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ТОП 

 

Кліматична конференція ООН відкрилася у 

Глазго 

Конференція ООН з питань зміни клімату 

COP26 відкрилася у неділю, 31 жовтня, у 

шотландському Глазго. 

 

Зеленський з дружиною прибув до Британії 

для участі у кліматичній конференції 

Президент Володимир Зеленський прибув до 
Великобританії для участі в Конференції ООН 

з питань зміни клімату COP26, яка відбудеться 

в місті Глазго. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342411-klimaticna-konferencia-oon-vidkrilasa-u-glazgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342411-klimaticna-konferencia-oon-vidkrilasa-u-glazgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342344-zelenskij-z-druzinou-pribuv-do-britanii-dla-ucasti-u-klimaticnij-konferencii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342344-zelenskij-z-druzinou-pribuv-do-britanii-dla-ucasti-u-klimaticnij-konferencii.html


 

Союзники США стривожені позицією 

Байдена, який може ослабити ядерне 

стримування РФ 

Союзники Сполучених Штатів стривожені 

очікуваними намірами президента США Джо 

Байдена змінити ядерну політику США 

шляхом схвалення принципу про 

незастосування ядерної зброї першими. 

 

 

ЦВК повідомила підсумкову явку на двох 

округах, де у неділю відбулися довибори в 

Раду 

Центральна виборча комісія повідомила про 
явку на дільницях округів №184 (Херсонська 

область) та №197 (Черкаська область), де 31 

жовтня тривали 

 

 

Маск сказав, за яких умов готовий продати 

свої акції Tesla 

Американський бізнесмен Ілон Маск, який 

наразі є найбагатшою людиною світу, заявив 

про готовність продати всі акції Tesla вартістю 
приблизно 6 мільярдів доларів і передати ці 

кошти Всесвітній продовольчій програмі ООН. 

 

 

Столиця офіційно перейшла до червоної 

карантинної зони 

Київ офіційно перейшов до червоної 
карантинної зони з 00:00 1 листопада, відтак на 

столицю очікує низка суворих обмежень. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342396-souzniki-ssa-strivozeni-pozicieu-bajdena-akij-moze-oslabiti-aderne-strimuvanna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342396-souzniki-ssa-strivozeni-pozicieu-bajdena-akij-moze-oslabiti-aderne-strimuvanna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342396-souzniki-ssa-strivozeni-pozicieu-bajdena-akij-moze-oslabiti-aderne-strimuvanna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342396-souzniki-ssa-strivozeni-pozicieu-bajdena-akij-moze-oslabiti-aderne-strimuvanna-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342357-cvk-povidomila-pidsumkovu-avku-na-dvoh-okrugah-de-u-nedilu-vidbulisa-dovibori-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342357-cvk-povidomila-pidsumkovu-avku-na-dvoh-okrugah-de-u-nedilu-vidbulisa-dovibori-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342357-cvk-povidomila-pidsumkovu-avku-na-dvoh-okrugah-de-u-nedilu-vidbulisa-dovibori-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342357-cvk-povidomila-pidsumkovu-avku-na-dvoh-okrugah-de-u-nedilu-vidbulisa-dovibori-v-radu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342386-mask-skazav-za-akih-umov-gotovij-prodati-svoi-akcii-tesla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342386-mask-skazav-za-akih-umov-gotovij-prodati-svoi-akcii-tesla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342361-stolica-oficijno-perejsla-do-cervonoi-karantinnoi-zoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342361-stolica-oficijno-perejsla-do-cervonoi-karantinnoi-zoni.html


 

В Україні змінюються правила дорожнього 

руху - з’являться нові знаки та розмітки 

В Україні з 1 листопада набувають чинності 

зміни до Правил дорожнього руху. 

 

У світі зафіксували понад 247,4 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 1 листопада 

зафіксовано понад 247,4 млн випадків 
зараження коронавірусом, одужали вже понад 

224,1 млн осіб.

