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ТОП 

 

США надалі зміцнюватимуть енергетичну 

безпеку України – Держдеп 

Сполучені Штати разом із союзниками 

зміцнюватимуть надалі енергобезпеку України, 

в тому числі, шляхом зменшення ризиків від 

Nord Stream 2. 

 

 

Укренерго скористалося допомогою з 

Білорусі і Словаччини через аварійність на 

ТЕС 

Україна змушена була звернутися до Білорусі і 

Словаччини із запитом про постачання 

електроенергії в рамках договору про аварійну 

допомогу через 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343789-ssa-nadali-zmicnuvatimut-energeticnu-bezpeku-ukraini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343789-ssa-nadali-zmicnuvatimut-energeticnu-bezpeku-ukraini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343781-ukrenergo-skoristalosa-dopomogou-z-bilorusi-i-slovaccini-cerez-avarijnist-na-tes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343781-ukrenergo-skoristalosa-dopomogou-z-bilorusi-i-slovaccini-cerez-avarijnist-na-tes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343781-ukrenergo-skoristalosa-dopomogou-z-bilorusi-i-slovaccini-cerez-avarijnist-na-tes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343781-ukrenergo-skoristalosa-dopomogou-z-bilorusi-i-slovaccini-cerez-avarijnist-na-tes.html


 

На виборах мера Нью-Йорка перемагає 

афроамериканець Ерік Адамс 

На виборах мера Нью-Йорка, що відбулися у 
вівторок, перемагає кандидат від демократів, 

президент району Бруклін, колишній 

поліцейський 61-річний

 

 

У світі зафіксували перший масштабний 

голод через зміни клімату - ООН 

На півдні Мадагаскару зафіксовано спалах 

голоду, пов’язаний зі зміною клімату.

 

 

В усіх масових пунктах COVID-щеплення 

будуть команди підтримки «Дії» 

Міністерство цифрової трансформації створить 

команди підтримки “Дії” в усіх масових 

пунктах щеплення проти COVID-19. 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 248,2 мільйона 

У світі станом на ранок 3 листопада 

зафіксовано понад 248,2 млн випадків 

зараження коронавірусом, одужали вже понад 

224,9 млн осіб.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343823-na-viborah-mera-nujorka-peremagae-afroamerikanec-erik-adams.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343823-na-viborah-mera-nujorka-peremagae-afroamerikanec-erik-adams.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343783-u-sviti-zafiksuvali-persij-masstabnij-golod-cerez-zmini-klimatu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343783-u-sviti-zafiksuvali-persij-masstabnij-golod-cerez-zmini-klimatu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343716-v-usih-masovih-punktah-covidseplenna-budut-komandi-pidtrimki-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343716-v-usih-masovih-punktah-covidseplenna-budut-komandi-pidtrimki-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343863-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2482-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343863-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2482-miljona.html


СВІТ 

 

Байден розкритикував Китай та Росію за 

відсутність на G20 та COP26 

Президент США Джо Байден назвав «великою 
помилкою» те, що лідери КНР і Російської 

Федерації відмовились від участі в саміті G20 у 

Римі, а також на

 

 

Зросла кількість республіканців, які хочуть, 

аби Трамп ішов у президенти 

Експрезидент США Дональд Трамп зберігає 
лідерство серед претендентів на 

президентських виборах від Республіканської 

партії у 2024 році.  

 

Тайвань збільшить кількість військових 

навчань на тлі конфлікту з Китаєм 

Із наступного року Тайвань суттєво збільшить 

кількість військових навчань резервістів, 
оскільки Китай продовжує нарощувати сили 

навколо острова.

 

 

У ЦАР президентська гвардія обстріляла 

миротворців ООН - десятеро поранених 

У Центральноафриканській Республіці з 
вогнепальної зброї поранено десять 

миротворців ООН.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343859-bajden-rozkritikuvav-kitaj-ta-rosiu-za-vidsutnist-na-g20-ta-cop26.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343859-bajden-rozkritikuvav-kitaj-ta-rosiu-za-vidsutnist-na-g20-ta-cop26.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343815-zrosla-kilkist-respublikanciv-aki-hocut-abi-tramp-isov-u-prezidenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343815-zrosla-kilkist-respublikanciv-aki-hocut-abi-tramp-isov-u-prezidenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343807-tajvan-zbilsit-kilkist-vijskovih-navcan-na-tli-konfliktu-z-kitaem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343807-tajvan-zbilsit-kilkist-vijskovih-navcan-na-tli-konfliktu-z-kitaem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343779-u-car-prezidentska-gvardia-obstrilala-mirotvorciv-oon-desatero-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343779-u-car-prezidentska-gvardia-obstrilala-mirotvorciv-oon-desatero-poranenih.html


 

Вибухи біля військового шпиталю у Кабулі: 

кількість загиблих зросла до 25 осіб 

Кількість жертв в результаті двох вибухів та 
стрілянини біля військового госпіталю в 

Кабулі зросла до 25, поранено ще 50 осіб. 

