-krimskih-politvazniv-perevazno-za-dvoma-stattami-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126500-okupanti-sudat-krimskih-politvazniv-perevazno-za-dvoma-stattami-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126500-okupanti-sudat-krimskih-politvazniv-perevazno-za-dvoma-stattami-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3126500-okupanti-sudat-krimskih-politvazniv-perevazno-za-dvoma-stattami-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126506-pripiniti-povnovazenna-skladu-ksu-prezident-podav-do-radi-proekt-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126506-pripiniti-povnovazenna-skladu-ksu-prezident-podav-do-radi-proekt-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126506-pripiniti-povnovazenna-skladu-ksu-prezident-podav-do-radi-proekt-zakonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126460-hto-e-hto-v-konstitucijnomu-sudi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126460-hto-e-hto-v-konstitucijnomu-sudi-ukraini.html


 

Голову Конституційного Суду викликають 

на допит у ДБР 

Державне бюро розслідувань викликало голову 

Конституційного Суду на допит щодо 

можливої участі у злочинній організації. 

 

Данілов назвав КСУ «криголамом», який 

нищить досягнення на шляху до 

євроінтеграції 

Очільник РНБО Олексій Данілов вважає, що 

Конституційний Суд “виступає криголамом 

досягнень України на шляху до європейської і 

євроатлантичної інтеграції”. 

 

Від ОП до районів: у «Слузі народу» 

припускають кадрові рішення після виборів 

Голова партії "Слуга народу" Олександр 

Корнієнко припускає, що за результатами 

виборів будуть кадрові рішення як на рівні ОП, 

так і місцевих держадміністрацій. 

 

НАЗК відновило доступ до е-декларацій 

На виконання рішення уряду Національне 

агентство з питань запобігання корупції знову 

відкрило доступ до Єдиного державного 

реєстру декларацій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126483-golovu-konstitucijnogo-sudu-viklikaut-na-dopit-u-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126483-golovu-konstitucijnogo-sudu-viklikaut-na-dopit-u-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126483-golovu-konstitucijnogo-sudu-viklikaut-na-dopit-u-dbr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126440-danilov-nazvav-ksu-krigolamom-akij-nisit-dosagnenna-na-slahu-do-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126440-danilov-nazvav-ksu-krigolamom-akij-nisit-dosagnenna-na-slahu-do-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126440-danilov-nazvav-ksu-krigolamom-akij-nisit-dosagnenna-na-slahu-do-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126440-danilov-nazvav-ksu-krigolamom-akij-nisit-dosagnenna-na-slahu-do-evrointegracii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126472-vid-op-do-rajoniv-u-sluzi-narodu-pripuskaut-kadrovi-risenna-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126472-vid-op-do-rajoniv-u-sluzi-narodu-pripuskaut-kadrovi-risenna-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126472-vid-op-do-rajoniv-u-sluzi-narodu-pripuskaut-kadrovi-risenna-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126492-nazk-vidnovilo-dostup-do-edeklaracij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126492-nazk-vidnovilo-dostup-do-edeklaracij.html


 

«Бурштинові» ділки на Рівненщині 

пропонували поліцейському $1 мільйон 

хабаря 

У Рівненській області правоохоронці вручили 

підозру особам, які запропонували мільйон 

доларів хабаря начальнику одного з 

департаментів Нацполіції. 

 

У Миколаєві затримали організатора 

міжнародного наркосиндикату 

СБУ затримала організатора та активного 

учасника транснаціонального злочинного 

угруповання, яке займалося контрабандою та 

збутом великих партій важких наркотиків. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Загострення на Донбасі: двоє українських 

військових загинули, ще двоє дістали 

поранень 

Минулої доби, 29 жовтня, на лінії 

розмежування зафіксували п'ять порушень 

режиму тиші, два військовослужбовці 

поранені. Сьогодні обстрілів було вже два, два 

військовослужбовці загинули. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

30 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Михайло Бойчук - 

видатний український живописець-

монументаліст і педагог, один з 

основоположників українського 

монументального мистецтва. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126502-burstinovi-dilki-na-rivnensini-proponuvali-policejskim-1-miljon-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126502-burstinovi-dilki-na-rivnensini-proponuvali-policejskim-1-miljon-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126502-burstinovi-dilki-na-rivnensini-proponuvali-policejskim-1-miljon-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126502-burstinovi-dilki-na-rivnensini-proponuvali-policejskim-1-miljon-habara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126520-u-mikolaevi-zatrimali-organizatora-miznarodnogo-narkosindikatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126520-u-mikolaevi-zatrimali-organizatora-miznarodnogo-narkosindikatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126520-u-mikolaevi-zatrimali-organizatora-miznarodnogo-narkosindikatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3126556-zagostrenna-na-donbasi-dvoe-ukrainskih-vijskovih-zaginuli-se-dvoe-distali-poranen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3126556-zagostrenna-na-donbasi-dvoe-ukrainskih-vijskovih-zaginuli-se-dvoe-distali-poranen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3126556-zagostrenna-na-donbasi-dvoe-ukrainskih-vijskovih-zaginuli-se-dvoe-distali-poranen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3126556-zagostrenna-na-donbasi-dvoe-ukrainskih-vijskovih-zaginuli-se-dvoe-distali-poranen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126117-30-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126117-30-zovtna-pamatni-dati.html


 

Лукашенко наказав не визнавати 

закордонні дипломи 

Олександр Лукашенко, коментуючи намір 

частини білоруських студентів поїхати вчитися 

за кордон, розповів про доручення уряду 

країни найближчим часом вжити заходів про 

невизнання дипломів, отриманих за кордоном. 

 

Коронакриза: уряд Грузії оплатить 

громадянам електрику і газ у холодний 

сезон 

Влада Грузії оплатить населенню комунальні 

рахунки за електроенергію та природний газ за 

чотири місяці. 

 

В Україні дедалі холодніше, у Карпатах - 

перші морози 

В Україні у п'ятницю дощі очікуються у 

західних та східних, а також у Вінницькій та 

більшості північних областей, уночі та вранці 

туман, температура вночі 5-10°, вдень 9-14°. 

 

30 жовтня: народний календар і астровісник 

Нині пророка Осії; хто їхатиме на рябій кобилі, 

як позбутися надлишку енергії та готуємося до 

завтрашньої повні. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126415-lukasenko-nakazav-ne-viznavati-zakordonni-diplomi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126514-koronakriza-urad-gruzii-oplatit-gromadanam-elektriku-i-gaz-u-holodnij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126514-koronakriza-urad-gruzii-oplatit-gromadanam-elektriku-i-gaz-u-holodnij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126514-koronakriza-urad-gruzii-oplatit-gromadanam-elektriku-i-gaz-u-holodnij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3126514-koronakriza-urad-gruzii-oplatit-gromadanam-elektriku-i-gaz-u-holodnij-sezon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126392-v-ukraini-dedali-holodnise-u-karpatah-persi-morozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126392-v-ukraini-dedali-holodnise-u-karpatah-persi-morozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3126392-v-ukraini-dedali-holodnise-u-karpatah-persi-morozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3125966-30-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3125966-30-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