 

СВІТ 

 

Байден розчарований відсутністю 

зобов'язань щодо клімату з боку Китаю і 

Росії 

Президент Байден висловив розчарування 
браком кліматичних зобов'язань з боку Китаю 

та Росії. 

 

Генсек ООН залишився розчарованим 

підсумками саміту країн групи G20 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

заявив, що зустріч країн групи G20 не 

виправдала його сподівань. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341347-v-ukraini-zminuutsa-pravila-doroznogo-ruhu-zavlatsa-novi-znaki-ta-rozmitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341347-v-ukraini-zminuutsa-pravila-doroznogo-ruhu-zavlatsa-novi-znaki-ta-rozmitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342408-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2474-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342408-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2474-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342378-bajden-rozcarovanij-vidsutnistu-zobovazan-sodo-klimatu-z-boku-kitau-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342378-bajden-rozcarovanij-vidsutnistu-zobovazan-sodo-klimatu-z-boku-kitau-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342378-bajden-rozcarovanij-vidsutnistu-zobovazan-sodo-klimatu-z-boku-kitau-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342378-bajden-rozcarovanij-vidsutnistu-zobovazan-sodo-klimatu-z-boku-kitau-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342337-gensek-oon-zalisivsa-rozcarovanim-pidsumkami-samitu-krain-grupi-g20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342337-gensek-oon-zalisivsa-rozcarovanim-pidsumkami-samitu-krain-grupi-g20.html


 

Британія виділить £50 мільйонів на 

допомогу Афганістану 

Уряд Великої Британії виділить 50 млн фунтів 
стерлінгів (понад 68 млн доларів) на надання 

гуманітарної допомоги Афганістану. 

 

 

 

 

Відновлення ядерної угоди залежить від 

Ірану - Блінкен 

Державний секретар США Ентоні Блінкен 
заявив, що Вашингтон "діє синхронно" з 

Великою Британією, Німеччиною та Францією 

щодо повернення Ірану до ядерної угоди.

 

 

Речниця Білого дому заразилася 

коронавірусом 

Речниця Білого дому Джен Псакі отримала 

позитивний тест на COVID-19. 

 

 

У Бразилії обвалилася печера: дев’ятеро 

загиблих 

Унаслідок обвалу печери на сході Бразилії 

загинули дев’ятеро осіб, ще одну вдалося 

врятувати. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342330-britania-vidilit-50-miljoniv-na-dopomogu-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342330-britania-vidilit-50-miljoniv-na-dopomogu-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342369-vidnovlenna-adernoi-ugodi-zalezit-vid-iranu-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342369-vidnovlenna-adernoi-ugodi-zalezit-vid-iranu-blinken.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342382-recnica-bilogo-domu-zarazilasa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342382-recnica-bilogo-domu-zarazilasa-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342398-u-brazilii-obvalilasa-pecera-devatero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342398-u-brazilii-obvalilasa-pecera-devatero-zagiblih.html


 

Біля британського Солсбері зіткнулися 

потяги, є постраждалі ФОТО 

На південному сході Великобританії, біля 
міста Солсбері, зіткнулися два потяги, в 

результаті чого постраждали 12 осіб.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Застосувавши безпілотник Bayraktar, 

Україна запобігла катастрофі - Арестович 

Незаконні збройні формування (НЗФ) відкрили 
вогонь із забороненого Мінськими угодами 

озброєння по підконтрольному українській 

владі селу Гранітному. Для припинення вогню 
українські військові використали безпілотний 

летальний апарат. 