 

Кількість померлих від COVID-19 у світі 

перевищила 5 мільйонів – ВООЗ 

Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) офіційно нарахувала понад 5 мільйонів 
померлих від COVID-19 з моменту 

спостереження за поширенням

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна і США по-різному зреагували на 

російський блеф: це логічно 

Вашингтон засвідчує, що уважно слідкує за 
підступами Кремля, а Київ демонструє, що 

його не залякати

 

Росія продовжує застосовувати тортури 

щодо незаконно утримуваних українців – 

Денісова 

 Російська Федерація продовжує застосовувати 
тортури стосовно незаконно утримуваних 

громадян України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343871-vibuhi-bila-vijskovogo-spitalu-u-kabuli-kilkist-zagiblih-zrosla-do-25-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343871-vibuhi-bila-vijskovogo-spitalu-u-kabuli-kilkist-zagiblih-zrosla-do-25-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343798-kilkist-pomerlih-vid-covid19-u-sviti-perevisila-5-miljoniv-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343798-kilkist-pomerlih-vid-covid19-u-sviti-perevisila-5-miljoniv-vooz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343751-ukraina-i-ssa-poriznomu-zreaguvali-na-rosijskij-blef-ce-logicno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343751-ukraina-i-ssa-poriznomu-zreaguvali-na-rosijskij-blef-ce-logicno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343857-rosia-prodovzue-zastosovuvati-torturi-sodo-nezakonno-utrimuvanih-ukrainciv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343857-rosia-prodovzue-zastosovuvati-torturi-sodo-nezakonno-utrimuvanih-ukrainciv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343857-rosia-prodovzue-zastosovuvati-torturi-sodo-nezakonno-utrimuvanih-ukrainciv-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343857-rosia-prodovzue-zastosovuvati-torturi-sodo-nezakonno-utrimuvanih-ukrainciv-denisova.html


 

Вироки російського суду кримським 

татарам не мають під собою жодних підстав 

–Німеччина 

Винесені російським судом вироки чотирьом 

учасникам «третьої бахчисарайської групи 

Хізбут-Тахрір» не мають під собою жодних 

підстав. 

 

 

Більшість поляків негативно оцінює судову 

реформу у країні ОПИТУВАННЯ  

Більше половини поляків (52%) вважають, що 

реформування судової системи країни змінило 
її у гірший бік. Позитивно оцінює реформи 

лише 5% опитаних. 

 

Громада українців Лівану взяла участь у 

Дні Націй 

Громада українців Лівану презентувала 

Україну та підготувала найсмачніший і 

найцікавіший стенд на Дні Націй, який 
провели у центрі Бейрута вперше за останні 

три роки.

 

УКРАЇНА 

 

Верховний Суд зупинив провадження у 

справі щодо відсторонення Тупицького 

Касаційний адмінсуд у складі Верховного 

Суду зупинив провадження у справі щодо 

відсторонення від посади судді 

Конституційного суду Олександра  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343794-viroki-rosijskogo-sudu-krimskim-tataram-ne-maut-pid-sobou-zodnih-pidstav-nimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343794-viroki-rosijskogo-sudu-krimskim-tataram-ne-maut-pid-sobou-zodnih-pidstav-nimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343794-viroki-rosijskogo-sudu-krimskim-tataram-ne-maut-pid-sobou-zodnih-pidstav-nimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343794-viroki-rosijskogo-sudu-krimskim-tataram-ne-maut-pid-sobou-zodnih-pidstav-nimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343785-bilsist-polakiv-negativno-ocinue-sudovu-reformu-u-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343785-bilsist-polakiv-negativno-ocinue-sudovu-reformu-u-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3343865-gromada-ukrainciv-livanu-vzala-ucast-u-dni-nacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3343865-gromada-ukrainciv-livanu-vzala-ucast-u-dni-nacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343767-verhovnij-sud-zupiniv-provadzenna-u-spravi-sodo-vidstoronenna-tupickogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343767-verhovnij-sud-zupiniv-provadzenna-u-spravi-sodo-vidstoronenna-tupickogo.html


 

Єпископа ПЦУ відсторонили від служіння 

через бійку з сусідкою 

Предстоятель Помісної церкви України 
Епіфаній відсторонив від виконання 

архієрейських обов’язків титулярного 

єпископа Шепетівського Адріана (Руслана 

Кулика). 

 

 

Експерт UNICEF: 40% вакцинованих 

українців до кінця року не дадуть 

колективного імунітету 

В Україні зараз вкрай важливо підвищити 
рівень COVID-вакцинації людей з груп ризику, 

оскільки щеплення навіть 40% населення до 

кінця року не забезпечить колективний 

імунітет. 

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

26,29 за долар 

Національний банк України на середу, 3 

листопада 2021 року, встановив офіційний 

курс гривні на рівні 26,2904 грн за долар.