 

Застосування безпілотника Bayraktar 

змінило «правила гри» — Арестович 

Українська армія застосувала безпілотний 

літальний апарат Bayraktar, і тепер окупанти на 
Сході знають, що відповідь на будь-яку 

російську зброю,

 

 

Росія передала учасникам нормандської 

четвірки пропозиції щодо зустрічі - Лавров 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 
заявив, що Росія передала лідерам Франції, 

Німеччини та України пропозиції щодо 

зустрічі в нормандському форматі та «очікує 

на реакцію».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342375-bila-anglijskogo-solsberi-zitknulisa-potagi-e-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3342375-bila-anglijskogo-solsberi-zitknulisa-potagi-e-postrazdali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342380-zastosuvavsi-bezpilotnik-bayraktar-ukraina-zapobigla-katastrofi-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342380-zastosuvavsi-bezpilotnik-bayraktar-ukraina-zapobigla-katastrofi-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342347-zastosuvanna-bezpilotnika-bayraktar-zminilo-pravila-gri-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342347-zastosuvanna-bezpilotnika-bayraktar-zminilo-pravila-gri-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342353-rosia-peredala-ucasnikam-normandskoi-cetvirki-propozicii-sodo-zustrici-lavrov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3342353-rosia-peredala-ucasnikam-normandskoi-cetvirki-propozicii-sodo-zustrici-lavrov.html


 

У Польщі більшість українок працюють 

нижче рівня своєї кваліфікації – 

дослідження 

Переважна більшість українок, які працюють у 

Польщі (85%), виконують роботу нижче рівня 

свої кваліфікації.

 

УКРАЇНА 

 

«Слуги» кажуть, що Войцехівський 

перемагає на виборах до Ради на Черкащині 

У партії «Слуга народу» заявили, що за 
результатами паралельного підрахунку голосів, 

проведеного штабом Віталія Войцехівський, 

він впевнено 

 

Поляков помер не від нещасного випадку, а 

був убитий - Скороход 

Народна депутатка Анна Скороход стверджує, 

що Антон Поляков не помер від нещасного 

випадку, а був убитий.  

 

 

На виборах на Вінниччині лідирує Василь 

Авраменко - «Євросолідарність» 

На виборах Липовецького міського голови на 

Вінниччині за результатами паралельного 

підрахунку голосів на третині дільниць лідирує 

кандидат від 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3342410-u-polsi-bilsist-ukrainok-pracuut-nizce-rivna-svoei-kvalifikacii-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3342410-u-polsi-bilsist-ukrainok-pracuut-nizce-rivna-svoei-kvalifikacii-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3342410-u-polsi-bilsist-ukrainok-pracuut-nizce-rivna-svoei-kvalifikacii-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3342410-u-polsi-bilsist-ukrainok-pracuut-nizce-rivna-svoei-kvalifikacii-doslidzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342388-slugi-kazut-so-vitalij-vojcehovskij-peremagae-na-viborah-do-radi-na-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342388-slugi-kazut-so-vitalij-vojcehovskij-peremagae-na-viborah-do-radi-na-cerkasini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342349-polakov-pomer-ne-vid-nesasnogo-vipadku-a-buv-ubitij-skorohod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342349-polakov-pomer-ne-vid-nesasnogo-vipadku-a-buv-ubitij-skorohod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342373-na-viborah-na-vinniccini-lidirue-vasil-avramenko-evrosolidarnist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342373-na-viborah-na-vinniccini-lidirue-vasil-avramenko-evrosolidarnist.html


 

ОПОРА каже, що у Харкові спостерігачам 

не дають фіксувати підрахунок бюлетенів 
ВІДЕО 

Спостерігачі в Харкові на кількох дільницях 
зіштовхнулися із заборонами фіксувати 

процедуру підрахунку бюлетенів. 

 

 

Кличко сподівається на ухвалення 

генерального плану Києва наступного року 
ВІДЕО 

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що 

генеральний план столиці буде ухвалений 

наступного року.

 

 

Питання автоматичного продовження 

карток Ощадбанку для переселенців 

розглядають у ТКГ 

У Тристоронній контактній групі (ТКГ) 

розглядають можливість поновлення 
автоматичного продовження карток 

Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО). 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до долара на 

п'ять копійок 

Національний банк України на понеділок, 1 
листопада, зміцнив офіційний курс гривні на 5 

копійок - до 26,2767 грн за долар.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342363-opora-kaze-so-u-harkovi-sposterigacam-ne-daut-fiksuvati-pidrahunok-buleteniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342363-opora-kaze-so-u-harkovi-sposterigacam-ne-daut-fiksuvati-pidrahunok-buleteniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342363-opora-kaze-so-u-harkovi-sposterigacam-ne-daut-fiksuvati-pidrahunok-buleteniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3342363-opora-kaze-so-u-harkovi-sposterigacam-ne-daut-fiksuvati-pidrahunok-buleteniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342402-klicko-spodivaetsa-na-uhvalenna-generalnogo-planu-kieva-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342402-klicko-spodivaetsa-na-uhvalenna-generalnogo-planu-kieva-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342402-klicko-spodivaetsa-na-uhvalenna-generalnogo-planu-kieva-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3342402-klicko-spodivaetsa-na-uhvalenna-generalnogo-planu-kieva-nastupnogo-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342400-pitanna-avtomaticnogo-prodovzenna-kartok-osadbanku-dla-vpo-rozgladaut-u-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342400-pitanna-avtomaticnogo-prodovzenna-kartok-osadbanku-dla-vpo-rozgladaut-u-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342400-pitanna-avtomaticnogo-prodovzenna-kartok-osadbanku-dla-vpo-rozgladaut-u-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342400-pitanna-avtomaticnogo-prodovzenna-kartok-osadbanku-dla-vpo-rozgladaut-u-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342413-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-dolara-na-pat-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3342413-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-dolara-na-pat-kopijok.html


 

В Україні виявили майже 14 тисяч нових 

випадків коронавірусу 

Минулої доби в Україні зафіксували майже 14 
тисяч нових підтверджених випадків COVID-

19.  

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Минулої доби у зоні ООС – 14 порушень 

«тиші», травмований український боєць 

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 

порушень режиму припинення вогню, 4 з яких 

із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

 

З липня 2020 року окупанти понад 700 разів 

перешкоджали патрулям СММ ОБСЄ 

Незаконні збройні формування (НЗФ) 

систематично перешкоджають роботі 

Спеціальної моніторингової місії (СММ) 

ОБСЄ на тимчасово окупованих

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 листопада: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять зайнятися повсякденними 

справами 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342415-v-ukraini-viavili-majze-14-tisac-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3342415-v-ukraini-viavili-majze-14-tisac-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342406-minuloi-dobi-u-zoni-oos-14-porusen-tisi-travmovanij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3342406-minuloi-dobi-u-zoni-oos-14-porusen-tisi-travmovanij-ukrainskij-boec.html
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В Іспанії знову скасували забіги з биками 

через смерть одного учасника 

Через трагічну смерть одного з учасників 
забігу з биками в Іспанії, було скасовано увесь 

захід. 

 

Австралія вперше за півтора роки 

послабила обмеження на міжнародні 

подорожі 

Вперше з початку пандемії COVID-19 
минулого року, Австралія відкрила кордони 

для деяких категорій подорожувальників. 

 

Шанхайський Діснейленд пішов на 

дводенний карантин через коронавірус 

Аби не допустити поширення COVID-19, 

шанхайський Діснейленд два дні буде 

зачиненим. 

 

У Техасі планують «надрукувати» на 3D-

принтері найбільший у світі житловий 

район ФОТО 

У місті Остін, штат Техас, США, на 3D-

принтері збираються «надрукувати» 

найбільший житловий район у світі. 
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У Києві з 1 листопада вводять єдиний 

швидкісний режим 

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр 
організації дорожнього руху демонтує у 

столиці 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження 

максимальної швидкості руху до 80 км на 

годину». 

 

В Одесі помер відомий український 

письменник Володимир Рутківський 

В Одесі на 85 році життя від коронавірусу 

помер відомий український письменник 

Володимир Рутківський, автор трилогії про 
джур козака Швайки, повісті-легенди 

«Сторожова застава» та інших пригодницьких 

повістей для дітей і підлітків. 

 

1 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня 1918 року, у Львові, почалось 
Листопадове повстання, що призвело до 

створення Західно-Української Народної 

Республіки
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