 

 

В Україні – 23 393 нові випадки 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зафіксували 23 393 

нові підтверджені випадки коронавірусної 

хвороби COVID-19. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343777-episkopa-pcu-vidstoronili-vid-sluzinna-cerez-bijku-z-susidkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343777-episkopa-pcu-vidstoronili-vid-sluzinna-cerez-bijku-z-susidkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343765-ekspert-unicef-40-vakcinovanih-ukrainciv-do-kinca-roku-ne-dadut-kolektivnogo-imunitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343765-ekspert-unicef-40-vakcinovanih-ukrainciv-do-kinca-roku-ne-dadut-kolektivnogo-imunitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343765-ekspert-unicef-40-vakcinovanih-ukrainciv-do-kinca-roku-ne-dadut-kolektivnogo-imunitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343765-ekspert-unicef-40-vakcinovanih-ukrainciv-do-kinca-roku-ne-dadut-kolektivnogo-imunitetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343866-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-rivni-2629-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343866-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-rivni-2629-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343868-v-ukraini-23-393-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343868-v-ukraini-23-393-novi-vipadki-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 7 разів зривали 

«тишу» у зоні ООС, загинув український 

боєць 

Протягом минулої доби, 2 листопада, збройні 

формування Російської Федерації 7 разів 

порушували режим припинення вогню, 2 з 

яких із застосовуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.  

 

 

Місія ОБСЄ повідомила про 590 порушень 

«тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 

доби 524 порушення режиму припинення 
вогню у Донецькій області та 66 таких 

порушень на Луганщині. 

 

Внаслідок обстрілу пошкоджений комплекс 

відеоспостереження місії ОБСЄ біля 

Гранітного 

Внаслідок обстрілу пошкоджено комплекс 

відеоспостереження СММ ОБСЄ біля 
підконтрольного уряду Гранітного у Донецькій 

області.

 

 

Місія ОБСЄ зафіксувала 77 танків в 

ОРДЛО поза межами місць зберігання 

СММ ОБСЄ зафіксувала 77 танків на двох 

полігонах в тимчасово окупованих Росією 

районах Донецької і Луганської областей, які 
знаходилися за межами виділених місць 

зберігання.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343861-okupanti-minuloi-dobi-7-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343861-okupanti-minuloi-dobi-7-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343861-okupanti-minuloi-dobi-7-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343861-okupanti-minuloi-dobi-7-raziv-zrivali-tisu-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343835-misia-obse-povidomila-pro-590-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343835-misia-obse-povidomila-pro-590-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343811-vnaslidok-obstrilu-poskodzenij-kompleks-videosposterezenna-misii-obse-bila-granitnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343811-vnaslidok-obstrilu-poskodzenij-kompleks-videosposterezenna-misii-obse-bila-granitnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343811-vnaslidok-obstrilu-poskodzenij-kompleks-videosposterezenna-misii-obse-bila-granitnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343811-vnaslidok-obstrilu-poskodzenij-kompleks-videosposterezenna-misii-obse-bila-granitnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343827-misia-obse-zafiksuvala-77-tankiv-v-ordlo-poza-mezami-misc-zberiganna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343827-misia-obse-zafiksuvala-77-tankiv-v-ordlo-poza-mezami-misc-zberiganna.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

3 листопада: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять прислухатися до порад партнерів 

 

 

Овочі та риба: адміністрація Гельсінкі 

відмовляється від м'яса на своїх заходах 

Адміністрація фінської столиці Гельсінкі 

повідомила, що змінить правила подачі їжі на 

заходах, які організуються містом.

 

 

В Україні завершили зйомки психологічної 

драми «Сашенька» 

Одеська кінокомпанія Cinemastudio завершила 

зйомки повнометражного художнього фільму 

«Сашенька», що проходили в Черкаській та 

Одеській 

 

До РФ намагались незаконно вивезти 

старовинну ікону та автограф Сальвадора 

Далі 

На Чернігівщині прикордонники з митниками 

запобігли спробі незаконного вивезення до РФ 

валюти та предметів, що мають культурно-

історичну цінність. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3343596-3-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3343596-3-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343833-ovoci-ta-riba-administracia-gelsinki-vidmovlaetsa-vid-masa-na-svoih-zahodah.html
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В Україні стартує місяць цифрової 

грамотності 

Міністерство цифрової трансформації 

оголосило місяць цифрової грамотності. 

 

У фіналі INFOMATRIX Україна здобула 15 

медалей 

У фіналі Міжнародного конкурсу 

комп’ютерних проєктів "INFOMATRIX – 
2021" у Мексиці команда України, яку 

представляли 15 проєктів від 18 учнів шкіл та 

 

Вакцину Pfizer остаточно схвалили в США 

для щеплень дітей 5-11 років 

Центри з контролю та профілактики 

захворювань (CDC) рекомендували 
застосування в Сполучених Штатах вакцини 

від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech 

для дітей від п’яти до 11 років.

 

 

3 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, у Чернівцях, відбулось 

Буковинське віче, що прийняло рішення про 

входження цих територій до Західно-

Української Народної
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